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Report I: Sukcesy i wyzwania… 

 

Dlaczego warto przeczytać ten raport? 

 

 - Transkrypcja w języku polskim -  

 

Lorenza Lupini & Luca Bordoni, COOSS, IT (00:00:06 – 00:00:39): 

Ten raport to narzędzie zawierające listę doświadczeń sukcesu w zarządzaniu projektami 

międzynarodowymi, prawdziwe doświadczenia, zebrane w solidnym procesie badawczym, w środowisku 

wielokulturowym. To ważne, ponieważ dzięki temu raport prezentuje kompletny i zróżnicowany ogląd 

tematu; prezentuje też wyzwania związane z zarządzaniem międzynarodowymi projektami w różnych 

sektorach, środowiskach i krajach. 

 

Aron Weigl, EDUCULT, AT (00:00:40 – 00:01:06) 

W celu wzmocnienia współpracy międzynarodowej w sektorze edukacji dorosłych, działające w nim 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego potrzebują kompetencji, budowanych krok po kroku. Pomimo 

tego, że edukacja dorosłych jest tak zróżnicowana i na poziomach narodowych i – nawet w większym 

stopniu – na poziomie międzynarodowym – w raporcie udało się zaprezentować czynniki sukcesu i 

wyzwania dla współpracy międzynarodowej wspólne dla różnych krajów. Dostarczenie takiej wiedzy 

przyczynia się do dalszego rozwoju sektora edukacji dorosłych! 

Marianna Labbancz, FHSASB, HU (00:01:07 – 00:01:29) 

Warto, by zarówno początkujący menadżerowie projektów międzynarodowych, jak i zarządzający 

[organizacjami społeczeństwa obywatelskiego] przeczytali ten dokument, ponieważ mogą w nim znaleźć 

wiele ciekawych doświadczeń na temat tego, jakie wyzwania trzeba podjąć aby zaprojektować i zrealizować, 

z sukcesem, projekt międzynarodowy.  

Hans Jørgen Vodsgaard, Interfolk, DK (00:01:30 – 00:01:50) 

Warto przeczytać nasz pierwszy raport projektowy, ponieważ – z jednej strony – nazywa on wiele 

wyzwań, z jakimi mogą spotkać się menadżerowie projektów, którzy zaczynają pracę w środowisku 

międzynarodowym. Z drugiej strony – opisuje możliwe sposoby poradzenia sobie z tymi 

wyzwaniami/problemami. Miłej lektury! 

 

Agnieszka Dadak, FAIE, PL (00:01:51 – 00:02:27) 

Uważam, że przeczytanie raportu “Sukcesy i wyzwania…” będzie szczególnie wartościowe dla 

początkujących [w dziedzinie współpracy międzynarodowej]. Przeczytasz, czarno na białym, że to 

absolutnie normalne, że im więcej wniosków o dofinansowanie projektów składasz, tym częściej nie 

uzyskujesz dofinansowania. To absolutnie normalne, tak to działa. Nawet dobre projekty czasami nie 

uzyskują dofinansowania. I to naprawdę nie jest powód, by się zniechęcać. Najtrudniej jest zacząć. Jak 

tylko zaczniesz – prawdopodobnie będziesz kontynuować współpracę międzynarodową. 

 

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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