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SZKOLENIE  

JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY… 

GRUPA A:… Z PERSPEKTYWY ZARZĄDZAJĄCEGO/ZARZĄDZAJĄCEJ ORGANIZACJĄ 

GRUPA B: … Z PERSPEKTYWY MENADŻERA PROJEKTU 

CELE SZKOLENIA 

Celem ogólnym szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie umiejętności związanych z 

przygotowaniem organizacji do inicjowania, planowania i realizacji partnerskich projektów 

międzynarodowych oraz pozyskiwania na nie dofinansowań. 

Cele szczegółowe szkolenia: 

Grupa A: Umożliwienie zarządzającym organizacjami podjęcie świadomej decyzji: czy organizacja jest 

już “gotowa” do podjęcia współpracy międzynarodowej. A jeżeli jeszcze nie – co trzeba zrobić, by się 

do tego przygotować.  

Grupa B: Nabycie, przez menadżerów projektów, realnej wiedzy i rozwinięcie kluczowych 

umiejętności koniecznych do skutecznego planowania, przygotowywania i realizowania projektów 

międzynarodowych.  

GRUPA DOCELOWA - Na szkolenie zapraszamy: 

 

Grupa A: Zarządzających - menadżerów, członków zarządów, rad, komisji… - organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego (tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, uniwersytetów 

trzeciego wieku, uniwersytetów ludowych, przedsiębiorstw społecznych, itp.) działających w obszarze 

nie-formalnej i poza-formalnej edukacji dorosłych, zainteresowanych rozpoczęciem i realizowaniem 

międzynarodowej, partnerskiej współpracy. 

Grupa B: Pracowników, współpracowników, członków, wolontariuszy organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego (tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, uniwersytetów trzeciego wieku, 

uniwersytetów ludowych, przedsiębiorstw społecznych, itp.) działających w obszarze nie-formalnej i 

poza-formalnej edukacji dorosłych, zainteresowanych działaniem jako menadżerowie projektów 

międzynarodowych.  

CZAS I MIEJSCE 

Kraków, 7 – 8 lutego 2020 r, Centrum Obywatelskie, ul. Reymonta 20. 

Szkolenie będzie realizowane w dwóch równoległych grupach (początkujących menadżerów 

projektów międzynarodowych oraz członków zarządów organizacji, zainteresowanych współpracą 

międzynarodową). Część zajęć będzie realizowana wspólnie, część rozdzielnie.  

 

Jeżeli pełnisz w swojej organizacji zarówno rolę członka zarządu jak i menadżera projektów - wybierz 

grupę szkoleniową, której program bardziej Ci odpowiada. 
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ZGŁOSZENIA 

 

GRUPA A – CZŁONKOWIE ZARZĄDÓW ORGANIZACJI - Zgłoszenia:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0WZAV_ElOzIInUoyDiWXVCGp_4bHLMzx7NWSjWVnP

AO0fSQ/viewform  

 

GRUPA B – MENADŻEROWIE PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH – Zgłoszenia: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSend27Bah4jABDS7w0zGBbnf0-

tjBb7nClozNKGWiFbC0J7xQ/viewform 

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 stycznia 2020 r. do godziny 23.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0WZAV_ElOzIInUoyDiWXVCGp_4bHLMzx7NWSjWVnPAO0fSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0WZAV_ElOzIInUoyDiWXVCGp_4bHLMzx7NWSjWVnPAO0fSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSend27Bah4jABDS7w0zGBbnf0-tjBb7nClozNKGWiFbC0J7xQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSend27Bah4jABDS7w0zGBbnf0-tjBb7nClozNKGWiFbC0J7xQ/viewform
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RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA  
 

DZIEŃ 1. PRZYGOTOWANIE ORGANIZACJI DO PRACY W PROJEKCIE MIĘDZYNARODOWYM 
 

GODZINY TEMAT 

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników i uczestniczek. Wprowadzenie.  

Krótka prezentacja pomysłów na projekty międzynarodowe – obszary współpracy. 

Sesja wspólna dla GRUPY A i GRUPY B. 

10.00 – 11.00 MODUŁ 1. GRUPA A: 

Współpraca międzynarodowa: co to 

oznacza dla organizacji? Przygotowanie 

organizacji do podejmowania 

przedsięwzięć międzynarodowych - 

rozwój organizacji pozarządowej jako 

projekt. Planowanie strategii rozwoju 

organizacji włączającej współpracę 

międzynarodową: Europejski Plan 

Rozwoju.  

