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Wszystko jest możliwe dla osoby, która nie 
musi tego robić sama...

Być może impuls do zmiany wywołali wasi 
uczniowie lub słuchacze, którzy szukali nowych 
wzorów do naśladowania, ścieżek rozwoju lub 
możliwości. Być może został on wymuszony 
zmianami w misji twojej instytucji, która za-
kłada, że wszyscy pracownicy waszej instytucji 
mają być bardziej konkurencyjni, innowacyjni 
i otwarci na potrzeby swoich słuchaczy, stu-
dentów i środowiska nauczycielskiego. Być 
może wasza lokalna społeczność doświadcza 
zmian bezpośrednio wpływających na waszych 
uczniów, którymi należy się odpowiednio zająć. 
A może sami chcecie rozwinąć własny warsztat 
dydaktyczny i zdobyć nowe umiejętności i kom-
petencje, aby uatrakcyjnić zajęcia?

Bez względu na to, czy to konkurs, prezentacja, 
wydarzenie sportowe czy artystyczne, każdy 
rodzaj wydarzenia wymaga odpowiedniego 
przygotowania i zaplanowania. Potrzebne są 
osoby, które zrealizują daną imprezę lub wezmą 
w niej udział. Potrzebni są ludzie, którzy wesprą 
zaproponowane działania oraz odpowiednie 
zasoby (niekoniecznie finansowe), aby wszyst-
kie zaplanowane zadania zostały prawidłowo 
zrealizowane. Potrzebny jest czas na przygoto-
wanie niezbędnych rekwizytów, zdobycie wyma-
ganej wiedzy i umiejętności oraz opracowanie 
materiałów promocyjnych lub informacyjnych. 
Potrzebny będzie czas na budowanie relacji z 
potencjalnymi uczestnikami wydarzenia, spon-
sorami, kibicami oraz samymi zawodnikami. 
Potrzebny będzie również czas na sprawdzenie, 
czy wszystko idzie zgodnie z planem i stawienie 
czoła konsekwencjom naszych działań, zarówno 
w przypadku euforycznego sukcesu, jak i ewi-
dentnej porażki.

Konkursy, projekty i wydarzenia tematyczne to 
bardzo ciekawe narzędzia do doskonalenia wła-
snych umiejętności dydaktycznych, wzbogaca-
nia wiedzy i rozwijania umiejętności. Dają nam 
możliwość poznania nowych ludzi, doświad-
czenia różnorodności kulturowej oraz poznania 
postaw i poglądów uczestników. Są doskonałym 
narzędziem do przełamywania barier i budo-
wania dobrych relacji, które mają szansę wyjść 
poza samą konkurencję i przetrwać wiele lat po 

jej zakończeniu. Jest wreszcie idealnym narzę-
dziem do integracji zarówno społeczności danej 
instytucji, jak i społeczności lokalnej/regional-
nej oraz przekazywania ważnych treści społe- 
cznych poprzez innowacyjne formy współpracy.

Z drugiej strony wdrażanie innowacyjnych 
form współpracy, takich jak konkursy i inne 
działania, może być prawdziwym wyzwaniem 
dla osób, które robią to po raz pierwszy. Często 
trzeba przedzierać się przez labirynt przepisów i 
regulacji, mierzyć się z problemami organizacyj-
nymi, technicznymi i finansowymi. Współpraca 
w grupie wymaga dużego poświęcenia, a praca 
przygotowawcza do zawodów często zajmuje 
więcej czasu niż początkowo planowano. Do-
datkowo, jeśli dana inicjatywa jest realizowana 
przez grupę międzynarodową, trzeba stawić 
czoła innym wyzwaniom, takim jak odpowied-
nia komunikacja ze wszystkimi uczestnikami, 
zapewnienie wszystkim równego dostępu itp. 
Mnogość dodatkowych działań może sprawić, 
że zgubimy się w gąszczu biurokratycznych 
praktyk. Może to sprawić, że zapomnimy, iż 
realizacja inicjatyw integrujących naszą społecz-
ność i odpowiadających na jej palące potrzeby i 
problemy może być głęboko satysfakcjonująca.

Dlatego właśnie stworzyliśmy ten przewodnik. 
W nim opiszemy nasze skuteczne i sprawdzone 
sposoby radzenia sobie z większością sytuacji 
kryzysowych, z którymi możesz się spotkać. 
Podzielimy się z Tobą prostymi rozwiązaniami 
i narzędziami, które wykorzystujemy w naszej 
codziennej pracy projektowej. Pozbądźmy się 
tajemnic związanych z „myśleniem projekto-
wym”. Pokażemy, jak nawiązać dobre relacje 
w zespole, jak przekazać obowiązki i jak nie 
popaść w depresję, gdy połowa zespołu nagle 
zniknie gdzieś za horyzontem. Doradzimy Ci, 
jak zachować spokój, gdy Twoja inicjatywa się 
powiedzie i jak mocniej zapiąć pas z narzędzia-
mi po pierwszej, a czasem kolejnej porażce. Jed-
nym słowem przekażemy Ci wiedzę, narzędzia 
i doświadczenie, aby stawić czoła wyzwaniom 
każdego projektu.

       Po sukces sięgnijcie sami.

Jak mawiali starożytni, najtrudniejszą częścią 
długiego marszu jest zrobienie pierwszego 
kroku. W naszym przypadku, gdy mówimy o 
konkursach lub projektach otwartych na spo-
łeczność szkolną, zwykle jest to znalezienie od-
powiedniego programu grantowego lub konkur-
su, który spełni oczekiwania zarówno naszych 
przełożonych, jak i uczniów, którzy mają z niego 
skorzystać. W tym rozdziale skupimy się na 
poszukiwaniu źródeł wiedzy o dostępnych kon-
kursach i grantach oraz gdzie szukać inspiracji 
do tworzenia działań na poziomie szkolnym lub 
instytucjonalnym. Jak zobaczycie, możliwości 
i narzędzi tego typu jest wiele, a każdy z was z 
pewnością znajdzie narzędzia dopasowane do 
swoich indywidualnych potrzeb.
Podczas prac w projekcie zebraliśmy niektóre 
z najważniejszych i najbardziej renomowanych 
konkursów i nagród, które poruszają tematy-
kę aktywnego obywatelstwa, różnorodności, 

praw człowieka i demokracji w Austrii, Niem-
czech, Włoszech i Polsce i umieściliśmy je w 
partnerskich raportach wstępnych. Raporty te 
można pobrać ze strony internetowej projektu 
i przejrzeć w wolnym czasie. W tym rozdziale 
skoncentrujemy się na działaniach, które można 
wdrożyć bezpośrednio w swoim miejscu pracy 
lub na poziomie lokalnym/regionalnym.
Ponieważ świat który znamy nieustannie się 
zmienia, wszyscy stajemy przed szeregiem 
wyzwań, które bezpośrednio nas dotykają. Nowi 
uczniowie dołączają do szeregów naszych je- 
dnostek szkoleniowych i szkół z wieloma różny-
mi problemami i potrzebami. Zanim przejdzie-
my do idei związanych bezpośrednio z promo-
waniem aktywnego obywatelstwa i demokracji 
w waszych jednostkach, zobaczmy, co możemy 
zrobić, aby nasze miejsce pracy było bardziej 
integracyjne i otwarte dla słabszych uczniów.

POSZUKAJ INSPIRACJI
Inspiracja znajdzie Cię nawet wtedy, gdy jej nie szukasz.

• przedstawiamy pomysły, gdzie znaleźć inspirację do działań,
• prezentujemy listę pomysłów, które mogą sprawić, że wasza szkoła będzie bardziej otwarta,
• przedstawiamy kilka interesujących pomysłów, z których korzystają inne organizacje i in-

stytucje, aby zachęcić swoich uczniów do większej aktywności.
• Wskazujemy, gdzie można poszukać inspiracji,
• prezentujemy metody pracy w grupie, które ułatwią wam ten proces,
• dzielimy się sposobami prowadzenia dyskusji podczas zajęć

W tym rozdziale:
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Ogólne pomysły:
• zapewnijcie w szkole darmową szafę odzie-

żową
• zaplanujcie darmowe pakiety lunchowe lub 

kanapki
• zapewnijcie swobodny dostęp do zaopatrze-

nia sanitarnego
• zapewnijcie przybory szkolne dostępne dla 

każdego
• pomóżcie uczniom znaleźć bezpieczny 

transport, zwłaszcza po dodatkowych za-
jęciach w godzinach popołudniowych lub 
wieczornych

• utrzymujcie szkolną bibliotekę
• zbudujcie i utrzymujcie długoterminowy 

program mentorski
• zainstalujcie pralkę i suszarkę
• komunikujcie się z innymi członkami perso-

nelu co do zgłaszanych potrzeb i oczekiwań

W recepcji:
• umieśćcie powitanie w różnych językach
• wywieszajcie biuletyny i powiadomienia 

(w razie potrzeby tłumaczone) oraz publi-
kujcie je w Internecie

• stwórzcie tablicę wydarzeń szkolnych, by 
informować o nadchodzących wydarzeniach

• prezentujcie prace i projekty uczniów
• publikujcie zdjęcia z wydarzeń szkolnych
• powiadamiajcie społeczność o szkolnych 

nagrodach i osiągnięciach
• przekazujcie pozdrowienia od dyrektora, 

członka personelu lub ucznia
• niech uczniowie samodzielnie redagują co-

dzienny biuletyn informacyjny i umieszczają 
go w Internecie

• informujcie o urodzinach danego ucznia czy 
nauczyciela

W klasie:
• upewnijcie się, że regały są dostępne dla 

uczniów
• wyznaczcie miejsce na spotkania klasowe i 

dyskusje
• twórzcie centra edukacyjne, takie jak kącik 

z książkami, stacja naukowa lub warsztaty 
pisarskie

• użyjcie taśmy malarskiej, aby obrysować 
chodniki i miejsca siedzące dla uczniów

• dostarczcie materiały do zróżnicowanej 
nauki

• zapewnijcie różne rodzaje oświetlenia w 

pomieszczeniu
• pogrupujcie biurka, aby ułatwić interakcję w 

grupie 
• zapewnijcie duże stoły do wspólnej pracy 

grupowej
• wywieszajcie wizualne przypomnienia, in-

formacje i konspekty lekcji
• komunikujcie się regularnie z rodzicami i 

opiekunami uczniów

W bibliotece:
• zapewnijcie różne publikacje drukowane, 

dźwiękowe i wizualne
• upewnijcie się, że używana technologia jest 

aktualna i dostępna
• zaproponujcie stworzenie klubu czytelnicze-

go, otwartego dla wszystkich uczniów
• poproście asystentów uczniów o pomoc w 

młodszych klasach
• utwórzcie program „czytający kumple”
• zapewnijcie miejsca pracy dla projektów 

grupowych i/lub indywidualnych
• upewnijcie się, że półki i książki są 

umieszczone w dostępnych miejscach
• zaoferujcie różne rodzaje i aranżacje siedzeń
• twórzcie ciche miejsca do czytania
• zapewnijcie różne rodzaje oświetlenia

Na placu zabaw:
• upewnijcie się, że ścieżki do i wokół placu 

zabaw są dostępne
• zapewnijcie zmodyfikowane wyposażenie 

placów zabaw
• udostępnijcie uczniom sprzęt sportowy
• stwórzcie obszar dla gier grupowych
• zapewnijcie część wypoczynkową dla 

uczniów
• skorzystajcie z pomocy koordynatora spo-

łecznego placu zabaw, który zorganizuje gry 
i zabawy dla uczniów

• stwórzcie ciche miejsca, w których ucznio-
wie mogą czytać lub rozmawiać

Wiemy, że te punkty niekoniecznie są związa-
ne z tematem tej broszury, ale jeśli nadal nie są 
wdrażane w waszych instytucjach, mogą być 
świetnym punktem wyjścia do zmian. Można 
je też traktować jako zestaw nowych wyzwań, z 
którymi wielu z was będzie musiało się zmierzyć 
w obliczu nowych fal uchodźców szukających 
schronienia w Europie.

 Źródło: https://blog.brookespublishing.com/26-things-you-can-do-create-more-inclusive-school-spaces/ 

Wróćmy do głównego tematu tego rozdziału, a 
mianowicie - jakiego rodzaju konkursy lub dzia-
łania można wdrożyć w Twojej szkole. Zakres 
działań jest bardzo szeroki, więc wymienimy 
tylko kilka z nich:

Wyzwania oparte na wydajności są zwykle 
prowadzone w przedmiotach związanych z wy-
konywaniem eksperymentów lub modeli, które 
muszą być zgodne z określonymi wymaganiami, 
takimi jak fizyka, programowanie, modelowanie 
itp.

Turnieje są często kojarzone ze sportem, ale 
nadają się również do edukacji, zwłaszcza gdy 
dotyczą wielu dyscyplin jednocześnie.

Prezentacje i debaty stanowią wyzwanie dla 
umiejętności prezentacji i komunikacji uczniów 
i mogą być świetnym sposobem wyrażania róż-
nych punktów widzenia na dany temat.

Konkursy dotyczące danej tematyki - pisemny 
esej, wiersz, dzieło sztuki lub inne zgłoszenie 
to zwykle produkty tworzone w tej kategorii 
konkursów. Uczniowie często mają za zadanie 
stworzyć pisemny lub wizualny produkt jako 
odpowiedź na dany temat. Są one następnie 
sprawdzane w oparciu o szeroki zakres kryte-
riów, w tym gramatykę, zrozumienie zagadnie-
nia, wizję, opowiadaną historię, itp. 
Jednak konkurs może dotyczyć tez innych 
kwestii, takich jak oprogramowanie/kodowanie, 
film lub po prostu konkretna idea. Konkursy są 
zwykle wydarzeniami indywidualnymi, gdzie 
często stosuje się zapisy online.

Targi bywają organizowane zwykle jako impre-
zy na dużą skalę w szkołach, na których prezen-
towane są różne dziedziny i branże.

