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Przedmowa  

Niniejszy raport z badań międzynarodowych dotyczy kompetencji kluczowych i wsparcia po-

trzebnego  menadżerom projektów międzynarodowych działających w organizacjach społeczeń-

stwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych.  Raport  ten stanowi drugi rezultat pracy inte-

lektualnej opracowany w ramach projektu „Sieć wsparcia dla  

początkujących menadżerów projektów międzynarodowych”.  

Raport został opracowany w ramach 2-letniego projektu realizowanego w okresie wrzesień 

2018 – sierpień 2020, z dofinansowaniem z programu Unii Europejskiej Erasmus+ 2014 - 2020. 

Partnerami realizującymi projekt jest pięć organizacji pozarządowych z pięciu krajów Unii Eu-

ropejskiej, działających w obszarze uczenia się przez całe życie, kultury, pracy społecznej i roz-

wijania społeczeństwa obywatelskiego. Partnerzy projektu to:  

Koordynator:  

 Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (PL) – www.fundacjaaie.eu  

Partnerzy:  

 COOSS - Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa (IT) – www.cooss.it  

 Magyar Nepfoiskolai Tarsagag (HU) – https://nepfoiskola.hu  

 EDUCULT - Denken und Handeln in Kultur und Bildung (AT) – http://educult.at  

 Interfolk - Institut for Civilsamfund (DK) – www.interfolk.dk  

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na wyzwanie relatywnie niskiego poziomu partnerskiej 

współpracy międzynarodowej oraz sieciowania pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywa-

telskiego sektora edukacji dorosłych, działających w krajach członkowskich Unii Europejskiej. 

Celem ogólnym projektu jest wsparcie wzrostu poziomu innowacyjności organizacji sektora 

edukacji dorosłych w dziedzinie sosowanych metodologii nauczania oraz sposobów pozyskiwa-

nia dorosłych słuchaczy, poprzez wsparcie ich w podejmowaniu nowych obszarów i metod dzia-

łania.  

Plan pracy w ramach projektu podzielony jest na trzy fazy, obejmujące następujące działania i 

rezultaty:  

Faza 1: ZDEFINIOWANIE PUNKTU ODNIESIENIA, październik 2018 – czerwiec 2019 (9 m-cy).  

- Rezultat 1: Przeprowadzenie badań krajowych i publikacja Raportu podsumowującego ba-

dania I na temat dobrych praktyk i historii sukcesu we wspieraniu menedżerów projektów 

międzynarodowych w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego działających w sektorze  

edukacji dorosłych, sześć wersji językowych - PDF. 

- Rezultat 2: Przeprowadzenie badań krajowych i publikacja Raportu podsumowującego ba-

dania II na temat kluczowych kompetencji oraz wsparcia oczekiwanego przez menedżerów 

projektów międzynarodowych w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego zajmujących 

się kształceniem dorosłych, sześć wersji językowych - PDF. 

Faza 2: WDRAŻANIE I TESTOWANIE, lipiec 2019 – marzec 2020 (9 m-cy). 

- Rezultat 3: Zaprojektowanie, udostępnienie i rozwijanie tzw. portalu wspierającego dla po-

czątkujących realizatorów projektów międzynarodowych. 

http://www.fundacjaaie.eu/
http://www.cooss.it/
https://nepfoiskola.hu/
http://educult.at/
http://www.interfolk.dk/
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- Rezultat 4: Wdrożenie systemu mentoringu i e-mentoringu dla początkujących realizatorów 

projektów międzynarodowych. 

- Rezultat 5: Opracowanie programu szkoleniowego oraz otwartych zasobów edukacyjnych 

dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych. 

- T1-T2: Wdrożenie dwóch międzynarodowych szkoleń pilotażowych (krótkoterminowe pro-

gramy szkoleniowe dla pracowników). 

Faza 3: WSPARCIE, WALORYZACJA I UPOWSZECHNIANIE, kwiecień – wrzesień 2020 (6 m-cy).  

- Rezultat 6: Powołanie i rozwój Międzynarodowej sieci Wsparcia. 

- ME1-ME4: 4 wydarzenia upowszechniające w Ankonie (IT), Budapeszcie (HU), Kopenhadze 

(DK), oraz w Wiedniu (AT). 

- M5: Organizacja Konferencji Europejskiej w Krakowie (PL). 

