
ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Europa i My zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu grodziskiego 
oraz pracowników administracji samorządowej szczebla gminy i powiatu 

na bezpłatne szkolenie pt. 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Szkolenie  odbędzie  się  11  kwietnia  2010  r. (niedziela)  w  sali  szkoleniowej  PSS  Społem 
w Grodzisku Mazowiecki, przy ul. 11-go Listopada 33 (I piętro).  Przyjęte przez trenera metody 
pracy to wykład dyskusja oraz case-study. Szkolenie obejmuje 8 godzin wykładowych. W trakcie 
szkolenia przewidziane przerwy kawowe oraz lunch.

Program szkolenia:

Godzina Zakres wiedzy

10:00 – 14:00 I. Powitanie i omówienie celów i harmonogramu szkolenia oraz zasad pracy 
podczas szkolenia.

II. Zarządzanie projektem. Cykl projektowy. Środowisko projektu.

- Pojęcie zarządzania projektem
- Etapy i cykl życia projektu 
- Funkcje zarządzania projektami 
- Otoczenie dalsze i bliższe  

III. Analiza problemów i celów w kontekście cyklu zarządzania projektem.

- Definiowanie i opis problemu 
- Definiowanie i charakterystyka celów w projekcie 
- Zasady formułowania celów
- Drzewo problemów i drzewo celów

IV. Wybór strategii / planowanie działań. 

- Wybór strategii realizacji projektu
- Planowanie działań w projekcie
- Analiza ryzyka

V.  Podsumowanie części pierwszej – pytania i odpowiedzi.

14:00 – 14:30 Przerwa na lunch

VI. Logika projektu.
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14:30 – 17:00 - Matryca logiczna – pojęcie i konstrukcja
- Formułowanie elementów matrycy – wyznaczanie wskaźników  

VII. Harmonogram realizacji projektu / budżet.

- Pojęcie istota i rola harmonogramu
- Techniki harmonogramowania 
- Budżet  i techniki budżetowania  

VIII. Zespół projektowy/Realizacja projektu.

- Konstrukcja i podział zadań w zespole projektowym, 
- Monitoring i ewaluacja w projekcie 

IX. Podsumowanie części drugiej – pytania i odpowiedzi.

* przerwy kawowe w trakcie obydwu sesji szkoleniowych

Szkolenie  poprowadzi  Pan Jacek  Ostrowski z Fundacji  Fundusz  Współpracy,  dyrektor  Biura 
Koordynacji  Kształcenia  Kadr  –  Krajowej  Instytucji  Wspomagającej,  trener  i  wykładowca 
w  obszarze  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  w  szczególności  w  zakresie  zarządzania 
projektami oraz procedur wdrażania EFS. Bezpośrednio uczestniczył w programowaniu zarówno 
perspektywy  finansowej  2004-2006,  jak  i  2007-2013,  w  szczególności  współautor  wniosku  o 
dofinansowanie dla PO KL, Planu Komunikacji PO KL, odpowiedzialny za system instytucjonalny 
programu. 

Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (22) 379 67 87, (0) 660 861 277 
lub mailowo karbowska@europaimy.org oraz stowarzyszenie@europaimy.org 

Zgłoszenia przyjmujemy do dn. 6 kwietnia 2010 r. 

ZAPRASZAMY

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Razem łatwiej – koalicja organizacji  pozarządowych 
Powiatu  grodziskiego”  i  jest  współfinansowane  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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