Konkursy egzaminacyjne są często spotyka-
ne w szkołach zawodowych i jednostkach, w 
których uczniowie kształcenia zawodowego są 
zachęcani do konkurowania ze sobą. Mimo, że 
jest to specyficzny rodzaj konkursu, może przy-
ciągnąć uwagę całej społeczności szkolnej,
zwłaszcza gdy jest on powiązany z zajęciami, 
prezentującymi praktyczne umiejętności uczest-
ników.

Istnieją również inne działania, które nieko-

niecznie są konkursem per se, ale mogą uwrażli-
wić społeczność szkolną na dany problem, takie 
jak:
1. Podjęcie uchwały przez radę uczniów pro-

mującej sprawę, którą chcą wesprzeć. Mo-
żecie zgłosić otwartą inicjatywę stworzenia 
projektu uchwały wspierającej sprawę, którą 
chcecie promować w szkole (prawa człowie-
ka, różnorodność, wolność słowa itp.), aby 
wasi uczniowie mogli aktywnie uczestni-
czyć w tworzeniu kultury twojej instytucji i 
kodeksów postępowania. To świetny sposób 
na zaktywizowanie uczniów do zrobienia 
czegoś dla swojej społeczności szkolnej.

2. Pisanie artykułów w szkolnej gazecie na 
zadane tematy. Gazetki szkolne mogą być 
świetnym miejscem do debaty o znaczeniu 
wydarzeń, które mają bezpośredni wpływ 
na uczniów. Zachęcanie uczniów do pisania 
artykułów opisujących ich własną perspe- 
ktywę i doświadczenia w danym zakresie nie 
tylko wzbogaci cały artykuł, ale także rzuci 
światło na ich rzeczywiste odczucia wobec 
danego tematu.

3. Zorganizowanie publicznego wysłuchania 
dotyczącego bieżących problemów, które 
mają wpływ na społeczność szkolną.

4. Stworzenie ściany swobodnego wyrazu. 
Ustawcie pustą ścianę lub gigantyczną kart-
kę papieru i zachęćcie uczniów do wyrażenia 
swojego zdania na dany temat.

5. Tworzenie clipu online na temat który chce-
cie poruszyć lub który was niepokoi.

6. Realizacja kampanii w mediach społecz-
nościowych poprzez zachęcanie uczniów i 
nauczycieli do zmiany zdjęć profilowych lub 
dzielenia się wspólnym przesłaniem.

7. Organizowanie specjalnych wykładów. Za-
proście ekspertów z dziedziny, którą chcecie 
przedstawić uczniom i wypracujcie z radą 
pedagogiczną sposób kredytowania uczest-
nictwa w takim wydarzeniu.

8. Zorganizowanie czuwania przy świecach 
lub innego wydarzenia upamiętniającego, 
zwłaszcza gdy dotyczy on aktu przemocy lub 
naruszenia praw lub wolności człowieka.

9. Zorganizowanie pokazu talentów, tańca lub 
imprezy. Wielkie wydarzenia towarzyskie to 
świetny sposób na uświadomienie wielu róż-
nych problemów, zwłaszcza tych związanych 
z problemami globalnymi.

A co jeśli wasz przełożony oczekuje, że weź-
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miecie udział w określonej inicjatywie lub jeśli 
wasi uczniowie szukają sposobów na pozyskanie 
dodatkowych środków na określony cel? Oto 
narzędzia, które pomogą wam w tym zakresie

Pierwszym krokiem w poszukiwaniu inspiracji 
będzie powrót do codziennych rytuałów. Każdy 
z nas lubi robić tzw. „prasówkę”, czyli  przejrzeć 
ulubione gazety (w wersji papierowej lub ele- 
ktronicznej), wysłuchać wiadomości w drodze 
do pracy lub podcastów ulubionego reportera
lub influencera w drodze na codzienne
zakupy. Przejrzenie nagłówków czy
sprawdzenie trendów na portalach
opiniotwórczych pozwoli  wyłapać ciekawe 
informacje, które mogą zainspirować was do 
dalszej pracy.

Kolejnym, dość ważnym punktem w poszu-
kiwaniu inspiracji jest przeszukiwanie portali 
opiniotwórczych, aby sprawdzić, które najwa- 
żniejsze tematy rozpoczynają i kończą dany dzień 
lub tydzień. Jeśli pozwala nam na to znajomość 
języków obcych, powinniśmy dodać portale 
opiniotwórcze z obszaru Unii Europejskiej (np. 
POLITICO),  najważniejsze portale informa-
cyjne z danego kraju oraz 2-3 stacje lub portale 
światowe (np. CNN, BBC, TED) itp. Należy 
również być na bieżąco z informacjami pocho-
dzącymi z Komisji Europejskiej, ponieważ na 
stronie Komisji z reguły przedstawiane są ramy 
kolejnych programów lub inicjatyw: https://
ec.europa.eu/. Przeglądanie raz w tygodniu in-
formacji na zagranicznych portalach pozwala na 
spokojne śledzenie trendów na rynku europej-
skim i światowym oraz poznawanie ciekawych 
tematów z różnych regionów świata.

Jeśli wasza organizacja jest zainteresowana 
wzięciem udziału w konkursach związanych z 

prawami człowieka, przeciwdziałaniem dyskry-
minacji i równouprawnieniem, prosimy o zapo-
znanie się z raportami przygotowanymi przez 
partnerów projektu i zamieszczonymi na stronie 
internetowej projektu. Zebraliśmy dla was in-
formacje o wielu ciekawych lokalnych, regional-
nych i krajowych inicjatywach realizowanych w 
naszych krajach, dzięki czemu nie musicie sami 
wyszukiwać informacji na ten temat.

Jeśli waszym celem jest udział w konkretnym 
konkursie organizowanym przez organizację 
zewnętrzną, pierwszym krokiem jest zapoznanie 
się z całą dokumentacją konkursową. Doku-
mentacja taka zawiera zwykle zaproszenie do 
konkursu, jego regulamin, wzory dokumentów 
        o raz terminy składania wniosków.
        Zapoznanie się z tymi dokumentami 
        pozwoli wam ocenić, czy jesteście w stanie 
        spełnić warunki udziału w danym konkur-
sie, zaplanować proces przygotowawczy oraz 
zminimalizować możliwość niepowodzenia 
zarówno w procesie rejestracji uczestników, jak i 
realizacji całego konkursu.

Jeśli macie być organizatorem określonego 
wydarzenia lub konkursu, dobrze jest poszukać 
w Internecie podobnych inicjatyw, organizowa-
nych przez inne szkoły, instytucje czy organiza-
cje. Pozwala to nie tylko sprawdzić, w jaki spo-
sób dana inicjatywa została zrealizowana przez 
konkretną instytucję, ale także jakie działania 
zostały zrealizowane w ramach tej inicjatywy i 
jaka była reakcja szkoły i społeczności lokalnej 
na jej realizację. To także dobry punkt wyjścia 
do nawiązania kontaktu z realizatorami podob-
nej inicjatywy. Dotychczasowi realizatorzy przy 
dobrej współpracy udzielą wam nie tylko infor-
macji na temat konkretnych sposobów realizacji 
danego przedsięwzięcia, ale także podzielą się 
swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Ciekawe! Obserwowanie na Twitterze osób o 
ugruntowanej pozycji społecznej (dziennikarze 
zajmujący się trudnymi tematami, politycy zwią-
zani z danym ruchem społecznym, czy organizacje 
pozarządowe działające na rzecz danej grupy lub 
określonych zmian w społeczeństwie lub prawie) 
pozwala nie tylko śledzić trendy opinii publicznej, 
ale także inspiruje do pogłębiania wiedzy na dany 
temat.

 

Brainwriting: podczas tej metody każda osoba otrzymuje polecenie, aby zapisała kilka pomysłów 
na karteczkach samoprzylepnych lub kartach indeksowych. Pozwala to zachować anonimowość 
pomysłów i zachęca bardziej introwertycznych kolegów z zespołu do udziału w ćwiczeniu. W ten 
sposób powstaje ogólna, szersza gama pomysłów. Pomysły są następnie dzielone na podgrupy i 
omawiane z całym zespołem. Metoda ta służy do oddzielenia generowania pomysłów od dyskusji.

Uczestnik
#1

Uczestnik
#2

Uczestnik
#3

Uczestnik
#4

Jest to również dobry moment, aby poprosić 
o pomoc bardziej doświadczonych kolegów z 
waszej organizacji oraz osoby zainteresowane 
danym tematem do współpracy przy skrystali-
zowaniu waszego pomysłu i wyznaczeniu celów, 
które chcecie osiągnąć poprzez jego realizację. 

Narzędzia związane z transformacją pomysłów i 
planem, które potocznie nazywane są metodami 
burzy mózgów, z pewnością wam w tym pomo-
gą. Przedstawimy pokrótce niektóre z najczę-
ściej stosowanych metod burzy mózgów.

Starbursting: jest to metoda, która wymaga zadawania kluczowych pytań dotyczących wasze-
go pomysłu. Należy umieścić główną ideę na środku diagramu gwiazdy, oznaczając każdy punkt 
gwiazdy słowami pytającymi. Następnie opracowuje się serię pytań dotyczących własnego pomysłu 
dla każdego punktu. Starbursting jest popularny wśród metod burzy mózgów ze względu na jego 
eksploracyjny charakter: jedno pytanie wywołuje kolejne pytanie i zanim się zorientujecie, klarują 
się  podstawy solidnej strategii w odpowiedziach na te pytania.

 A jeśli?

Kto?

Co?

Gdzie?Ki
ed

y?

Dlaczego?

Jak?
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OCEŃ MOŻLIWOŚCI
Nie pozwól, aby to, czego nie możesz zrobić, determinowało to,
co jesteś w stanie zrobić

• Wyjaśniamy, jak różne formy działań będą wymagały innego podejścia.
• Dzielimy się informacjami o tym, jak zbierać pieniądze w waszych szkołach.
• Udostępniamy linki do platform crowdfundingowych.
• Przedstawiamy szablon listy kontrolnej planowanego działania.
• Przedstawiamy kluczowe pytania, jakie należy sobie zadać przed rozpoczęciem plano-

wania działań.
• Prezentujemy interesujące narzędzia internetowe wspierające realizatorów działań.

W tym rozdziale:

Na potrzeby tego rozdziału założymy, że wy-
braliście już motyw przewodni swojego nowego 
projektu i jego formę. Niezależnie od tego, czy 
będzie to konkurs wiedzy, instalacja, inicjatywa 
sportowa czy zajęcia integrujące społeczność 
szkolną ze społecznością lokalną, czas ocenić, 
czy i w jakim stopniu jesteście w stanie zrealizo-
wać dany pomysł i kto będzie potrzebny do jego 
realizacji.

Jeśli na przykład chcecie zorganizować małe 
wydarzenie wewnętrzne, takie jak prezentacja 
wideo, wystawa sztuki itp., będziecie musieli 
sprawdzić i zarezerwować miejsce na planowane 
wydarzenie, uzyskać niezbędne zgody od prze-
łożonych i upewnić się, że eksponaty są  odpo-
wiednio zabezpieczone przed udostępnieniem 
ich publiczności. Tego rodzaju czynność nie 

wymaga wielu prac przygotowawczych (poza 
oczywiście stworzeniem eksponowanych arty-
kułów) i można ją wykonać bez angażowania 
dużej ilości osób.

Jeśli chcecie zorganizować coś większego, na 
przykład wysłuchanie publiczne na specjalny 
temat lub ogólnoszkolną kampanię związaną z 
konkretnym zagadnieniem, przygotowań będzie 
oczywiście więcej.  Należy zarezerwować więk-
szą przestrzeń, aby wszyscy słuchacze mogli 
się zmieścić i czuć się bezpiecznie, wytyczyć 
i zabezpieczyć miejsce na dodatkowe zajęcia, 
wcześniej przygotować dodatkowe materiały 
informacyjne i dokumenty, aby publiczność 
mogła dowiedzieć się więcej o waszej inicjatywie 
w wolnym czasie. Potrzebne będą dodatkowe 
pomocne dłonie, które pomogą wam zorgani-

Jednak najważniejszym źródłem inspiracji do 
tworzenia, realizacji lub wspierania konkur-
sów i inicjatyw aktywizujących, a także do ich 
późniejszej realizacji, są zawsze wasi studenci 
i słuchacze. Bez względu na to, czy spotykacie 
się z nimi na co dzień, czy tylko na wybranych 
lekcjach, są dla was prawdziwą inspiracją, siłą
napędową każdej zmiany zarówno w zakresie 
polityki szkoły, jak i procesu nauczania. Nie lek-
ceważcie ich wpływu na kształt inicjatyw i pro-
jektów realizowanych przez szkołę i we własnym 
warsztacie. Obserwacja ich postaw i zachowań 
oraz reakcji na wydarzenia odbywające się w 
przestrzeni społecznej będzie miała kluczowy 
wpływ na przebieg planowanych konkursów lub 
innych inicjatyw i jaki będzie ich końcowy efekt.

Zdajemy sobie sprawę, że nawiązanie pozytyw-
nej relacji ze słuchaczami, których widujecie 
tylko w określonym czasie może być trudne, ale 
niezależnie od tego, czy spotykacie ich na zaję-
ciach na co dzień, czy tylko od czasu do czasu, 
warto przełożyć zaplanowane na dany dzień lek-
cje i podyskutować  na ważne tematy, zarówno z 
perspektywy lokalnej, jak i globalnej. Zwłaszcza 
teraz, w tych szybko zmieniających się i bardzo 
trudnych czasach.

Nie jest łatwo być dobrym facylitatorem, jeśli 
chodzi o poruszanie kontrowersyjnych i często 
bolesnych tematów. Zebraliśmy kilka wskazó-
wek, jak moderować dyskusję w klasie i krótko 
je opiszemy poniżej:
Określ jasne zasady i oczekiwania dotyczące 

dyskusji:
• Szanuj prawo każdego do posiadania róż-

nych poglądów, przekonań i opinii.
• Podważaj lub krytykuj pomysł, a nie osobę.
• Poprzyj swoje tezy dowodami.
• Podejdź do dyskusji jako sposobu głośnego 

myślenia, w którym pomysły i stanowiska 
można modyfikować i wyjaśniać w odpo-
wiedzi na nowe informacje i spostrzeżenia.