Niniejszy Raport z badań międzynarodowych stanowi rezultat pracy intelektualnej nr 2 projektu 

i stanowi część fazy definiowania punktu odniesienia dla dalszych prac projektowych.  

Celem głównym niniejszego Raportu jest zaprezentowanie wniosków z badań dotyczących 

kompetencji kluczowych dla menadżerów projektów międzynarodowych aktywnych w organi-

zacjach społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych oraz oczekiwanego przez 

nich, potrzebnego im wsparcia w realizacji projektów międzynarodowych. Wnioski z tej fazy 

realizacji projektu stanowią punkt wyjścia dla stworzenia sieci wsparcia oraz usług wspierają-

cych tych menadżerów. Cele szczegółowe Raportu to:  

- Sprecyzowanie profili kompetencji działających z sukcesem menadżerów projektów mię-

dzynarodowych oraz doprecyzowanie zestawu takich kluczowych kompetencji, na który 

składają się: 1) kompetencje techniczne, 2) kompetencje przywódcze oraz 3) kompetencje w 

zakresie zarządzania strategicznego i biznesowego. 1  

- Sprecyzowanie potrzeb w zakresie oczekiwanego wsparcia, jakie mogłaby zaoferować pla-

nowana (do powołania) międzynarodowa sieć wsparcia dedykowana początkującym me-

nadżerom projektów międzynarodowych, oferując, między innymi, narzędzia online, pigułki 

wiedzy, webinaria, usługi mentoringu i e-mentoringu, wsparcie doradcze, szkolenia, warsz-

taty i seminaria.   

Niniejszy raport zawiera analizę kontekstu realizowanych badań oraz prezentuje rezultaty ba-

dań krajowych (zrealizowanych w pięciu krajach partnerstwa) dotyczących kluczowych kompe-

tencji i oczekiwanego wsparcia. Prezentowane tu wyniki badań powinny być pomocne dla spre-

cyzowania, jakie typy kompetencji szczególnie wymagają rozwijania, z perspektywy dwóch 

grup: menadżerów projektów międzynarodowych (i aspirujących do tej roli) oraz członków 

gremiów zarządzających organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, które realizują (lub 

chciały by realizować) projekty międzynarodowe. Wyniki te różnią się – zarówno pomiędzy 

                                                             
1 Termin “kompetencje” w niniejszym raporcie użyty został w szerokim znaczeniu. “Kompetencje” rozumiane są jako 
“Klaster powiązanych ze sobą zdolności, zaangażowania, wiedzy i umiejętności, które umożliwiają osobie (lub organi-
zacji) skuteczne wykonywanie pracy”, jak zdefiniowano w The BusinessDictionary, 
http://www.businessdictionary.com/definition/competence.html  

 

http://www.businessdictionary.com/definition/competence.html
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dwoma wymienionymi wyżej grupami jaki i pomiędzy różnymi krajami, gdzie realizowane były  

badania.   

Mamy nadzieję, że niniejszy Raport dostarczy osobom działającym w organizacjach społeczeń-

stwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych nowej wiedzy oraz inspiracji pomocnej w roz-

wijaniu międzynarodowej, projektowej współpracy partnerskiej na poziomie europejskim.  

 

Czerwiec  2019, 

Hans Jørgen Vodsgaard 
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1. Wprowadzenie do metodologii badań  
Aron Weigl iTanja Nagel, EDUCULT oraz Hans Jørgen Vodsgaard, Interfolk 

 

Celem zrealizowanych badań było uzyskanie nowej wiedzy na temat kompetencji kluczowych 

dla działających z sukcesem menadżerów projektów międzynarodowych – a tym samym stwo-

rzenie podstaw dla zaprojektowania sieci wsparcia i potrzebnych usług wspierających realizację 

projektów międzynarodowych.  Zbierane były dane ilościowe (z wykorzystaniem kwestionariu-

szy online) i jakościowe (w postaci wywiadów ustrukturyzowanych). Do udziału w badaniach 

zaproszeni zostali doświadczeni i początkujący menadżerowie projektów międzynarodowych 

oraz członkowie gremiów zarządzających organizacjami społeczeństwa obywatelskiego zainte-

resowanymi współpracą międzynarodową we wszystkich pięciu krajach partnerskich (w Danii, 

we Włoszech, w Austrii, w Polsce i na Węgrzech). 

