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Report I: Sukcesy I wyzwania… 
 

Co mnie zaskoczyło w wynikach badań?  

 

 - Transkrypcja w języku polskim -  

 

Lorenza Lupini & Luca Bordoni, COOSS, IT (00:00:06 – 00:00:30): 

Bardziej niż same wyniki, najbardziej zaskakującym aspektem badań był entuzjazm osób, z którymi 

przeprowadziliśmy wywiady, w opowiadaniu i dzieleniu się swoim doświadczeniem związanym z 

zarządzaniem projektami, co, jak sądzę, stanowi jeszcze jedną motywację dla organizacji społeczeństwa 

obywatelskich do podjęcia tego wyzwania. 

 

Aron Weigl, EDUCULT, AT (00:00:31 – 00:00:59) 

Dla wielu organizacji społeczeństwa obywatelskiego finansowanie projektów międzynarodowych jest 

jednym z największych wyzwań, ale [przecież], w sektorze edukacji dorosłych, można je pokonać dzięki 

europejskim programom finansowania. Powszechny brak wiedzy na temat programów finansowania i 

procedur aplikacyjnych był jedną z największych niespodzianek raportu, który jednocześnie pokazuje, od 

czego zacząć, aby wzmocnić współpracę międzynarodową w sektorze edukacji dorosłych! 

Marianna Labbancz, FHSASB, HU (00:01:00 – 00:01:21) 

Zaskoczyło mnie wiele ciekawych danych, zilustrowanych na łatwo zrozumiałych diagramach. Wśród nich 

najciekawszy wniosek, z którego się cieszę, jest taki, że większość organizacji [już] pracujących 

międzynarodowo pracuje tak po to, aby „uczyć się na podstawie rozwiązań z innych krajów”. 

Hans Jørgen Vodsgaard, Interfolk, DK (00:01:22 – 00:02:04) 

W pierwszym raporcie głównym przesłaniem było stwierdzenie, że poświęcenie czasu i zasobów na 

tworzenie skutecznych aplikacji jest ogromnym wyzwaniem. Nie zdziwiło mnie to, to fakt; ale zdziwiłem 

się, że tak niewielu zwróciło uwagę na inną możliwość i łatwiejszy sposób na rozpoczęcie pracy 

międzynarodowej, mianowicie bycie partnerem, zamiast koordynatorem. Proszę pamiętać, że [te np.] 4 na 

5 organizacji, które współpracują międzynarodowo [realizując projekt], robią to jako partnerzy, a nie jako 

koordynator i wnioskodawca. To taka mała wskazówka. 

Agnieszka Dadak, FAIE, PL (00:02:05 – 00:03:02) 

Czytając wyniki badań, zaskoczyły mnie 3 rzeczy: Po pierwsze, menadżerowie projektów zwykle nie 

korzystają ze szkoleń; zwykle uczą się zawodu od swoich bardziej doświadczonych kolegów/koleżanek. 

Warto wiedzieć, że istnieje oferta szkoleniowa, oferowana m.in. przez operatorów programów unijnych. 

Warto z niej skorzystać. Drugim małym zaskoczeniem było to, że nie tylko w Polsce, menadżerowie 

projektów odgrywają w swoich organizacjach wielorakie role. I wydaje się, że taka jest specyfika sektora 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jesteśmy po prostu ludźmi o wielu umiejętnościach. 

Trzecią małą niespodzianką jest to, że wykształcenie nie ma wpływu na sukces jako menedżer projektów 

międzynarodowych. Więc nie zniechęcaj się, jeśli nie jesteś magistrem zarządzania. 

 

Pełny Raport I przeczytasz tutaj: „Sukcesy i wyzwania. Raport I dotyczący zarządzania projektami 

międzynarodowymi w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych”  

 

Ta pigułka wiedzy powstała w ramach projektu “Sieć wsparcia dla początkujących realizatorów projektów 

międzynarodowych”, współfinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+. 
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