Podsumuj najważniejsze pomysły i tematy dys-
kusji, ustnie lub wizualnie na tablicy.
Gdy odpowiedzi nie nadchodzą od razu, pocze-
kaj i powstrzymaj się od zbyt szybkiego odpo-
wiadania na własne pytania. Szybkie odpowia-
danie na własne pytania powoduje, że uczniowie 
poczują że nie muszą brać udziału w dyskusji.

Przedstaw z wyprzedzeniem niektóre pytania, 
które zamierzasz zadać w klasie. Jest to szcze-
gólnie korzystne dla waszych bardziej intro-
wertycznych uczniów i tych, którzy radzą sobie 
lepiej, jeśli mają czas na przygotowanie. 

Zadawaj pytania, które wymagają bardziej zło-
żonego myślenia. Szersze dyskusje mają miej-
sce, gdy studenci są motywowani do głębszego 
zastanowienia się nad danym tematem, przemy-
ślenia różnych postaw i punktów widzenia oraz 
skonfrontowania swoich opinii z realną sytuacją. 
Zadawanie pytań złożonych nie jest łatwe, ale 
warto opanować tę umiejętność i stosować ją w 
pracy z grupą.

Mapowanie myśli to kreatywne, nieliniowe diagramy używane do uchwycenia wielu pomysłów, 
dzięki czemu niczego nie da się przegapić. Rozpocznijcie  od tematu lub pytania na środku „mapy 
myśli” i twórzcie rozgałęzienia, aby uwzględnić myśli/opinie każdego uczestnika.
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zować przestrzeń, pokierować gośćmi i pomóc 
w prezentacjach lub obsłudze sprzętu i tak dalej. 
Prawdopodobnie będziecie musieli opracować 
plan działania i sprawdzić wszystkie dostępne 
zasoby, aby całe wydarzenie mogło później prze-
biegać płynnie.

Jeśli zamierzacie wziąć udział w zewnętrznym 
konkursie lub inicjatywie (np. organizowanej 
przez inne instytucje i organizacje), pierwszym 
krokiem powinno być zdobycie całej doku-
mentacji związanej z wydarzeniem. Obejmuje 
ona zaproszenie do udziału w wydarzeniu, 
regulamin konkursu lub inicjatywy, dodatkową 
dokumentację (wzorce wniosków, karty oceny, 
dodatkowe źródła informacji itp.) oraz lokaliza-
cję wydarzenia. Zapoznanie się z dokumentacją 
konkursową pozwoli wam zorientować się, 
czego dokładnie oczekuje organizator inicjatywy 
i z jakimi wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć. 
Sprawdzenie lokalizacji

wydarzenia pozwoli wam ocenić, czy wszy-
scy wasi uczniowie i słuchacze, w tym osoby o 
szczególnych potrzebach, będą mogli wziąć w 
nim udział.

Chcąc zorganizować większe wydarzenie, anga-
żujące szkołę i społeczność zewnętrzną, należy 
wybrać odpowiednie miejsce jego realizacji, 
stworzyć czytelny regulamin określający warun-
ki udziału w wydarzeniu, oczekiwania wobec 
uczestników, kryteria oceny uczestników itp. 
Jeśli po raz pierwszy chcecie zmierzyć się z ta-
kim wyzwaniem, sprawdzenie dokumentacji po-
dobnych inicjatyw organizowanych przez inne 
placówki edukacyjne oraz bezpośredni kontakt 
z ich organizatorami pozwoli wam doprecyzo-
wać zasady i uniknąć ewentualnych problemów, 
z którymi borykali się wasi poprzednicy.
Podstawowa lista kontrolna przy planowaniu 
większych zawodów/imprez powinna zawierać 
następujące dane:

Nazwa imprezy

Data wydarzenia

Czas trwania

Miejsce

Koordynator wydarzenia /
Osoba kontaktowa

Grupa docelowa

Cele wydarzenia

Liczba uczestników

Liczba słuchaczy

Liczba zaproszonych gości

Opis wydarzenia

Potencjalne zagrożenia

Kryteria oceny / selekcji

Budżet w tym::
środki własne
sponsorzy
inne dochody

cje, oferowane usługi dodatkowe (np. specjalna 
muzyka, udogodnienia dla grup o specjalnych 
preferencjach żywieniowych lub potrzebach), 
działania dla zaproszonych gości lub jurorów 
(m.in. organizacja noclegów, posiłków, dojazd 
na miejsce wydarzenia i planowanie czasu wol-
nego), działania promocyjne w waszej instytu-
cji i na poziomie lokalnym/regionalnym oraz 
wszelkie dodatkowe informacje, które pomogą 
wam w realizacji imprezy (np. informacje o bez-
pieczeństwie podczas imprezy, jej odpowiednie 
oznakowanie, dostęp Wifi dla gości i publicz-
ności, pasy szybkiej odprawy dla uczestników 
itp.). Kolejnym krokiem będzie przygotowanie 
checklisty na dzień organizacji wydarzenia, czyli 
rozpisanie krok po kroku co będzie realizowane 
w tym dniu, zaplanowanie działań po realiza-
cji wydarzenia (komunikacja z zaproszonymi 
gośćmi, nauczycielami, wolontariuszami, posty 
w mediach społecznościowych, zamieszczenie 
materiałów z wydarzenia na stronie swojej szko-
ły lub instytucji). Powinniście także znaleźć czas 
na podsumowanie wydarzenia i zidentyfiko-
wanie kluczowych sukcesów lub niepowodzeń 
podczas jego realizacji, aby nie zapomnieć o tym 
przygotowując swoją listę kontrolną.

Załóżmy, że zebraliście już podstawowe in-
formacje o danym konkursie lub inicjatywie. 
Następnym krokiem jest sprawdzenie, czy macie 
wystarczająco dużo czasu i zasobów, aby zreali-
zować wasz projekt. Warto najpierw zadać sobie 
kilka pytań, które realnie ocenią wasze możliwo-
ści i wskażą obszary, w których będziecie po-
trzebowali wsparcia. Poniżej znajduje się zestaw 
pytań, które należy sobie zadać przed skokiem 
na głęboką wodę:
• Czy macie wystarczającą wiedzę teoretycz-

ną/praktyczną, aby zrealizować wydarzenie? 
Jeśli nie, czy macie dostęp do informacji, 
materiałów dydaktycznych i pomocniczych, 
które będą was wspierać w tym zakresie?

• Czy w waszej instytucji są osoby, które mogą 
wesprzeć was swoją wiedzą i doświadcze-
niem podczas przygotowania i realizacji 
wydarzenia?

• Czy znajdziecie w swojej instytucji osoby, 
które chciałyby wziąć udział w danej ini-
cjatywie jako uczestnicy lub wolontariusze? 
Gdzie można znaleźć takich ludzi?

• Czy macie dostęp do dodatkowych środków 
na zakup odpowiednich pomocy dydakty- 

cznych lub dostosowanie sal do planowa-
nych zajęć?

Najważniejsze pytanie zostawiliśmy na koniec:
• Ile czasu jesteście w stanie poświęcić na 

przygotowanie i realizację wydarzenia lub na 
udział w inicjatywie?

Niezależnie od tego, czy bierzecie udział w kon-
kursie organizowanym przez instytucje trzecie, 
czy angażujecie się w działania na swoim obiek-
cie, czas będzie kluczowym czynnikiem, który 
często decyduje o powodzeniu lub niepowodze-
niu całego przedsięwzięcia. Praca nad projektem 
lub konkursem to nieregularne godziny pracy, 
odbieranie telefonów o dziwnych porach dnia i 
nocy, radzenie sobie z różnymi sytuacjami, które 
często wywracają wszystkie wasze plany i grafiki 
do góry nogami. Musicie mieć też świadomość, 
że bez względu na to, ile zadań zlecicie innym 
osobom w swoim zespole, nadal będziecie w 
pełni odpowiedzialni za realizację inicjatywy, a 
to znowu wiąże się z koniecznością znalezienia 
czasu na śledzenie wszystkich działań, wdro-
żenie planów naprawczych i przygotowanie 
odpowiedniej dokumentacji. Dlatego warto za-
stanowić się nad tą kwestią na początku swoich 
przygotowań.

Dwa ciekawe i zabawne w użyciu narzędzia 
przykuły naszą uwagę, gdy przygotowywaliśmy 
ten rozdział:

http://www.projectcanvas.dk/ — wizualne 
narzędzie, które poprawia komunikację w ze-
społach projektowych i zapewnia uproszczony 
przegląd projektu.

Listę tę, w miarę zbliżania się terminu wydarze-
nia, można rozbudowywać i dodawać do niej 
kolejne pozycje, np. wyszczególnienie pozycji 
budżetowych (koszty wynajmu sal, cateringu, 
koszty kaucji czy podwykonawców danych 

usług i in.), dane dotyczące szczegółowego 
programu, rozmieszczenia poszczególnych 
punktów w danej lokalizacji (rejestracja uczest-
ników, punkty zbiórek, miejsca na posiłki, 
toalety, punkty pomocy medycznej itp.), dekora-
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https://www.mural.co/ — przestrzeń dla wasze-
go zespołu do wizualnej współpracy i szybszego 
rozwiązywania problemów za pomocą łatwego 
w użyciu cyfrowego płótna. Nie jest to zwykła 
tablica internetowa - MURAL, posiadająca 
wiele przydatnych narzędzi  które pozwolą wam 
usprawnić i przyspieszyć pracę zwspołową.

Jeśli macie już jasne wyobrażenie o tym, co 
chcecie zrobić, ale brakuje wam odpowiednich 
środków finansowych na realizację waszego po-
mysłu, możecie rozważyć następujące kwestie:

• wsparcie danej inicjatywy przez nauczycieli i 
słuchaczy,

• zbiórka celowa,
• indywidualny budżet na fazę testową waszej 

inicjatywy, wydzielony z budżetu waszej 
instytucji

• dotacje z prywatnych lub publicznych 
środków pozyskanych w ramach specjalnych 
programów lokalnych i regionalnych

• darowizny i upominki rzeczowe (np. mate-
riały na wymagane instalacje lub materiały 
promocyjno-informacyjne)

• sponsoring
• prowadzenie odpłatnej działalności, z której 

zysk zostanie przeznaczone na realizację 
danej inicjatywy (np. targi piekarnicze, festi-
wale tematyczne)

• crowdfunding

Dwa sposoby pozyskania środków na cel: zbiór-
kę celową i crowdfunding omówimy pokrótce 
poniżej.

Zbiórka celowa może wydawać się trudnym 
zadaniem, ale nie musi być stresująca, zwłaszcza
jeśli zmienisz ją z przymusu w zabawne zaję-
cie, w którym każdy może wziąć udział. Strona 
www.signupgenius.com ma wiele świetnych 

pomysłów na zbiórki pieniędzy w szkołach. 
Wynotowaliśmy te z nich, które są odważne i 
interesujące:

Sprzedaż wypieków: rodzice, uczniowie i pra-
cownicy mogą ofiarować wypieki na jednodnio-
wą wyprzedaż. Dzieci i/lub rodzice mogą zostać 
zaproszeni do zakupu tych smakołyków.

Loteria: sprzedajcie bilety, aby wygrać kon-
kretną nagrodę. Może to być koszyk towarów, 
losowanie 50/50 w gotówce lub inna nagroda 
ofiarowana przez społeczność lub szkołę.

Sprzedaż kart podarunkowych: współpracując 
ze znanym dostawcą, możecie sprzedawać karty 
podarunkowe lokalnym sprzedawcom, a część 
przychodów zostanie zwrócona na działania 
związane ze zbieraniem funduszy.

Bingo: zorganizujcie płatną noc bingo podczas 
której zwycięzcy otrzymają małe nagrody.

Śniadanie naleśnikowe: sprzedajcie bilety na 
pyszne śniadanie serwowane w szkolnej sali 
gimnastycznej rano przed rozpoczęciem szkoły. 
Za określoną cenę zaoferujcie specjalne zestawy 
śniadaniowe.

Sprzedaż popcornu: wypożyczcie maszynę do 
popcornu i zaoferujcie specjalny poczęstunek 
podczas lunchu jednego dnia lub podczas szkol-
nej gry lub koncertu.

Karnawał letni/zimowy: wymyślcie zabawne 
zajęcia na świeżym powietrzu i wydarzenia, 
które przyciągną społeczność, aby kupić bilety i 
wziąć udział. Rozważcie sprzedaż biletów wstę-
pu lub wycenę każdej aktywności na określoną 
liczbę biletów.

Sprzedaż kwiatów lub cebulek: zorganizujcie 
sprzedaż kwiatów lub cebulek które pozwolą 
osobom wspierającym działalność waszej insty-
tucji ukwiecić ich ogród a wam zebrać trochę 
funduszy na wasze cele.

Dzień pizzy: zorganizujcie specjalny lunch i 
zbierzcie zamówienia na pizzę z każdej klasy z 
odpowiednim wyprzedzeniem.

Pchli targ: wypromujcie ogólnoszkolny pchli 
targ, na którym rodziny mogą przywieźć ze 
swoich domów przedmioty, które chcą sprzedać, 
takie jak stare książki lub zabawki. Rozważcie 
stworzenie konkretnych tabel rozchodowych dla 
każdego rodzaju przedmiotów, tak aby uporząd-
kować wpływy ze sprzedaży.

Bieg lub spacer bez spiny: zorganizujcie bieg 
lub spacer bez spiny, w którym mogą wziąć 
udział wszyscy chętni. Zachęćcie uczestników 
do wpłaty drobnych kwot na wspierany przez 
was cel lub waszą inicjatywę. Sprawcie, aby było 
to fajne wydarzenie z muzyką, przekąskami i 
dużą energią.

