
ZAPLANUJ INICJATYWĘ LOKALNĄ

Po przeprowadzeniu diagnozy jesteśmy gotowi do planowania inicjatywy.

Na początku określamy cel główny inicjatywy.

Cel główny powinien zawierać:

Prawidłowo sformułowany cel główny inicjatywy odpowiada na zidentyfi-
kowane potrzeby i problemy. Musi odnosić się do kluczowego problemu, który
ma być rozwiązany za pomocą inicjatywy lokalnej.

Oprócz celu głównego powinniśmy określić, jakie będą cele szczegółowe naszej
inicjatywy. Cele szczegółowe przedstawiają sposoby osiągnięcia celu głównego
i wynikają z planowanych działań.

• co zamierzamy robić,

• dla kogo,

• w jakimmiejscu i czasie.
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Cele Inicjatywy
Opisz cele inicjatywy
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Po określeniu celów przechodzimy do działań. Zaplanowane działania mają
spowodować osiągnięcie zamierzonego celu.

Przykłady działań:

Działania powinny być szczegółowo zaplanowane ze względu na budżet. Jeśli
organizujemy spotkanie, to musimy uwzględnić: przygotowanie programu,
poczęstunek, wynajęcie Sali i trenera. Konieczne jest również określenie, jakie
osoby, instytucje czy organizacje będą zaangażowane w to działanie.

• wykłady,
• warsztaty,
• wycieczki,

• kampanie promocyjne,
• publikacje,

• imprezy integracyjne,
• spotkania,
• debaty.

Opisz działania zmierzające do realizacji inicjatywy oraz osoby
i podmioty zaangażowane w przeprowadzenie planowanych działań.

Opis działań $aangażowane osoby/ instytucje/
organizacje

Działanie 1
Promocja inicjatywy

Iza, Marek, Ania, Urząd Gminy,
fundacja „Izbica”, GOK.

Działanie 2
Warsztaty kulinarne

Marek, Kasia, Oleg, GOK, KGW.

Działanie 3

Działanie 4
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Po zakończeniu planowania działań tworzymy ich harmonogram. Możemy wy-
korzystać niżej podany wzór. W harmonogramie powinny zostać uwzględnione
wszystkie zaplanowane działania. Nie należy planować działań na czas świąt,
ferii i dni wolnych, ponieważ ich realizacja w tym terminie może nie dojść do
skutku.

Dzień/tydzień/miesiąc � " # * + , - . ! ��

Działanie 1 Promocja inicjatywy

Etap 1 Przygot. i rozwiesz. plakatów

Etap 2 Przyg. i druk ulotek

Etap 3 Spotkania z lokalnymi mediami

Działanie 2

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Działanie 3

Etap 1

Etap 2

Etap 3
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Budżet inicjatywy.

W budżecie powinny znaleźć się wszystkie wydatki planowanej inicjatywy.
Należy również określić, jakie mamy własne zasoby rzeczowe, osobowe czy
lokalowe, na które nie będziemy potrzebować środków finansowych. Bardzo
ważne jest realistyczne określenie kosztów.

Nie podajemy przypuszczalnych cen, tylko sprawdzamy je w firmach czy skle-
pach, wybierając najkorzystniejszą ofertę.

Wzór budżetu:

Kosztorys

Rodzaj
kosztu

Jednostka
miary

Ilość
jednostek

Koszt
jednostkowy

Łącznie

1. Druk ulotek sztuka 100 3 zł 300 zł

2. Zakup
materiałów na
warsztaty
(papier ,
flamastry,
nożyczki, klej)

komplet 1 200 zł 200 zł

3. Bilety do
muzeum

sztuka 20 20 zł 400 zł

4.

5.
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Efekty inicjatywy

Każde działanie powoduje jakąś zmianę, przynosi rezultat. Wyróżniamy rezulta-
ty twarde, czyli takie, które dadzą się policzyć (zorganizowanie jednej wycieczki,
przeszkolenie 20 osób) i rezultaty miękkie, odzwierciedlające subiektywe od-
czucia uczestników inicjatywy (zwiększenie wiedzy, zdobycie nowych umie-
jętności). Wypiszmy, co osiągniemy dzięki naszej inicjatywie, jakie będą rezu-
ltaty naszych działań.

Za pomocą poniższych pytań sprawdźmy na zakończenie, czy o niczym nie
zapomnieliśmy.

DLACZEGO należy zrealizować inicjatywę, jakie są powody, korzyści?
KTO powinien być zaangażowany?
COma być rezultatem inicjatywy?
JAK inicjatywa będzie realizowana?
KIEDY inicjatywa się rozpocznie / zakończy?
JAK DŁUGO potrwa realizacja poszczególnych działań?
ILE będzie kosztowała?
JAKIE ZASOBY niefinansowe będą niezbędne?
JAKIE CZYNNIKI ZEWNĘTRZNEmogą mieć wpływ na powodzenie inicjatywy?
JAKIE są czynniki ryzyka?
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