
Inicjuj z FIO 3.0
Granty dla młodych organizacji pozarządowych i 

grup nieformalnych
z województwa kujawsko-pomorskiego



„Akademia Animatora Lokalnego”

Szkolenie 

„Planowanie projektu i pisanie wniosku o dotację”



Logika projektowa dla 
początkujących

WNIOSEK                          SPÓJNA CAŁOŚĆ  



Jaka jest 
sytuacja/potrzeby

PROBLEM

Po co realizuję 
projekt? 

Co chcę zmienić?

CELE

Jak osiągnę cele?

Co będę robił/a i kiedy?

DZIAŁANIA I 
HARMONOGRAM

Za ile?

Jakich zasobów 
potrzebuję?

BUDŻET

Co osiągnę?

REZULTATY

EFEKTY

PRODUKTY



Krok i: Opis problemu
Z czego wynika potrzeba realizacji projektu?

Jakie argumenty przemawiają za realizacją projektu?

Jakie są przyczyny i skutki problemu, który chcę rozwiązać  lub złagodzić przez moje 

działania?

ROZRYSUJ DRZEWO PROBLEMU, CZYLI OKREŚL JEGO PRZYCZYNY I SKUTKI – DO WYCZERPANIA



ANALIZA PROBLEMU

Analizując problem, musimy odpowiedzieć na pytania:

 KOGO DOTYCZY?

 GDZIE WYSTĘPUJE?

 JAK DONIOSŁY JEST PROBLEM (określić liczbowo i podać źródło 

informacji)?

 CO JEST JEGO PRZYCZYNĄ?

 CO JEST JEGO SKUTKIEM? 



Drzewo problemu



Krok ii: cele projektu
Mają określać, co się zmieni w sytuacji naszych

odbiorców lub w środowisku, w którym realizujemy

przedsięwzięcie, opisują jaką zmianę chcemy osiągnąć,

odnoszą się do zidentyfikowanych problemów

Używaj słów „zwiększenie”, „zmniejszenie”,

„rozwinięcie”, „wzmocnienie” – odnoszących się

do zmiany

PRZYKŁAD: Zwiększenie możliwości alternatywnego

spędzaniawolnego czasu dla 50. dzieci z osiedla Na Skarpie

w okresie 3miesięcy



Drzewo celów



Cel to, czy działanie? – oto jest 
pytanie!

Organizacja warsztatów fotograficznych

Zwiększenie możliwości alternatywnego spędzania wolnego czasu dla 25. dzieci z osiedla X w okresie 3 miesięcy

Organizacja wystawy zdjęć

Zakup aparatu fotograficznego

Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla 25. dzieci z osiedla X w wymiarze 1 godz. na tydzień

Zorganizowanie festynu osiedlowego

Budowa boiska

Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych



Krok III: działania 
Poprzez działania masz osiągnąć założone cele 

i rozwiązać/złagodzić zidentyfikowane problemy;

Zastanów się, jakie są najlepsze metody osiągnięcia celu, 

który sobie postawiłeś/aś!

Określ czas realizacji (harmonogram) i ilość odbiorców 

Twoich działań;



Krok III: działania 
Nazwij działania;

Opisz działania czyli napisz co i jak będzie realizowane;

Z opisu działania będzie musiał wynikać budżet projektu;

Wydatek, który nie będzie opisany nie może zostać ujęty w 

budżecie;



Krok IV: budżet
Spójny z projektem – wszystkie koszty powinny odzwierciedlać działania, jakie przewidzieliśmy

w projekcie

Adekwatny do projektu – koszty w projekcie powinny być uzasadnione ze względu na

poszczególne działania. W kosztorysie nie ujmujemy kosztów, których nie jesteśmy

w stanie uzasadnić np. zakup komputera przy organizacji festynu

Realny – kwoty wydatków powinny być odzwierciedleniem normalnych cen rynkowych –

sprawdź u sprzedawcy towarów/usług, ile co kosztuje!

Czytelny

Bezbłędny pod względem matematycznym



Efekty projektu

Rezultaty twarde         Rezultaty miękkie

(Produkty)



Rezultaty twarde
Rezultaty twarde czyli policzalne tzw. produkty

(wytworzone w projekcie dobra i usługi) np. warsztaty,

publikacje, wydarzenia, zakupiony sprzęt itp.

Zadbaj o to, by rezultaty były realne i możliwe

do zmierzenia

Podaj mierniki rezultatów np. listy obecności, faktury

zakupowe, zdjęcia itp..



Do nich zaliczyć można:

 poprawę umiejętności komunikacyjnych uczestników,

wzrost pewności siebie, 

 zdobycie umiejętności pracy w zespole, 

 rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, 

 zwiększenie motywacji do działania

Nabycie wiedzy i umiejętności

Rezultaty miękkie



Zadbaj o to, by rezultaty były realne i możliwe

do zmierzenia

Podaj mierniki rezultatów np. ankiety, rozmowy, testy,

dokumentacja zdjęciowa itp.

Rezultaty miękkie



Efekty projektu 
Wskaż, jaka zmiana nastąpi w wyniku realizacji projektu

dla Twojej organizacji/grupy i społeczności lokalnej



Dziękuję za uwagę

Mirosława Tomasik

tomasikm@mga.com.pl

mailto:tomasikm@mga.com.pl