Myjnia samochodowa: poinformujcie społecz-
ność lokalną o myjni na terenie waszego boiska. 
Zaproponujcie umycie samochodów rodziców 
i osób przejeżdżających przez sąsiedztwo za 
wsparcie finansowe

Dance-a-thon: zaproście uczniów i rodziny do 
wzięcia udziału w maratonie tańca. Zbierajcie 
datki tak długo, jak ktoś się bawi na parkiecie! 
Upewnijcie się, że dysponujecie dobrą playlistą z 
optymistycznymi piosenkami i rozważcie sprze-
daż przekąsek i napojów za dodatkową opłatą.

Mam talent: zaprezentujcie umiejętności swo-
ich uczniów i wykładowców, organizując pokaz 
talentów. Zachęcajcie uczniów do udziału indy-
widualnego lub zespołowego i rozprowadźcie 
bilety wśród ich rodzin i znajomych.

Licytacja/aukcja koszy upominkowych: zgro-
madźcie darowizny od lokalnych firm i twórzcie 
kosze upominkowe, które uczniowie i rodzice 
będą mogą licytować. Na przykład: kosz o tema-
tyce „filmowej” z biletami do kina, specjalnym 
popcornem i słodyczami.

Koncert charytatywny nauczycieli: zbierzcie 
nauczycieli na koncert muzyczny dla uczniów! 
Nauczyciele mogą wykazać się kreatywnością i 
zaprosić do udziału znanych wykonawców lub 
pozyskać sponsorów wśród społeczności.
Targi wielokulturowe: zaprezentujcie wiele 
pysznych potraw i wyjątkowych talentów swoich 
uczniów, organizując wydarzenie, podczas któ-
rego uczniowie podzielą się ze zwiedzającymi 
swoimi tradycjami.

Książka kucharska: niech uczniowie podzielą 
się z wami rodzinnymi przepisami tak, by stwo-
rzyć piękną książkę kucharską! Książka taka 
może być sprzedawana online lub przy okazji 
wydarzeń w szkole.

Bal charytatywny: zorganizujcie wieczorną im-
prezę dla uczniów i społeczności szkolnej, aby 
przekazać część dochodów z jego organizacji na 
lokalną organizację charytatywną. Niech wolon-
tariusze poproszą o datki na dekoracje i napoje 
od lokalnych firm i opracują konkretny temat na 
wieczór.

Wychodne dla rodziców: zaplanujcie  wieczór, 
podczas którego rodzice mogą zostawić swoje 
pociechy w szkole na kilka godzin. Przygotujcie 
gry lub filmy dla dzieci i pobierajcie opłatę za 
opiekę nad dzieckiem.

Noc w szkole: razem z zespołem wolontariu-
szy zorganizujcie nocleg w sali gimnastycznej. 
Stwórzcie szczegółową listę tego, co każdy 
uczestnik musi przynieść, zaplanujcie zaba-
wy, gry lub projekcję filmów, aby dzieci się nie 
nudziły. Zapewnijcie rano przekąski i śniada-
nie. Na organizację nocy w szkole przeznaczcie 
określoną kwotę z biletów, a reszta kwoty pobie-
ranej od uczestników może być przeznaczona 
na waszą zbiórkę.

Wieczór w spa: zaproście rodziny waszych słu-
chaczy i sympatyków waszej szkoły na wieczór 
regeneracji i odprężenia. Poproście o pomoc 
ekspertów wellness i spa współpracujących z 
wami w innych działaniach i za określoną kwotę 
zaoferujcie ich usługi w szkole. Eksperci na 
pewno podzielą się zyskami z takiego wydarze-
nia, zwłaszcza jeśli będzie to jakiś szczytny cel. 

Zbiórka online: wypróbujcie internetową plat-
formę crowdfundingową, aby pozyskać środki 
na swoje działania. Pomyślcie o kreatywnych za-
chętach, które możecie zaoferować darczyńcom 
by zachęcić ich do większej hojności.
Oto kilka dodatkowych wskazówek, które zrobią 
z was wyśmienitych zbiórkowiczów:
• zaplanujcie zbieranie funduszy z wyprzedze-

niem, aby zebrać więcej pieniędzy,
• zbudujcie dobry zespół, który pchnie cały 

proces zbiórki do przodu,
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• wyznaczcie jasne cele, aby ofiarodawcy  
wiedzieli, co sponsorują,

• ustalcie realistyczny harmonogram i 
odpowiednio zaplanujcie działania,

• upewnijcie się, że wszyscy wiedzą o waszej 
akcji poprzez odpowiednie działania infor-
macyjne,

• wykorzystajcie zbieranie funduszy jako 
narzędzie do zbliżenia uczniów, nauczycieli i 
całej społeczności szkolnej,

• połączcie swoją działalność w zakresie po-
zyskiwania funduszy z celami i misją swojej 
instytucji, aby była ona wyraźnie rozpozna-
walna,

• pamiętajcie o reklamowaniu swoich działań 
poza szkołą,

• nie zapomnijcie podziękować wszystkim 
osobom uczestniczącym w zbiórce,

• nie krępujcie się prosić o pomoc lub radę 
innych szkół i instytucji, które są już zaanga-
żowane w zbiórki pieniędzy!

Bardzo ciekawą formą pozyskiwania środków 
jest tzw. crowdfunding.

Crowdfunding to model finansowania różno-
rodnych projektów i inicjatyw. Pozyskiwanie 
środków w ramach tej inicjatywy jest możli-
we za pośrednictwem dedykowanych portali. 
Opis waszej inicjatywy zostaje umieszczony na 
stronie internetowej, która pozwala na zbieranie 
pieniędzy, a internauci zainteresowani jej wspar-
ciem mogą przekazać dowolną, nawet najmniej-
szą kwotę. Aby przyciągnąć więcej wspierają-
cych, należy zamieścić dobrze sformułowany 
opis projektu, zdjęcia i multimedia prezentujące 
waszą inicjatywę oraz informacje o już zebra-
nych funduszach. Zwolennicy będą również 
oczekiwali raportu z postępów zbiórki, a w przy-
padku zebrania odpowiedniej kwoty, informacji 
o postępach wspieranego przez nich projektu. 
Niektórzy crowfundowicze oferują zwolenni-
kom specjalne korzyści, m.in. umieszczenie ich 
danych w materiałach promocyjnych, dostęp do 
materiałów specjalnych, udział w fazie testowej 
danej inicjatywy czy szybszy dostęp do produk-
tów końcowych. W przypadku niezebrania całej 
kwoty darowizny należy zwrócić darczyńcom 
ich wpłaty lub uzyskać ich zgodę na pokrycie 
części działań planowanych w ramach danej 
inicjatywy.

Kiedy przeanalizowaliście informacje o swojej 
inicjatywie i macie pewność, że znajdziecie czas 
na jej realizację i jesteście gotowi wziąć byka za 
rogi, czas zebrać zespół, który pozwoli na reali-
zację waszego planu.
Właśnie temu przyjrzymy się w następnym 
rozdziale.

Oto największe i najbardziej znane platformy, które 
możesz odwiedzić, aby uzyskać więcej informacji o 
projektach i inicjatywach finansowanych ze środków 
społecznościowych:
• https://www.kickstarter.com/
• https://www.indiegogo.com/
• https://www.patreon.com/
• https://www.gofundme.com/
• https://circleup.com/

Większość krajów ma również własne platformy fi-
nansowania społecznościowego, więc sprawdźcie ich 
strony internetowe, aby uzyskać więcej informacji na 
temat wspieranych przez nie pomysłów.

!

Wiecie już, co chcecie lub możecie zrobić (a 
przynajmniej macie zarys swojego działania) 
i kiedy dane wydarzenie się odbędzie. Ustali-
liście, gdzie będzie ono realizowane, jaki bę-
dzie jego zakres i kiedy będzie miało miejsce. 
Określiliście również wszystkie swoje potrzeby 
logistyczne, edukacyjne i dodatkowe związane z 
wydarzeniem. Teraz nadszedł czas na wybranie 
uczestników i/lub sympatyków, którzy pomogą 
wam zarówno przygotować się do konkretnego 
działania, jak i odnieść sukces. Poniżej przedsta-
wiamy kilka sprawdzonych metod, które pomo-
gą wam osiągnąć te cele.

Rozejrzyjcie się dookoła. W każdej instytucji, 
organizacji i społeczności lokalnej powstają 
grupy interesu i grupy wsparcia, które reali-
zują konkretne działania w danej tematyce. 
Być może zainteresowania lub działania danej 
grupy są związane z tematyką waszej inicjatywy. 

Sprawdźcie, czy przedstawiciele tych grup byliby 
zainteresowani wspieraniem waszych działań, 
dzieleniem się wiedzą lub dołączeniem ich 
przedstawiciela do waszego zespołu.

Określcie swoje potrzeby. Poświęćcie trochę cza-
su na rozważenie, jakich osób w swoim zespole 
potrzebujecie, aby skutecznie wdrożyć wasz pro-
jekt. Warto stworzyć listę ról do wypełnienia w 
projekcie i zastanowić się, jakie zadania zostaną 
im powierzone. Pomoże to wam uniknąć du-
blowania stanowisk, pozwoli lepiej zaplanować 
podział zadań pomiędzy wszystkich uczestni-
ków i zminimalizuje zaangażowanie zbyt wielu 
pomocników już na pierwszym etapie przygo-
towań. Rekrutacja według realnych potrzeb po-
zwala nie tylko skrócić proces budowania grupy, 
ale również szybko dotrzeć do osób posiadają-
cych pożądane przez was umiejętności.

ZBUDUJCIE ŚWIETNY ZESPÓŁ
Talentem można wygrać mecz, ale to grupa wygrywa mistrzostwa

• podpowiadamy, gdzie szukać członków zespołu,
• wskazujemy kilka kluczowych elementów budowania i utrzymania zespołu,
• prezentujemy kilka ciekawych stron internetowych, oferujących interesujące gry i 

ćwiczenia integracyjne.

W tym rozdziale:
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Lista stanowisk w waszej grupie może wyglądać tak:

Jak zapewne zauważyliście, chociaż powyższa li-
sta jest nadal bardzo ogólna i zawiera przykłady 
stanowisk, które często można znaleźć w zespo-
łach konkursowych, to każda z opisanych pozy-
cji wiąże się z wykonywaniem innych czynności 
i ma inne wymagania co do pożądanych umie-
jętności. Z naszego doświadczenia wynika, że 
im większe rozdzielenie poszczególnych funkcji, 

tym mniejsze ryzyko konfliktów wewnętrznych 
związanych z podziałem obowiązków. Opisali-
śmy również obowiązki poszczególnych uczest-
ników/członków grupy, ponieważ wynikają one 
z charakteru inicjatywy. Jeśli jest to na przykład 
konkurs wiedzy lub debata tematyczna, każdy 
uczestnik będzie musiał posiadać inną wiedzę 
i umiejętności. Jeśli chcecie stworzyć konkurs 

Pozycja Obowiązki Oczekiwane umiejętności

Lider zespołu

Budowanie zespołu, nadzorowanie 
pracy zespołu, podejmowanie kluczo-
wych decyzji, ścisła współpraca z po-
zostałymi członkami zespołu, nadzór 
nad prawidłową realizacją inicjatywy, 
nadzór nad harmonogramem i budże-
tem danego wydarzenia...

Dobra organizacja pracy 
własnej i zespołowej, umie-
jętność pracy pod presją 
czasu, kreatywność, radze-
nie sobie ze stresem...

Uczestnik 1
…
współpraca z liderem zespołu i inny-
mi członkami grupy

...

Uczestnik 2
…
współpraca z liderem zespołu i inny-
mi członkami grupy

...

Uczestnik...
…
współpraca z liderem zespołu i inny-
mi członkami grupy

...

Osoba odpowiedzialna za 
komunikację 

prowadzenie i nadzorowanie komu-
nikacji z różnymi grupami zaangażo-
wanymi w projekt, przygotowywanie 
dokumentacji wspierającej te dzia-
łania, przygotowywanie raportów z 
przeprowadzonych działań dla lidera 
projektu...

wysokie umiejętności 
językowe i stylistyczne, 
płynność w mowie i piśmie, 
znajomość języków obcych 
(jeśli wymaga tego dana 
inicjatywa), otwarta i przy-
jazna osobowość...

Osoba odpowiedzialna za 
logistykę

realizacja transportu, dostaw i dzia-
łań dodatkowych

Sumienność, umiejętności 
techniczne, prawo jazdy...

Osoba odpowiedzialna za 
promocję

prowadzenie strony internetowej, 
bloga, tworzenie grafik do promocji 
danej inicjatywy, ścisła współpraca z 
liderem grupy i osobą odpowiedzial-
ną za komunikację...

Znajomość obsługi kompu-
tera, środowisko Office + 
Wordpress, umiejętności 
graficzne...

... ... ...

monotematyczny, uczestnicy będą musieli po-
siadać podobny poziom wiedzy i umiejętności, 
aby aktywnie wspierać lidera grupy.

Zawrzyjcie umowę. Biurokracja nie jest tak 
zła, jak się wydaje. Czasami przydaje się nawet 
podczas pracy w grupie. Stwórzcie umowę, w 
której jasno określicie cele swojej grupy, obo-
wiązki i przywileje każdego uczestnika, ramy 
czasowe współpracy oraz wszystkie elementy, 
które są ważne zarówno z punktu widzenia re-
alizacji projektu, jak i współpracy w grupie. Taki 
dokument pozwoli uniknąć nieporozumień w 
realizacji projektu i będzie podstawą do rozwią-
zywania potencjalnych konfliktów związanych z 
realizacją poszczególnych działań.