Możliwości podnoszenia kompetencji 

kadry organizacji w środowisku 

międzynarodowym: Jak zdobyć grant na 

udział w kursach/szkoleniach/obserwacji 

pracy (job shadowing) za granicą – 

granty Erasmus+. 

MODUŁ 1. GRUPA B: 

Kompetencje kluczowe menadżera 

projektu międzynarodowego. Diagnoza 

posiadanych kompetencji. Mój plan 

podnoszenia kompetencji:  

Jak? – Gdzie? – Kiedy?  

 

Menadżer projektów międzynarodowych 

a strategia rozwoju organizacji.  

 

Możliwości podnoszenia kompetencji w 

środowisku międzynarodowym: Jak 

zdobyć grant na udział w 

kursach/szkoleniach/obserwacji pracy 

(job shadowing) za granicą – granty 

Erasmus+. 

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa 

11.15 – 12.45 MODUŁ 2.  

Sesja wspólna dla GRUPY A i GRUPY B. 

Praca w małych zespołach. 

Analiza zasobów (materialnych, organizacyjnych, personalnych) organizacji pod 

kątem planowania współpracy międzynarodowej. 

Planowanie projektu międzynarodowego krok-po-kroku: analiza potrzeb klientów i 

innych interesariuszy organizacji. Określenie problemu do rozwiązania i celów 

projektu. 

12.45 – 14.00 MODUŁ 3. 
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Sesja wspólna dla GRUPY A i GRUPY B. 

Praca w małych zespołach. 

Planowanie projektu międzynarodowego krok-po-kroku, cd.: Zadania – zespół – 

harmonogram - rezultaty. 

14.00 – 14.30 Obiad w Centrum Obywatelskim 

14.30 – 16.00 MODUŁ 3. 

Sesja wspólna dla GRUPY A i GRUPY B. 

Praca w małych zespołach. 

Planowanie projektu międzynarodowego krok-po-kroku, c.d.: Budżet – ryzyka – 

monitoring i ewaluacja. Upowszechnianie. 
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RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 
 

DZIEŃ 2. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM MIĘDZYNARODOWYM - REALIZACJA 

 

GODZINY TEMAT 

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników. Podsumowanie 1 dnia warsztatów. 

Sesja wspólna dla GRUPY A i GRUPY B. 

9.30 – 10.15 MODUŁ 4. 

Sesja wspólna dla GRUPY A i GRUPY B. 

Praca w małych zespołach. 

Planowanie, inicjowanie i budowania partnerstw i współpracy w projektach 

międzynarodowych. Wybór partnera/ partnerów do projektu. Rola lidera 

partnerstwa a rola partnera projektu. Przykłady współpracy. 

10.15 – 11.00 MODUŁ 5. 

Sesja wspólna dla GRUPY A i GRUPY B. 

Praca w małych zespołach. 

Jak (i z kim) zaplanować pracę nad projektem? Wskazówki dotyczące „czytania” 

dokumentacji konkursowej i opracowywanie wniosku o dofinansowanie. 

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa 

11.15 – 12.30 MODUŁ 6. GRUPA A: 

Na czym polega „zarządzanie projektem” 

w projektach międzynarodowych? 

Perspektywa lidera i partnera projektu.  

Kompetencje potrzebne menadżerowi 

projektu międzynarodowego. W jaki 

sposób wspierać menadżera projektu 

międzynarodowej w organizacji? 

MODUŁ 6. GRUPA B: 

Na czym polega „zarządzanie projektem” 

w projektach międzynarodowych?  

Za co odpowiada menadżer prowadząc 

projekt międzynarodowy organizacji - 

lidera partnerstwa? 

Za co odpowiada menadżer projektu 

prowadząc projekt międzynarodowy 

organizacji – partnera projektu?  

12.30 – 13.15 MODUŁ 7. 

Sesja wspólna dla GRUPY A i GRUPY B. 

Formalno-prawne aspekty współpracy partnerskiej: rodzaje partnerstw; korzyści i 
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wyzwania współpracy; umowa partnerska. 