Wyznaczcie realistyczne cele. Zbadajcie dokład-
nie, czego inicjatywa, w której chcecie wziąć 
udział, będzie wymagać od waszego przyszłe-
go zespołu i odpowiednio dostosujcie do tego 
swoje cele. Żaden członek zespołu nie będzie 
zadowolony z konieczności opanowania obszer-
nego materiału dydaktycznego w krótkim czasie 
lub spędzenia wielu godzin na długich i skom-
plikowanych czynnościach. Podzielenie działań 
na mniejsze, krótsze etapy (zwieńczone jakąś 
wspólną celebracją ich osiągnięcia) pozwoli nie 
tylko na bardziej efektywną organizację pracy 
całego zespołu, ale także zapewni wysoką jakość 
działań podczas tej pracy.

Bądźcie transparentni. Transparentność zbudu-
jecie udostępniając członkom zespołu wszystkie 
możliwe informacje i materiały. Przejrzystość 
oznacza wyjaśnianie powodu wyznaczenia kon-
kretnych celów. Poprzez wyjaśnienie, dlaczego 
realizacja danych działań jest konieczna, za-
pewniacie głębsze zrozumienie całej idei a także 
lepszą wizję szerszego obrazu. Pamiętajcie, aby 
być otwartym i szczerym wobec swojego zespo-
łu w odniesieniu do wszelkich przewidywanych 
przeszkód lub wyzwań, które mogą się pojawić, 
abyście mogli wesprzeć jego członków w każdej 
chwili.
 
Zorganizujcie komunikację. Istnieją setki spo-
sobów komunikacji między członkami zespołu, 
jednak zapanowanie nad wieloma kanałami 
przekazywania informacji jednocześnie może 
być problematyczne. Ustalcie z członkami 
zespołu,  jakich narzędzi będziecie używać do 

wymiany informacji, monitorowania postępów 
prac czy zgłaszania problemów.

Zachęcajcie do komunikacji opartej na sza-
cunku. Aby stworzyć partnerską atmosferę dla 
udanej pracy zespołowej, ludzie muszą czuć 
się swobodnie, wyrażając swoje myśli, opinie i 
spostrzeżenia z resztą grupy. Dlatego jednym z 
waszych obowiązków jako liderów jest promo-
wanie aktywnego słuchania i pełnej szacunku 
komunikacji wśród członków zespołu. Zauwa-
życie, że wasz zespół cechuje silna więź, gdy każ-
da osoba w zespole poczuje, że poświęca się jej 
tyle samo uwagi co innym członkom zespołu.

Stwórzcie poczucie zaangażowania. Aby stwo-
rzyć silne poczucie grupowego zaangażowania 
w waszym zespole, musicie spędzić trochę czasu 
razem, aby zbudować odpowiednie relację. 
Dużo łatwiej jest uzyskać silne poczucie zaanga-
żowania w grupie, gdy indywidualne obowiązki 
są jasno określone dla każdego członka grupy. 
Kiedy wasz zespół rozumie zakres pracy swoich 
kolegów, jest w stanie wspierać się nawzajem 
i pociągać do odpowiedzialności. Stworzy to 
głębsze zaangażowanie w decyzje i działania 
grupy.

Promujcie innowacje w rozwiązywaniu pro-
blemów. Istnieje wiele sposobów podejścia do 
rozwiązywania problemów i zwykle opierają się 
one na naszej własnej osobowości i percepcji. Z 
tego powodu ważne jest, aby dać głos swojemu 
zespołowi, aby wysłuchać różnych podejść do 
rozwiązywania problemów. Słuchając innych 
perspektyw, prawdopodobnie szybciej zaadap-
tujecie praktyki promujące efektywną pracę ze-
społową. Ważne jest również, aby dać członkom 
zespołu szansę na samodzielne rozwiązywanie 
problemów (poprzez coaching i zadawanie 
pytań otwartych), zamiast próbować udzielać im 
wszystkich potrzebnych odpowiedzi i informa-
cji.

Przekażcie waszemu zespołowi moc podejmo-
wania decyzji. Przekazanie zespołowi możliwo-
ści podejmowania decyzji to świetna motywacja 
do pracy zespołowej. Jako menedżerowie czę-
sto polegacie na wiedzy swojego zespołu przy 
podejmowaniu własnych decyzji. Dlaczego więc 
nie zmienić i nie podzielić się władzą ze swoim 
zespołem? Przekazanie władzy daje członkom 
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zespołu autonomię i pewność uczestnictwa w 
podejmowaniu decyzji, które pozwalają zespoło-
wi zbliżyć się do ogólnego celu.

Pamiętaj o dobrej zabawie ze swoim zespołem. 
Nic tak nie cementuje zespołu jak dobra zabawa. 
Nie bójcie się zamienić regularnych spotkań 
w zajęcia integracyjne. Zamieńcie zebranie we 
wspólną wycieczkę, zastąpcie nudne tabele i do-
kumenty narzędziami online a między zajęciami 
znajdźcie chwilę na wspólną kawę lub szybkie 
odprężenie w grach i innych aktywnościach. 
Oczywiście nie wszyscy członkowie waszego 
zespołu mogą czuć się komfortowo z tego typu 
interakcjami, dlatego wprowadzajcie te ele-
menty stopniowo, zapewniając dobrą atmosferę 
wewnątrz zespołu i pozwalając tym, którzy nie 
chcą/nie mogą w nich uczestniczyć, zintegrować 
się z grupą w inny sposób.

Przygotowując informacje do tego rozdziału, 
natknęliśmy się na kilka bardzo przydatnych 
stron internetowych, jeśli chodzi o budowanie 
zespołu, motywację, włączanie, a nawet cieka-
wostki, które można wykorzystać do zbudowa-
nia silnego i zmotywowanego zespołu gigantów, 
którzy będą rozwijać wasze pomysły i idee. Oto 
kilka propozycji, które zdecydowanie przycią-
gnęły naszą uwagę:

SessionLab: https://www.sessionlab.com/ - zerk-
nijcie na ich imponującą bibliotekę,

Sign Up Genius: https://www.signupgenius.
com/ - zwróćcie uwagę na ich zasoby,

Miro: https://miro.com/ - rzućcie okiem na ich 
zasoby,

CultureAmp: https://www.cultureamp.com/ - 
zajrzyjcie na dział pomysłów, wydarzeń i zaso-
bów. 

Doświadczeni realizatorzy różnych inicjatyw 
twierdzą, że godzina planowania może zao- 
szczędzić 10 godzin pracy. Trudno się z tym nie 
zgodzić, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy 
żyjemy w nadmiarze informacji, terminów i 
spraw do nadzoru. Dobry, ale nie przeładowany 
plan działania pozwoli wam nie tylko osiągnąć 
zamierzony cel (w tym przypadku zorganizo-
wanie lub udział w danym konkursie lub innych 
inicjatywach), ale także zoptymalizować pracę 
całego zespołu i zminimalizować marnotraw-
stwo energii ludzi na zadania niepotrzebne w 
danej fazie przygotowań.

Nikt nie będzie oczekiwał od was wymyślnych i 
szczegółowych planów, jeśli chcecie zrealizować 
jakąś inicjatywę na małą skalę (np. spotkanie 

z działaczem pracującym na rzecz migrantów, 
zorganizowanie wystawy o prawach pracowni-
czych, konkurs plastyczny na temat obecnego 
kryzysu humanitarnego itp.), ale w przypadku 
większych inicjatyw warto przygotować plan 
działania, aby się nie pogubić. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku projektów angażujących 
wiele różnych podmiotów lub realizujących wie-
le działań w różnych lokalizacjach lub o różnej 
tematyce.

Najprościej jest podzielić plan pracy na cele (lub 
etapy), zadania, oraz ramy czasowe, w których 
zadania powinny być wykonane oraz wskazać 
osoby odpowiedzialne za ich wykonanie:
W zależności od czasu, jakim dysponujecie 

OPRACUJCIE PLAN
Cel bez planu jest tylko marzeniem

• koncentrujemy się na pomysłach, jak stworzyć plan pracy,
• przedstawiamy kilka przydatnych narzędzi internetowych, które można wykorzystać 

do planowania i organizowania większych inicjatyw i konkursów.

W tym rozdziale:

Cel
(faza projektu)

Działanie/ 
zadania

Osoba odpo-
wiedzialna

Planowana data 
zakończenia

Status
realizacji

Uwagi
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na przygotowanie się do danego konkursu lub 
inicjatywy, wasz plan można podzielić na mie-
siące, tygodnie, a nawet dni. Do jego stworzenia 
możecie wykorzystać zarówno listę kontrolną, 
którą przedstawiliśmy w poprzednim rozdziale, 
jak i informacje zebrane od członków waszego 
zespołu. Kluczowe znaczenie będą miały infor-
macje o tym, co chcecie osiągnąć poprzez udział 
w danej inicjatywie, jakich rezultatów oczeku-
jecie oraz ilości osób zaangażowanych w wasze 
działania i ich dostępność.

Pamiętajcie, aby uwzględnić w swoim planie 
działania integrujące wasz zespół, zadania zwią-
zane z monitoringiem działań oraz działania 
promujące waszą inicjatywę w waszej instytucji i 
społeczności lokalnej.

Do planowania działań możecie wykorzystać 
standardowe narzędzia papierowe, jak i innowa-
cyjne rozwiązania online. Oto niektóre z naj-
lepszych bezpłatnych narzędzi do zarządzania i 
planowania pracy online:

https://trello.com/home

https://asana.com/

https://niftypm.com/

https://www.teamgantt.com/

https://www.mindmeister.com/

https://www.ntaskmanager.com/

https://www.teamwork.com/

https://zenkit.com/

https://www.airtable.com/

https://teamdeck.io/

Z większości tych narzędzi możecie skorzystać 
za darmo, o ile wasze grupy robocze nie prze-
kraczają 10-15 osób. Jeśli jednak wolicie praco-
wać z dokumentami papierowymi, warto pobrać 
odpowiednie szablony dla takich dokumentów z 
bezpłatnych serwisów internetowych i dostoso-
wać je do swoich potrzeb. Ciekawy zestaw „go-
towych” przedmiotów można znaleźć np. tutaj:
https://www.smartsheet.com/free-event-plan-
ning-templates
https://templatelab.com/work-plan/
https://templatelab.com/event-planning/

Interesujące i proste rozwiązania w tym zakresie 
oferują również znane platformy internetowe 
(Google, Opera) oraz programy biurowe (Office, 
WPS). Jeśli nie lubicie prostych stołów i wszyst-
ko musi mieć artystyczne wykończenie,
zajrzyjcie na stronę Canva (www.canva.com), 
gdzie znajdziecie nie tylko ogromną bibliotekę 
gotowych do użycia szablonów, ale także wiele 
projektów graficznych, które możecie wykorzy-
stać podczas działań informacyjnych i promo-
cyjnych. Freepik (www.freepik.com)  to kolejna 
świetna strona z grafiką, zdjęciami i wektorami, 
która wzbogaci wasze arkusze,
dokumenty i prezentacje. 

www.canva.com

www.freepik.com

Jeśli macie do dyspozycji pomieszczenie, w któ-
rym wasza grupa robocza spotyka się cyklicznie 
(biuro, klasa, sala konferencyjna), warto rozwa-
żyć umieszczenie dużego planu pracy na jednej 
ze ścian, aby móc zaznaczać na nim osiągnięte 
postępy i śledzić nadchodzące działania. Osoby 
bardziej kreatywne mogą puścić wodze fantazji 
i przygotować interaktywne tablice, na których 
poszczególne zadania są mobilne i można je 
przesuwać po tablicy w miarę postępów. Naj-
ważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że 
wasze plany pracy powinny być proste i łatwe 
do zrozumienia, tak aby mogli z nich korzystać 
wszyscy, w tym osoby w waszej grupie, które 
pracują tylko nad określonym zadaniem.

Bez względu na to, jak zmotywowany i zaanga-
żowany jest wasz zespół, zawsze uwzględnijcie 
w swoim planie kilka dni zapasu. Życie potrafi 
pokrzyżować nawet najbardziej precyzyjne pla-
ny, dlatego lepiej mieć kilka dodatkowych dni 
do wykorzystania na każdym etapie działań, 
niż martwić się o dotrzymanie zaplanowanych 
terminów!

!
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Skuteczna praca waszego zespołu zadecyduje o 
sukcesie lub porażce całej waszej inicjatywy. W 
poprzednich rozdziałach koncentrowaliśmy się 
na budowaniu zespołu, teraz krótko omówimy 
kilka dobrych strategii motywowania i doce-
niania członków zespołu na różnych etapach 
wspólnej pracy.

MOTYWUJCIE:
1. Okazujcie szacunek: bez względu na rodzaj 

wykonywanej pracy zespołowej wszyscy 
członkowie zespołu zasługują na szacunek. 
Członkowie zespołu poświęcają swój wol-
ny czas na pomoc przy waszym projekcie, 
dlatego okazywanie im szacunku za to, co 
robią, jest integralną częścią budowania za-
ufania i poczucia przynależności do grupy.

2. Rozmawiajcie: Regularne spotkania z całym 
zespołem są niezbędne do ustalenia etapów 
pracy, zwłaszcza na początku wspólnej dro-
gi. Upewnijcie się, że wszyscy członkowie 
waszej grupy mogą się wypowiedzieć i aby 
wszelkie kwestie, które nie są zrozumiałe, 
zostały wyjaśnione.

3. Miejcie otwarte drzwi: postarajcie się być 
dostępni dla swojego zespołu. Członkowie 
zespołu nie powinni wstydzić się prosić o 
radę lub dodatkowe wskazówki. Dodatkowo 
powinniście od czasu do czasu sami nawią-
zać z nimi kontakt.

4. Zdefiniujcie wspólne cele: Jak podkreślali-
śmy w poprzednich rozdziałach, większość 
członków waszej grupy podziela zaintereso-
wania lub wartości związane z waszą inicja-
tywą. Podczas jednego ze wspólnych spo-
tkań zastanówcie się, jakie zadania najlepiej 
pasowałyby do ich postawy i spełniały ich 
indywidualne potrzeby oraz uwzględnijcie 
to w swoim planie pracy na kolejne dni i 
tygodnie.

5. Doceńcie osiągane rezultaty: Chociaż 
większość członków waszej grupy raczej 
nie oczekuje pochwał i oklasków za swoją 
pracę, nie oznacza to że powinniście o tym 
całkowicie zapomnieć. Świętujcie duże i 
małe osiągnięcia waszego zespołu, aby dać 
wszystkim poczucie przynależności i speł-
nienia.

MOWYTUJCIE, ANGAŻUJCIE,
DOCENIAJCIE

Jeśli wszyscy podążają w tym samym kierunku, sukces przychodzi sam

• prezentujemy metody motywowania członków zespołu,
• poszukujemy sposobów na większe zaangażowanie członków zespołu,
• prezentujemy pomysły, jak podziękować członkom zespołu za ich pracę.

W tym rozdziale:

ANGAŻUJCIE
1. Zdefiniujcie cele możliwe do realizacji w 

ciągu jednego dnia: podzielcie swoje cele na 
zadania, które można osiągnąć w ciągu jed-
nego dnia, tygodnia lub miesiąca. Podczas 
wspólnej pracy przeznaczcie trochę czasu na 
podsumowanie waszych działań, zaprezen-
towanie tego, co już zostało osiągnięte oraz 
wyeksponowanie zadań, które powinny być 
zrealizowane w najbliższym czasie.

2. Okażcie troskę o życie zawodowe i prywatne 
członków zespołu: pracując razem, nie zapo-
mnijcie zapytać o zainteresowania lub hobby 
członków zespołu. Im lepiej się poznacie, 
tym łatwiej będzie później znaleźć sposoby 
docenienia ich lub zmotywowania do dalszej 
pracy. Okażcie empatię dla problemów, 
z jakimi mogą się mierzyć wasi koledzy i 
spróbujcie zmodyfikować plany pracy tak, 
aby mogli wspierać wasze działania również 
w nowych okolicznościach.

3. Skoncentrujcie się na rozwijaniu mocnych 
stron współpracowników: odkryliśmy, że 
im słabsze są jej umiejętności w danym 
obszarze, tym mniej dana osoba jest zaanga-
żowana w działania związane z konkretnym 
zagadnieniem. Jeśli zainwestujecie trochę 
czasu w rozwijanie umiejętności tej osoby i 
sprawienie, by czuła się pewniej w wykony-
wanych zadaniach, z pewnością przełoży się 
to na lepsze wyniki całego zespołu.

4. Proście o informację zwrotną: czy to pod-
czas spotkań grupowych, czy indywidu-
alnych, znajdźcie czas, aby każda osoba 
wyraziła swoją opinię na temat postępów 
w pracy, metod pracy stosowanych przez 
grupę i atmosfery pracy. Nie każdy będzie 
chciał dzielić się swoimi przemyśleniami z 
całym zespołem, więc dajcie im możliwość 
indywidualnej rozmowy i zgłaszania uwag.

5. Nagradzajcie kreatywność: poinformuj-
cie członków grupy, że będziecie wspierać 
wszelkie nowe pomysły które wdrożą. 
Uczestnicy zespołu będą wiedzieć, że ich 
opinia jest dla was ważna i będą bar- 
dziej zaangażowani w planowanie działań, 
jeśli będą mogli myśleć nieszablonowo i 
wprowadzać dodatkowe inicjatywy do wa-
szej pracy. Nawet jeśli ich pomysł nie wypali 
lub nie zostanie w pełni zrealizowany, dla 
każdego będzie to ciekawa lekcja na przy-
szłość.

6. Porzućcie znane ścieżki: wspierajcie człon-
ków zespołu w podejmowaniu zadań nie-
koniecznie związanych z ich aktualnymi 
zainteresowaniami lub umiejętnościami. 
Upewnijcie się, że dostępna jest cała profe-
sjonalna pomoc i materiały potrzebne do 
konkretnych zadań i dajcie członkom zespo-
łu wolną rękę w realizacji ich obowiązków. 
Pozwalając współpracownikom na podej-
mowanie nowych zadań, demonstrujecie 
swoją wiarę w ich umiejętności i motywuje-
cie ich do większego zaangażowania.

7. Jeśli krytyka, to konstruktywna: jeśli zauwa-
życie, że ktoś w waszej grupie nie pracuje 
tak wydajnie lub tak dobrze, jak na począt-
ku, przedyskutujcie to. Nie skupiajcie się na 
błędach popełnionych przez dane osoby, 
raczej zarysujcie problem lub powtarzające 
się niedociągnięcia i poproście wszystkich 
o większe zaangażowanie w ich zwalczenie. 
Nigdy nie krytykujcie poszczególnych osób 
w obecności całej grupy.

8. Zaoferujcie pomocną dłoń: regularnie 
sprawdzajcie, czy wszyscy członkowie grupy 
radzą sobie z przydzielonymi im zadaniami, 
czy podział zadań jest równomierny, czy 
może ktoś potrzebuje pomocy lub wspar-
cia w wykonywaniu niektórych czynności. 
Jeśli zadań jest zbyt dużo, rozważcie wpro-
wadzenie do zespołu dodatkowych osób, 
które zajmą się czynnościami pobocznymi, 
zwłaszcza w „napiętych” okresach waszego 
harmonogramu.

9. Zaplanujcie przerwy: nie bójcie się zawiesić 
wszystkich działań i ogłosić przerwę na re-
generację sił lub odpoczynek od spraw zwią-
zanych tylko z waszą pracą. Wspólny wyjazd 
do miejsca zupełnie niezwiązanego z waszy-
mi zadaniami w celu odreagowania stresu 
czy kilkudniowy indywidualny odpoczynek 
po bardzo wyczerpującym okresie pracy 
może zdziałać cuda zarówno pod względem 
budowania motywacji do dalszej pracy, jak i 
cementowania zespołu.
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10. Nie przesadzajcie ze spotkaniami: jeśli wasza 
grupa będzie zbyt często uczestniczyć w spo-
tkaniach, na pewno nie będzie w stanie w 
pełni poświęcić się powierzonym zadaniom. 
Upewnijcie się, że spotkanie jest naprawdę 
konieczne przed jego zwołaniem. Jeśli nawet 
faktycznie jest ono konieczne, niech będzie 
krótkie i merytoryczne.

11. Zajmijcie się niskim morale w grupie: 
reagujcie, gdy członkowie zespołu są często 
nieobecni, nie wykonują właściwie swoich 
obowiązków lub jeśli w grupie pojawiają się 
konflikty. Są to pierwsze objawy wypalenia 
lub zniechęcenia w grupie i należy się nimi 
zająć jak najszybciej, aby odpowiednio prze-
modelować swoje metody pracy.

12. Uczcie się od tych, którzy opuszczają wasz 
zespół: nie wszyscy członkowie waszego 
zespołu wytrwają z wami do końca waszej 
inicjatywy, ale ich odejście może zostać wy-
korzystane do stworzenia jeszcze silniejszej 
więzi z resztą waszego zespołu. Zapytajcie o 
dobre i złe doświadczenia osoby odchodzą-
cej pamiętając, że mogą nie być do końca 
obiektywne. Jeśli uznacie, że ich uwagi są 
rozstrzygające, zastosujcie je w swojej przy-
szłej pracy.

DOCENIAJCIE
1. Zorganizujcie spotkanie: zaplanujcie i 

przeprowadźcie spotkanie, na którym po-
dziękujecie wszystkim członkom zespołu. 
Zaproście prelegentów, którzy mogą podzie-
lić się swoimi doświadczeniami grupowymi 
i udzielić ważnych wskazówek. Rozdajcie 
wszystkim uczestnikom drobne upominki. 
Jeśli spotkanie twarzą w twarz nie jest możli-
we, umówcie się na spotkanie online.

2. Nagrajcie specjalne podziękowania: popro-

ście swoich współpracowników, aby nagrali 
wspólny krótki klip z podziękowaniami dla 
wszystkich osób zaangażowanych w wasze 
działania. Pamiętajcie, że członkowie wasze-
go zespołu często przeznaczają swój wolny 
czas na pomoc przy waszej inicjatywie, więc 
musicie dać im odczuć, ile to dla was znaczy.

3. Podkreślajcie zaangażowanie waszego 
zespołu: umieśćcie informacje o postępach 
prac waszego na waszym blogu lub oficjalnej 
stronie www waszej instytucji. Pamiętajcie, 
aby aktualizować te informacje, publiku-
jąc zdjęcia z trwających spotkań i zajęć. 
Na blogu możecie także zamieścić postępy 
swojego zespołu w osiąganiu określonych 
celów, indywidualne rozmowy z kolegami 
oraz wszelkie informacje i osiągnięcia, które 
są dla was ważne.

4. Przygotujcie tradycyjny list z podziękowa-
niami: w dobie Internetu taki odręczny i 
spersonalizowany list będzie nie tylko miłą 
pamiątką, ale może być również listem pole-
cającym przy ubieganiu się o staż, pracę czy 
udział w innym wydarzeniu.

5. Przygotujcie małe prezenty: voucher do 
kina lub pizzerii w pobliżu szkoły, pudełko 
własnoręcznie upieczonych ciasteczek lub 
cukierków nie tylko poprawi humor człon-
kom zespołu, ale także przekona ich, że są 
dla was ważni. Jeśli do tego uda wam się 
trafić prezentem w ich zainteresowania, z 
pewnością poczują się docenieni.

Jeśli szukacie pomysłów na innowacyjne metody motywowania i doce-
niania współpracowników, koniecznie zajrzyjcie na te strony internetowe:
• www.sessionlab.com/library/appreciation  
• www.positivepsychology.com/gratitude-exercises/
• www.wheniwork.com/blog/37-employee-appreciation-ideas 

!

W idealnym świecie, gdybyście mieli genialny i 
innowacyjny pomysł, wszyscy od razu by wam 
przyklasnęli, obsypali was niewyczerpanym 
zaufaniem i zasobami finansowymi i z zapartym 
tchem oczekiwali na rezultaty waszej inicjatywy. 
W realnym świecie, niestety, zanim uzyskacie 
wsparcie i zasoby, których potrzebujecie, bę-
dziecie musieli stawić czoła wielu wyzwaniom, 
zwłaszcza jeśli chodzi o zachęcenie ludzi do 
wsparcia i dopingowania waszych wysiłków. W 
tym rozdziale skupimy się przede wszystkim na 
metodach pozyskiwania wsparcia dla nowych 
inicjatyw w waszej instytucji oraz odpowiemy 
na pytania, jak budować zaufanie tych, którzy 
was wspierają.

Zacieśnienie związków pomiędzy waszą instytu-

cją a społecznością jest świetnym sposobem na 
zaangażowanie najbliższego otoczenia w wasze 
działania. Wiele szkół jest już głęboko zaanga-
żowanych w działania społeczności lokalnej, 
a niektóre społeczności lokalne są już częścią 
społeczności uczącej się, ale zawsze dobrze jest 
poszukać nowych sposobów łączenia ich ze 
sobą, zwłaszcza w obliczu nowych wyzwań, któ-
re pojawią się w ciągu najbliższych kilku lat .

Oto kilka pomysłów na pielęgnowanie więzi z 
lokalną społecznością poprzez różne działania i 
inicjatywy:

• rozwijajcie inkluzywną i opiekuńczą kulturę 
szkolną, w której każdy czuje się zaopieko-
wany, akceptowany i doceniany,

ZAANGAŻUJCIE ŚRODOWISKO
Najfajniejsze w pracy grupowej jest to, że masz cały zespół po swojej stronie

• pokrótce przedstawiamy, jak zaangażować społeczność w działania szkolne i jak upewnić 
się, że szkoła lub instytucja jest głęboko zakorzeniona w społeczności lokalnej,

• opiszemy, gdzie szukać potencjalnych sponsorów i ambasadorów waszych działań,
• przedstawimy kilka prostych pomysłów, jak utrzymać zaangażowanie i aktywność osób 

was wspierających przez cały cykl życia waszych inicjatyw,
• pokrótce wyjaśnimy jak można przeprowadzić konkurs online i jak zmotywować społecz-

ność online do wzięcia w nim udziału.

W tym rozdziale:
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• wdrażajcie programy i inicjatywy, które będą 
stanowić podstawę programu nauczania 
waszej instytucji,

• zarządzajcie instytucją w sposób umożli-
wiający wspólne planowanie, dobrą komu-
nikację pomiędzy szkołą a lokalnymi lide-
rami oraz wsparcie dla słabszych członków 
społeczności lokalnej,

• zachęcajcie do rozwijania powiązań między 
uczniami a lokalnymi przedstawicielami, 
organizacjami charytatywnymi i przedsię-
biorstwami, aby pomóc w zidentyfikowaniu 
projektów, na które wasi słuchacze mogą 
mieć realny wpływ,

• oferujcie uczniom dużo czasu i możliwości 
w ramach nauki szkolnej, aby mogli rozwijać 
się i pracować w szerszej społeczności,

• budujcie powiązania ze szkołami i społecz-
nościami w różnych miejscowościach w 
kraju lub za granicą, aby podnieść wśród 
uczniów świadomość różnorodności i pro-
blemów globalnych,

• zachęcajcie uczniów do uczenia się przez 
działanie i bycie „twórcami” wiedzy z 
nauczycielem jako przewodnikiem i współ-
uczącym się, który może nie znać wszyst-
kich „odpowiedzi”,

• zaangażujcie uczniów we wspieranie spo-
łeczności szkolnej, w tym w pozyskiwanie 
funduszy, i upewnijcie się, że ich wkład 
może będzie miał rzeczywisty wpływ na 
planowanie działania,

• zachęcajcie rodziców, organizacje społeczne 
i firmy do zgłaszania swoich problemów do 
szkoły,

• organizujcie wycieczki zapoznające uczniów 
z lokalną przyrodą, zapraszajcie przedsta-
wicieli społeczności lokalnej do szkoły na 
spotkania z uczniami,

• uczyńcie ze szkoły model zrównoważo-
nej społeczności, która może działać jako 
centrum nauki i wzór do naśladowania dla 
szerszej społeczności.