Aspekty formalne i organizacyjne zarzadzania projektem z perspektywy organizacji: 

metody, narzędzia, procedury, dokumentacja, sposoby działania. Różnice 

międzykulturowe, konflikt, motywowanie. Wymiar europejski. 

13.15 – 14.00 Obiad 

14.00 – 15.45 MODUŁ 8. 

Sesja wspólna dla GRUPY A i GRUPY B. 

Możliwości pozyskania dofinansowań na realizację projektów międzynarodowych. 

Przegląd programów grantowych. 

Krótko omówione zostaną, m.in. programy: Erasmus+, Kreatywna Europa, Europa 

dla Obywateli, Fundusz Wyszechradzki, RITA, EOG (Programy: Kultura, Edukacja, 

Aktywni Obywatele, POWER – komponent ponadnarodowy; granty wybranych 

fundacji prywatnych i inne. 

15.45 – 16.00 ZAKOŃCZENIE 

Sesja wspólna dla GRUPY A i GRUPY B. 

Podsumowanie szkolenia i plany na przyszłość. Rozdanie certyfikatów 

potwierdzających udział w szkoleniu. 
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DODATKOWE INFORMACJE 

 

Organizator Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych,  

ul. Ukryta 14, 43-300 Bielsko-Biała;  

tel. 511-551-439;  

e-mail: faie@fundacjaaie.eu;  

www.fundacjaaie.eu 

www.first-network.eu   

 

Kryteria 

rekrutacji 

Szkolenie,  GRUPA A dedykowane jest zarządzającym - menadżerom, członkom 

zarządów, rad, komisji… - organizacjami społeczeństwa obywatelskiego 

początkującymi w dziedzinie współpracy międzynarodowej (początkujący = nie 

więcej niż 1 zrealizowany projekt międzynarodowy w roli lidera projektu). 

Kryteria rekrutacji: 

1. Bycie menadżerem/członkiem zarządu/rady/komisji… organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego aktywnej w dziedzinie edukacji dorosłych,  

2 Zainteresowanie włączeniem współpracy międzynarodowej w strategię rozwoju 

organizacji. 

 

Szkolenie, GRUPA B dedykowane jest początkującym menadżerom projektów 

międzynarodowych (początkujący = nie więcej niż 1 zrealizowany projekt 

międzynarodowy w roli menadżera projektu). 

Kryteria rekrutacji: 

1. Bycie członkiem/pracownikiem/współpracownikiem/wolontariuszem organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego aktywnej w dziedzinie edukacji dorosłych, 

2 Zainteresowanie pracą jako menadżer projektów międzynarodowych. 

 

Mile widziane: 

- Doświadczenie w realizacji min. 1 projektu 

lokalnego/regionalnego/ogólnopolskiego, dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych 

(publicznych bądź prywatnych). 

 

Warunki 

udziału w 

warsztatach 

 Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

 Maksymalna liczba miejsc w grupie szkoleniowej A: 12. 

 Maksymalna liczba miejsc w grupe szkoleniowej B: 12 

 Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego tutaj:  

GRUPA A – CZŁONKOWIE ZARZĄDÓW ORGANIZACJI:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0WZAV_ElOzIInUoyDiWXVCGp_4bHL
Mzx7NWSjWVnPAO0fSQ/viewform  
 
GRUPA B – MENADŻEROWIE PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSend27Bah4jABDS7w0zGBbnf0-

mailto:faie@fundacjaaie.eu
http://www.fundacjaaie.eu/
http://www.first-network.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0WZAV_ElOzIInUoyDiWXVCGp_4bHLMzx7NWSjWVnPAO0fSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0WZAV_ElOzIInUoyDiWXVCGp_4bHLMzx7NWSjWVnPAO0fSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSend27Bah4jABDS7w0zGBbnf0-tjBb7nClozNKGWiFbC0J7xQ/viewform
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tjBb7nClozNKGWiFbC0J7xQ/viewform 
 

 Uczestnicy i Uczestniczki otrzymają komplet materiałów szkoleniowych. 

 Uczestnikom i Uczestniczkom zapewniamy wyżywienie w trakcie szkolenia. 

 Osoby, które wezmą udział w 85% szkolenia otrzymają certyfikat. 

 Przed udziałem w szkoleniu, zakwalifikowane osoby, poprosimy o 

wypełnienie kwestionariusza dotyczącego oczekiwać wobec szkolenia. Po 

szkoleniu zaprosimy do jego oceny. 