Budowanie zdrowych i korzystnych (dla obu 
stron) relacji między waszą instytucją a lo-
kalnym biznesem ma kluczowe znaczenie dla 
pomyślnej realizacji kształcenia zawodowego i 
przygotowania zawodowego uczniów. Poprzez 
aktywne włączanie przedstawicieli biznesu w 
coroczne działania szkoły (takie jak wizyty 
studyjne, dodatkowe wykłady na temat poszcze-

gólnych zawodów, wykłady na temat dobrych 
praktyk w biznesie, ocenianie konkursów 
zawodowych czy konkursów związanych z ich 
dziedziną pracy) nie tylko upewniamy się że 
wspierają nasze działania, ale także budujemy 
silną relację na nadchodzące lata.

Poszukując sponsorów lub ambasadorów dla 
swojej inicjatywy musicie zastanowić się, do 
kogo zwrócicie się z propozycją współpracy. 
Musicie zdecydować, czy mają to być osoby i 
instytucje już z wami współpracujące, czy też w 
ogóle z wami niezwiązane, czy wasza inicjatywa 
jest zbieżna z ich misją lub zainteresowaniami, i 
czy udział w waszej inicjatywie również przynie-
sie im wymierne korzyści.

Aby pozyskać sponsorów i osoby wspierające 
waszą działalność, możecie skorzystać z list 
mailingowych, które już istnieją w waszej insty-
tucji, mediów społecznościowych lub osobistych 
kontaktów z partnerami biznesowymi lub absol-
wentami. Nie zapominajcie, że wasi absolwenci 
i osoby które wcześniej korzystały z waszych 
usług, są jedną z potencjalnie najbardziej warto-
ściowych grup rekrutacyjnych, ponieważ znają 
poziom świadczonych przez was usług. Jeśli ich 
doświadczenie w pracy z wami jest pozytywne i 
przyniosło im wymierne korzyści, z pewnością 
pozytywnie ocenią waszą ofertę współpracy.

Jeśli szukacie ambasadorów, którzy będą 
promować wasze pomysły i wspierać wasze 
działania, skupcie się na ludziach, którzy mają 
silny wpływ lokalny/regionalny, prowadzą swoje 
działania z pasją, są innowacyjni i kreatywni.

Po wyselekcjonowaniu potencjalnych osób i 
instytucji musicie zmierzyć się z pytaniem, ja-
kiego wsparcia oczekujecie od tych osób i firm. 
Jak bardzo powinni być zaangażowani w wasze 
działania i co dokładnie zamierzacie osiągnąć z 
ich niematerialną i finansową pomocą. Pamię-
tajcie, osoby i instytucje, które podzielają wasze 
poglądy w danej dziedzinie i wspierają inicjaty-
wy podobne do waszych, na pewno zdecydują 
się wesprzeć Was szybciej.

Wszystkim potencjalnym sponsorom i amba-
sadorom Twojej inicjatywy należy przedstawić 
rzetelny plan działania, w którym określicie, 
czy ich pomoc będzie potrzebna jednorazowo 

czy długofalowo, jak duże potrzeby macie w 
tym zakresie, jakie wsparcie najbardziej by wam 
odpowiadało (materialne lub finansowe) oraz 
w jaki sposób wasza inicjatywa wzmocni misję 
instytucji sponsorującej. Wybierzcie osoby i in-
stytucje do współpracy, które są w stanie spełnić 
wasze oczekiwania. Jeśli chcecie sfinansować 
małe nagrody rzeczowe, lokalne firmy z pew-
nością wam w tym pomogą. Jeśli jednak wasza 
inicjatywa jest długofalowym i dość kosztow-
nym wyzwaniem, będziecie musieli dotrzeć do 
większych graczy na rynku.

Po przygotowaniu listy potencjalnych spon-
sorów i sympatyków oraz nakreśleniu planu 
działania, nadchodzi czas na przygotowanie 
odpowiedniego planu komunikacji. Komu-
nikacja między wami a każdym sponsorem/
ambasadorem powinna być spersonalizowana 
na podstawie cech i atrybutów osoby kontakto-
wej oraz powinna przekazywać jasne i wyraźne 
komunikaty. Przygotujcie indywidualny e-mail, 
prezentację lub broszurę dla każdej zaangażowa-
nej instytucji lub osoby. Wasza korespondencja 
powinna zawierać logo i kolorystykę firmy oraz 
zwroty skierowane bezpośrednio do właściciela 
danej firmy lub osoby kontaktowej. Spersona-
lizowane podejście zwiększy wasze szanse, że 
adresat rzeczywiście przejrzy waszą propozycję i 
skontaktuje się z wami.

Przygotowując spersonalizowane wiadomości, 
zwróćcie uwagę na styl i język korespondencji. 
Sprawdźcie, jak dana instytucja lub osoba wy-
powiada się w mediach społecznościowych, na 
swoim blogu lub stronie internetowej i wykorzy-
stajcie to w swojej korespondencji. Pamiętajcie, 
że bardziej sformalizowane i tradycyjne instytu-
cje mogą mieć problem z przyjęciem młodzień-
czego, luźniejszego tonu korespondencji, dlatego 
warto poświęcić temu zagadnieniu więcej uwagi.

Jeśli szukacie sponsorów, pokażcie im co ofe-
rujecie w zamian za ich wsparcie. Zaprezen-
tujcie siebie i instytucję, którą reprezentujecie, 
przedstawiając swoje mocne strony, osiągnięcia 
i wpływ na lokalną społeczność. Przedstawcie 
korzyści, jakie mogą uzyskać odbiorcy dzięki 
współpracy z wami, np. w budowanie pozytyw-
nego wizerunku firmy zaangażowanej w roz-
wiązywanie problemów społeczności lokalnej, 
dotarcie z misją do nowych odbiorców, dystry-

bucja materiałów promocyjnych i informacyj-
nych o instytucji sponsorującej podczas waszej 
inicjatywy, itp.

Kiedy już nawiążecie partnerstwo ze sponsora-
mi i/lub ambasadorami waszej inicjatywy, nie 
zapomnijcie o utrzymywaniu tych relacji. Za-
praszajcie sponsorów i ambasadorów na spotka-
nia swojego zespołu, włączajcie ich do komisji 
konkursowych i wysyłajcie cykliczne raporty z 
realizacji zaplanowanych działań z informacją, 
jakie cele udało się osiągnąć dzięki ich zaanga-
żowaniu.

Po zrealizowaniu swojej inicjatywy oceńcie, 
które osoby i instytucje wspierały was do końca i 
wykreujcie specjalny sposób podziękowania im 
za to wsparcie. Może to być spersonalizowany 
teledysk, mały gadżet z podpisami całej grupy 
lub indywidualny upominek dopasowany do 
zainteresowań obdarowanego. Warto pozostać w 
kontakcie z tymi, którzy do końca wsparli waszą 
inicjatywę, ponieważ mogą być kręgosłupem 
waszej grupy wsparcia w innych podobnych 
inicjatywach.

Przejdźmy do tego, jak zaangażować internau-
tów i odwiedzających waszą stronę internetową 
do promowania waszych inicjatyw lub pomy-
słów.

Treści generowane przez użytkowników stano-
wią około 25% niemal każdego zasobu interne-
towego, czy to portalu informacyjnego, publicz-

Pomyślcie o pozyskiwaniu sponsorów, tworze-
niu pakietów informacyjnych  i przekonywaniu 
ludzi do inwestowania w wasze inicjatywy jak o 
odkrywczej podróży. Przygotujcie się na długie 
i czasem frustrujące negocjacje, które w każdej 
chwili mogą zakończyć się niepowodzeniem.

Pozyskiwanie sponsorów przypomina trochę 
przebiegnięcie maratonu: strategia i przygoto-
wanie mają tak samo duże znaczenie, jak wy-
konanie całego planu. Nawiązujecie nową rela-
cję z organizacją, a to oznacza znacznie więcej 
niż tylko pieniądze!

!

27 28



nego forum naukowego, grupy komediowej czy 
sklepu internetowego.
Jeśli uważnie przyjrzycie się materiałom za-
mieszczonym na danej stronie internetowej,  
zauważycie, że znaczna ich część jest tworzona 
przez odbiorców. Ruch na stronach interneto-
wych znacznie wzrasta, gdy organizowane są i 
promowane konkursy lub realizowane specjalne 
wydarzenia z nagrodami. Możecie wykorzy-
stać ten rodzaj zachęty, by zainteresować ludzi 
tematem, który chcecie promować, skłonić ich 
do tworzenia treści, popularyzowania waszego 
pomysłu lub dzielenia się nim ze znajomymi i 
innymi internautami.

Możesz rozważyć zorganizowanie eventu lub 
konkursu z nagrodami w celu:
• zwiększenia liczby subskrybentów i podnie-

sienia świadomości na temat promowanego 
tematu,

• wdrożenia nowej inicjatywy w swojej orga-
nizacji lub społeczności lokalnej/regionalnej,

• zwiększenia zainteresowania swoją organi-
zacją,

• zwiększenia ruchu na swojej stronie interne-
towej,

• poszerzenia grup docelowych, przyciągnię-
cia nowych słuchaczy lub współpracowni-
ków dzielących wasze ideały,

• ożywienia swojego warsztatu pracy.

Jaki konkurs możecie zorganizować?
Do wyboru są różne opcje, od konkursu pisar-
skiego (esej, recenzja, osobista historia), przez 
wydarzenie artystyczne (zrobienie zdjęcia, 
stworzenie kolażu, prezentacji online i in.) lub 
bezpośredni udział w konkursie internetowym. 
Istnieje również wiele sposobów na zaangażo-
wanie opinii publicznej w odpowiedzi na treści, 
które umieszczacie na swojej stronie interne-
towej, od napisania recenzji, opublikowania 
zdjęcia związanego z problemem, po bardziej 
rozbudowane czynności, takie jak przesłanie 
pracy dyplomowej, przygotowanie prezentacji 
online lub wideo klip, wspierający waszą tezę 
lub rozwijający zadany temat. W tym zakresie 
ogranicza was tylko wasza wyobraźnia.
O ile sama realizacja konkursu jest nieco skom-
plikowana, o tyle sędziowanie może być już
sporym wyzwaniem. Należy zrównoważyć 

zasady konkursu i oczekiwania osoby lub grupy, 
która sponsoruje nagrody, ustalić realistycz-
ne kryteria oceny oraz wybrać i przygotować 
sędziów, aby mogli zrobić wszystko, co w ich 
mocy, w celu obiektywnego ustalenia zwycięz-
cy. W następnym rozdziale omówimy kwestie 
związane z ocenianiem konkursów, więc tutaj 
podkreślimy tylko kilka ważnych punktów:
• prześlijcie wszystkim jasne kryteria oceny,
• porozmawiajcie ze sponsorami konkursu 

i ustalcie zasady konkursu zgodne z ich 
celami,

• wybierzcie sędziów na podstawie ich do-
świadczenia; idealnie byłoby, gdyby pocho-
dzili z branży, której dotyczy wasz projekt.

• upewnijcie się, że jurorzy zapoznali się z 
zakresem konkursu i jego celami,

• upewnijcie się, że jurorzy rozumieją kryteria 
oceny, są konsekwentni w ocenie, trzymają 
się ustalonych zasad i oceniają w sposób 
bezstronny. 

A co z nagrodami? 
Wiemy, że jako organizacja kształcenia zawo-
dowego lub mała firma niekoniecznie macie 
pieniądze na rozdawanie wielkich upominków 
w postaci voucherów hotelowych, egzotycz-
nych wycieczek czy koszy upominkowych. Tak 
naprawdę nawet nie zachęcamy was do takich 
nagród. Liczy się idea, a nagrody lub wyróżnie-
nia, które można zdobyć w konkursie, zawsze 
powinny być powiązane z waszym projektem i 
środkami. Jeśli macie własną restaurację szkole-
niową, kupon na lunch/ 
obiad będzie świetną nagrodą w konkursie. 
Jeśli specjalizujecie się w organizowaniu caterin-
gu – dedykowany zestaw waszych najlepszych 
przekąsek na pewno sprawi, że ktoś będzie 
szczęśliwy. Jeśli posiadacie warsztat samocho-
dowy w swojej szkole, dział kosmetyczny lub or-
ganizujecie dodatkowe szkolenia lub warsztaty, 
voucher na takie wydarzenie również będzie nie 
lada gratką. Wszystko, co łączy twoją instytucję 
i społeczność, będzie dobrą nagrodą.

Krótko mówiąc, kryteria oceny to zbiór wska-
zówek, które sędzia lub jury powinno wziąć pod 
uwagę przy ocenie konkursów lub nadesłanych 
prac. Wskaźniki te są ustalane przed rozpo-
częciem konkursu i mają być drogowskazem, 
jaki rodzaj zgłoszenia powinien wygrać dany 
konkurs. Stanowią one również ułatwienie dla 
sędziego lub jury, które pozwalają im ocenić 
wszystkie zgłoszenia w ten sam, bezstronny i 
łatwy do sprawdzenia sposób.

Kryteria oceny konkursu powinny:
• być zgodne z zakresem idei konkursu, jak 

również z wynikiem, jaki chce osiągnąć 
organizator rywalizacji,

• być jasno opisane (najlepiej w oficjalnym 
dokumencie) i podane do wiadomości 
wszystkich sędziów.

Dzięki niezliczonym i różnorodnym konkur-
som, które są wdrażane wszędzie, istnieje wiele 
informacji dotyczących kryteriów oceny, które 
należy stosować w różnych działaniach. Postara-
my się udzielić wam kilku wskazówek na temat 

kryteriów oceny, które bez problemu można 
stosować. 

Konkurs pisarski:
• świeże spojrzenie na dany temat
• oryginalność
• pomysły i koncepcje stojące za tezą
• limit słów (jeśli dotyczy)
• gramatyka
• styl pisania
• kreatywność
• język opisowy itp.

Konkurs plastyczny (stworzenie klipu wideo, 
klipu flash mob, nagranie audio/piosenki)
• świeże podejście do tematu, oryginalność
• pomysł 
• kreatywność, jasność procesu myślowego
• jak film jest postrzegany przez odbiorców
• atrakcyjność wizualna filmu
• ogólne wrażenie
• jakość audio/wideo
• dbałość o szczegóły itp.

WYBIERZCIE IDEALNE JURY
Wierzcie lub nie, ale są ludzie, którzy uwielbiają zasiadać w jury

• przyjrzymy się różnym kryteriom oceny,
• opiszemy sposoby, jak zapewnić, że kryteria oceny odpowiadają Twoim potrzebom,
• piszemy kilka pomysłów, jak wybrać i zaprosić sędziów,
• spisujemy zasady, jak być dobrym sędzią,

W tym rozdziale:
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Konkurs fotograficzny:
• innowacyjność i oryginalność
• pomysł sesji zdjęciowej/zdjęcia/serii zdjęć
• precyzja i ogólny skład
• kreatywność
• inspirująca moc (czy zdjęcie jest narzędziem 

skłaniającym do myślenia)
• trafność w odniesieniu do tematu konkursu
• jakość
• przejrzystość w procesie myślowym
• wpływ na potencjalnych odbiorców itp.

Konkursy plastyczne:
• oryginalność, artyzm
• przestrzeganie tematu
• skład i projekt dzieła
• ogólna prezentacja
• zgodność z ideologią konkursu
• schemat kolorów
• wartość estetyczna itp.

Jako organizatorzy lub sponsorzy danego kon-
kursu lub konkursu będziecie musieli również 
zastanowić się nad tymi pytaniami podczas 
oceny pracy:
• Czy dana praca wpisuje się w cel, który 

chcemy osiągnąć?
• Czy będziemy mogli ją w dłuższej perspek-

tywie wykorzystać do promocji naszych 
idei?

Ponieważ konkurs może być wykorzystany jako 
sposób na promocję waszej instytucji, jej działań 
i podejścia do różnorodnych tematów, zwycię-
ska praca może odegrać kluczową rolę w wa-
szych przyszłych kampaniach informacyjnych 
i promocyjnych. Dlatego należy zastanowić się, 
czy naprawdę możecie go wykorzystać w swoich 
długoterminowych planach.

A co z sędziami? Najlepiej byłoby, gdyby człon-
kowie jury (lub indywidualni sędziowie) pocho-
dzili z dziedziny, której dotyczy wasz konkurs. 
Nie jest to wymóg, ale pomaga organizatorowi 
konkursu wyłonić zwycięzcę. Zawodnicy zysku-
ją również poczucie bezstronności, gdy widzą, 
że zwycięzca został wybrany przez ekspertów. 
Jeśli nie możecie znaleźć sędziówekspertów, 
to osoby lub grupy z jasnym zrozumieniem 
kryteriów oceny i bez konfliktu interesów lub 
stronniczości mogą służyć jako sędziowie. Poza 
kryteriami oceny sędziowie powinni zobaczyć 

wystarczającą liczbę przykładów ocenianej 
pracy, aby określić, co jest uważane za słabe, 
przeciętne i wyjątkowe w ramach przyjętych 
kryteriów.

Oto kilka wskazówek, jak przygotować sędziów 
do ich ważnego zadania:
• poproście ich, aby zapoznali się z kryteriami 

oceny, zasadami punktacji i innymi kwestia-
mi, które waszym zdaniem są konieczne.

• W przypadku zawodów na miejscu, upew-
nijcie się, że sędziowie siedzą oddzielnie i 
nie mają na nich wpływu preferencje pu-
bliczności podczas procesu oceniania. Jeśli 
to możliwe, zminimalizujcie komunikację 
między sędziami podczas procesu oceniania.

• Poproście sędziów, aby nie omawiali ani nie 
ujawniali żadnych informacji o konkursie i 
metodach oceniania zawodnikom, innym 
członkom jury lub publiczności do czasu 
zakończenia konkursu.

• Jeśli ocena ma formę pisemną, poproście 
sędziów o zwrócenie całej dokumentacji 
bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za 
konkurs po jej zakończeniu.

Inną metodą oceny zgłoszeń w konkursie jest 
wykorzystanie sieci mediów społecznościo-
wych do oceny zgłoszonych prac. Możecie na 
przykład przeprowadzić swój konkurs na Face-
booku i poprosić fanów o głosowanie na pięć 
najlepszych zgłoszeń. Później, wybrany sędzia 
lub sam organizator konkursu może wybrać 
zwycięzcę na podstawie dodatkowych kryteriów 
oceny. Jest to ciekawe rozwiązanie, ale istnieje 
kilka zagrożeń związanych z głosowaniem przez 
fanów. Jednym z głównych zagrożeń jest to, że 
uczestnicy mogą po prostu poprosić swoich 
znajomych o głosowanie na nich, niezależnie od 
jakości zgłoszonej przez nich pracy. Jeśli słaba 
praca dostanie dużo głosów, może się to odbić 
negatywnie na waszym wizerunku. Dlatego nie 
zalecamy, aby to głosy fanów stanowiły ostate- 
cznie o tym, kto wygra.

Jak sędziowie powinni oceniać? Jako organi-
zatorzy konkursu nie jesteście w żaden sposób 
zobligowani (ani zachęcani) do informowania 
jurorów, jak powinni oceniać zawodników lub 
ich zgłoszenia. W naszej ocenie, wskazanie im 
kilku ważnych punktów z pewnością ułatwi im 
pracę. Wasi sędziowie powinni:

• rozumieć kryteria oceny,
• być konsekwentni w swoich osądach
• trzymać się zasad konkursu
• wybrać prace, które najlepiej pasują do 

głównego tematu konkursu
• oceniać zgłoszenia w sposób bezstronny.

Wymieniliśmy już niektóre z najczęstszych 
kryteriów oceniania, ale ogólnie rzecz biorąc, 
sędziowie powinni dokonywać oceny na podsta-
wie następujących pytań:
• Czy dane zgłoszenie jest kreatywne i orygi-

nalne?
• Czy dane zgłoszenie spełnia wszystkie wa-

runki konkursu?
• Czy dane zgłoszenie reprezentuje waszą 

ideę?
• Czy dane zgłoszenie reprezentuje i spełnia 

wszystko, czego szukaliście w zgłoszeniu do 
waszego konkursu?

• Czy jeśli dane zgłoszenie wygra, będzie w 
stanie wywrzeć długotrwałe wrażenie w 
kwestii, którą chcesz promować?

Po wybraniu ostatecznych zwycięzców konkur-
su nadchodzi czas na rozdanie nagród. Pamię-
tajcie, nie musicie wydawać mnóstwa pieniędzy 

na nagrody. Dyplom uznania, opublikowanie 
zwycięskiego artykułu na waszej stronie inter-
netowej lub nagroda pamiątkowa to również 
odpowiednie gratyfikacje, zwłaszcza jeśli wasz 
konkurs jest powiązany z projektami uświada-
miającymi.

Szukając informacji do tego rozdziału, natknę-
liśmy się na unikalne narzędzie internetowe 
zaprojektowane specjalnie do oceniania różnych 
konkursów i zarządzania nagrodami. Mamy na-
dzieję, że okaże się to przydatne, zwłaszcza jeśli 
chcielibyście poeksperymentować z konkursami 
online czy konkursami pisarskimi:

www.judgify.me/l/
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Możecie pomyśleć, że po wielu miesiącach przy-
gotowań, ciągłego planowania i sprawdzania, 
czy czegoś nie zapomnieliście, w końcu nad-
szedł czas na odpoczynek i świętowanie dobrze 
wykonanej pracy. Zanim jednak odkorkujecie 
swoje zasłużone prosecco, czas na profesjonalne 
zamknięcie swojej inicjatywy, zwłaszcza jeśli, jak 
większość z nas, planujecie już kolejną.

Zamknięcie inicjatywy to ostatnia faza  wa-
szej pracy, ostatni krok w cyklu i podobnie jak 
wszystkie inne kroki, które omówiliśmy wcze-
śniej, wymaga specjalnej procedury. Omówimy 
ją krótko poniżej.

Zorganizujcie spotkanie podsumowujące:
realizacja inicjatywy to nie tylko zadania i 
zasoby, które realizujecie, ale przede wszystkim 
doświadczenia i praktyki, które zbieracie na co 
dzień. Podsumowanie działań w projekcie to 
doskonała okazja do zebrania wszystkich tych 
doświadczeń razem. Zwołajcie swój zespół i po-
proście o informację zwrotną na temat tego, co 
zadziałało dobrze, a co nie w waszej inicjatywie. 
Zachęcajcie do uczciwości. Zebrane informacje 
pozwolą wam lepiej przygotować się do realiza-
cji kolejnych projektów i inicjatyw.

Uzupełnijcie dokumentację:
jest to szczególnie ważny proces, gdy wasza 
inicjatywa jest również wspierana przez fun-
dusze zewnętrzne. Ponownie przeanalizujcie 
swoje listy kontrolne z każdego etapu inicjatywy 
i sprawdźcie, czy wszystkie zadania zostały rze-
czywiście wykonane. Upewnijcie się, że wszyst-
kie rozliczenia są podpisane przez osoby za nie 
odpowiedzialne. Na koniec przygotujcie raport 
z przeprowadzonych działań oraz uporządkujcie 
zdjęcia i inne materiały dokumentujące waszą 
pracę.

Uwolnijcie zasoby:
dotyczy to zarówno finansowania od sponsorów, 
jak i waszych zasobów wewnętrznych. Upewnij-
cie się, że wszystkie płatności zostały dokonane 
i że macie wszystkie rachunki potwierdzające 
te transakcje. Jeśli do waszego zespołu zostały 
oddelegowane osoby z innych działów, nadszedł 
czas, aby wznowiły swoje obowiązki. To samo 
dotyczy wszystkich niewykorzystanych fun-
duszy i materiałów. Należy je zwrócić, aby nie 
blokować innych inicjatyw lub działań w waszej 
instytucji.

UDAŁO SIĘ! I CO TERAZ?
Projekt kończy się z chwilą, kiedy zaczyna pracować na ciebie,
a nie kiedy ty pracujesz na jego rzecz

Zarchiwizujcie ważne dane:
wyciągamy wnioski z każdej zorganizowanej 
przez siebie aktywności, dlatego warto archi-
wizować swoje notatki, plany, harmonogramy 
i raporty dotyczące krytycznych wydarzeń. 
Krótko mówiąc, powinniście zarchiwizować 
wszystko, co może pomóc wam i innym w 
organizacji podobnych wydarzeń w przyszłości. 
Pamiętajcie, że żaden projekt ani inicjatywa nie 
jest działaniem jednorazowym. Często są tylko 
wstępem do dalszych działań i zaangażowania 
więcej osób. Wasze notatki i doświadczenia 
pozwolą uniknąć poważnych kryzysów w re-
alizacji podobnych działań i wskazać najlepsze 
rozwiązania w przypadku problemów. To także 
doskonałe źródło wiedzy w przypadku kontroli 
zewnętrznej czy audytu realizowanego nawet 
kilka miesięcy po zakończeniu waszej  inicjaty-
wy.

Świętujcie swój sukces:
nie ma lepszego sposobu, aby docenić swój 
zespół, niż świętowanie. Wspólna kolacja po-
żegnalna czy wycieczka za miasto to świetny 
sposób na zamknięcie całego etapu, podsumo-
wanie działań, wręczenie drobnych upomin-
ków (o których wspominaliśmy w poprzednich 
rozdziałach) oraz indywidualne podziękowania 
członkom zespołu. Te mniej formalne spotkania 
budują morale zespołu, sprawiają, że ludzie czu-
ją się docenieni i motywują ich do chętniejszego 
udziału w kolejnej inicjatywie.

Jeśli w waszą inicjatywę zaangażowało się wiele 
osób spoza waszej instytucji, zorganizujcie spe-
cjalne spotkanie, aby również dla nich wszystko 
podsumować. Da wam to nie tylko możliwość 
zaprezentowania swojego sukcesu, ale także 
przedstawienia swoich pomysłów na kontynu-
ację działań lub zupełnie nowych inicjatyw oraz 
pozyskania dalszego wsparcia i finansowania.

Zaprezentujcie swój sukces na stronie interne-
towej waszej instytucji, w prasie lokalnej oraz w 
mediach o większym zasięgu. Często zapomi-
namy o tym bardzo ważnym elemencie - infor-
mujemy o przebiegu projektu, ale zaniedbujemy 
jego zakończenie. W raporcie możecie skorzy-
stać z utworzonego właśnie archiwum i poprosić 
uczestników waszej inicjatywy o podzielenie się 
swoimi spostrzeżeniami z widzami/czytelnika-
mi. To nada waszej inicjatywie nową „twarz”, 

czyli twarz tych, którzy faktycznie w niej uczest-
niczyli. Nie zapomnijcie o głosie sponsorów, 
ambasadorów i osób głęboko zaangażowanych 
w ideę waszego projektu.

Teraz, gdy już odnieśliście sukces... nadszedł 
czas, aby zadać sobie kilka kluczowych pytań.
• Czy jesteście zadowoleni z osiągniętych 

wyników?
• Jakie lekcje i doświadczenia wynieśliście ze 

swoich działań?
• Jakie obszary nie były objęte waszymi dzia-

łaniami lub były one zbyt płytkie lub niewy-
starczające?

• Czy zrobilibyście coś inaczej? Użylibyście 
innych metod? Skupilibyście się na innej 
grupie docelowej? A może w trakcie swojej 
pracy natrafiliście na zupełnie nowy temat, 
dotychczas niezbadany lub dyskutowany, 
który chcielibyście wydobyć na światło 
dzienne?

Jeśli możecie odpowiedzieć twierdząco na więk-
szość z tych pytań, czas zakasać rękawy, stwo-
rzyć grupę i zacząć opracowywać nowy plan 
działania! 

  Trzymamy za was kciuki!
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