 Koszty dojazdu na warsztaty i/lub ewentualnego noclegu Uczestnicy i 

Uczestniczki pokrywają we własnym zakresie. 

 Uczestnicy i Uczestniczki warsztatów mają pierwszeństwo w rekrutacji na 

międzynarodowe szkolenie dla początkujących realizatorów projektów 

międzynarodowych (Węgry, Budapeszt, 30.03 – 04.04. 2020). 

 

Forma pracy Warsztat: ćwiczenia, studia przypadków, dyskusja, mini-prezentacje. 
 

Osoby 

prowadzące 

Agnieszka Dadak: Menadżer projektów, trener – ponad 13 lat doświadczenia w realizacji 

projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych; w tym wielo - partnerskich projektów 

międzynarodowych (m.in. w ramach PIW EQUAL, Leonardo da Vinci - Mobilność, Norweski 

Mechanizm Finansowy, Erasmus+, Program Nordyckiej Rady Ministrów, Europa dla 

Obywateli, EEA Grants, MKiDN, Rights, Equality and Citizenship Program, Program FIO, 

Program ASOS) na rzecz instytucji kultury, organizacji pozarządowych i MŚP. W 2012 r. 

uzyskała certyfikat Project Management Professional, potwierdzający kompetencje w 

zarządzaniu wielo-partnerskimi międzynarodowymi projektami. Magister psychologii na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2002); ukończone studia podyplomowe na 

kierunku “Zarządzanie projektem europejskim” na Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Katowicach (2007); roczne studia w Szwecji, w Tollare Folkhögskola, w ramach stypendium 

Instytutu Szwedzkiego (2003-2004). Trener warsztatów rekomendowany przez 

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej “Integracja” (rekomendacja nr 31). 

Przeprowadziła ponad 450 godzin szkoleń z zakresu zarządzania partnerskimi projektami, w 

tym międzynarodowymi. Od 2014 r. Prezes Zarządu Fundacji Alternatywnych Inicjatyw 

Edukacyjnych, realizującej projekty edukacyjne, kulturalne oraz w dziedzinie promowania 

aktywności obywatelskiej. Konsultantka międzynarodowej sieci Eurodesk. 

 

Rafał Dadak, doradca ds. funduszy, trener: 10 lat doświadczenia w pozyskiwaniu 

dofinansowań i realizacji projektów (m.in. Program Kultura, NMF-EOG, RPO WSL, PROW, PO 

FIO, ASOS). Od 2006 r. doradza NGO, firmom i instytucjom w sprawach administracyjnych i 

prawnych oraz dofinansowań. Pracował w Wydziale EFS Urzędu Marszałkowskiego w 

Katowicach; członek Komisji Oceny Projektów. Mgr administracji. Studia podyplomowe - 

“Zarządzanie Projektem Europejskim” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 

(2007). Szkolenie z Prawa autorskiego i zastosowania licencji Creative Commons (CC). 

Przygotowanie do pracy innowacyjną metodą Strukturyzowanego Dialogu Demokratycznego 

(SDD). Od 2006 w III sektorze.  

 

Jerzy Kraus, doradca ds. funduszy, trener: 9 lat doświadczenia w pozyskiwaniu 

dofinansowań i realizacji projektów (m.in. Programy MKiDN, RPO WSL, PROW, PO FIO, 

ASOS). Od 2006 r. doradza NGO, firmom i instytucjom w sprawach administracyjno-

prawnych i dofinansowań. Mgr administracji. Szkolenia z zakresu: aspektów prawno-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSend27Bah4jABDS7w0zGBbnf0-tjBb7nClozNKGWiFbC0J7xQ/viewform
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finansowych działalności NGO; Prawa autorskiego; zastosowania licencji CC; obowiązków 

związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przygotowanie 

do pracy innowacyjną metodą Strukturyzowanego Dialogu Demokratycznego (SDD). Od 2006 

w III sektorze. 

 

Szkolenia są realizowane w ramach projektu “Sieć wsparcia dla początkujących menadżerów 

projektów międzynarodowych” (“First-time international project realisers support network”) 

dofinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ (2014 – 2020), Partnerstwa 

strategiczne na rzecz innowacji. 