Niniejszy raport prezentuje ogólne wyniki badań jak również wnioski z wywiadów i rezultaty 

badań ilościowych na poziomach krajów uczestniczących. Poniżej zaprezentowano charaktery-

stykę uczestników wywiadów oraz opis próby badawczej (badania ilościowe).  

1.1 Badania jakościowe: wywiady. Próba badawcza. 

Przy współpracy wszystkich partnerów opracowany został zestaw pytań do przeprowadzania 

wywiadów ustrukturyzowanych (wzór w załączniku). Pytania wywiadu koncentrowały się na 

kompetencjach potrzebnych do zarządzania projektami międzynarodowymi w kontekście spo-

łeczeństwa obywatelskiego, projektowej współpracy międzynarodowej oraz na potrzebach ze-

stawionych z oferowanym w tym kontekście wsparciem.  

Opinie gromadzone w trakcie wywiadów zbierane były od kilku grup respondentów i respon-

dentek. Spodziewane było ujawnienie się różnych doświadczeń,  potrzeb i perspektyw. Uczest-

nikami wywiadów były osoby reprezentujące cztery następujące grupy: 

A. Menadżerowie projektów z doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodową 

współpracą projektową (z doświadczeniem w zarządzaniu więcej niż jednym projek-

tem międzynarodowym)  

B. Zarządzający organizacjami społeczeństwa obywatelskiego (członkowie zarządów, 

rad itp.) z doświadczeniem w realizacji projektów międzynarodowych (więcej niż je-

den zrealizowany projekt międzynarodowy)  

C. Menadżerowie projektów bez doświadczenia w zarządzaniu projektami międzyna-

rodowymi (zainteresowani realizacją projektów międzynarodowych) 

D. Zarządzający organizacjami społeczeństwa obywatelskiego bez doświadczenia w 

realizacji projektów międzynarodowych (zainteresowani podjęciem współpracy 

międzynarodowej). 

W sumie, przeprowadzonych zostało 66 wywiadów w pięciu krajach uczestniczących w projek-

cie. Wnioski z wywiadów, w podziale na poszczególne kraje, zaprezentowane są wraz z charak-

terystyką obszarów, w jakich respondenci i respondentki działają oraz sposobem ich doboru.  
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1.2 Badania ilościowe: kwestionariusze on-line. Próba 

badawcza. 

W otwartych badaniach online udział wzięło, w sumie, 200 osób. Ponieważ jednak 91 respon-

dentów i respondentek nie spełniało kryteriów udziału w badaniu (praca w obszarze edukacji 

nieformalnej dorosłych w organizacji społeczeństwa obywatelskiego) i/lub wypełniło kwestio-

nariusz niepoprawnie, tylko 109 odpowiedzi włączono do finalnej analizy wyników.  

Charakterystyka ogólna 

Największą grupę respondentów (25.7% próby) stanowili respondenci z Włoch, a dalej respon-

denci z Danii (21.1%) i Polski (16.5%) (patrz graf 1). 15.6% respondentów pracuje w Austrii a 

12,8% na Węgrzech. Dodatkowo, dziewięciu respondentów pracuje w innych krajach europej-

skich takich jak Łotwa (4), Finlandia (1), Holandia (1), Norwegia (1), Portugalia (1) i Rumunia 

(1).  

 

Graf. 1: Miejsce pracy uczestników i uczestniczek badań. 

 

Ponad połowę próby badawczej stanowią kobiety (56.9%);  40.4% stanowią mężczyźni. Pozo-

stali respondenci, na pytanie o płeć, wybrali odpowiedź „inne”. Około połowy respondentów to 

osoby mające ukończone 50 lat bądź więcej. Jedynie 3,7% stanowią osoby w wieku 20 - 29 lat. 

13.8% respondentów ukończyło 70 lat bądź więcej (patrz graf 2). 
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Graf Wiek uczestników i uczestniczek badań.. 2:  

Dziedziny pracy 

Niemal jedna trzecia respondentów (30.3%) zadeklarowała wykształcenie w dziedzinie pedago-

giki/nauczania, 28.4% w dziedzinie nauk społecznych a 21.1% w dziedzinie kultury i sztuki 

(patrz graf. 3). 

 

Graf. 3: Kierunek wykształcenia respondentek i respondentów badań (pytanie z możliwością wie-

 lokrotnego wyboru odpowiedzi).

Obok pracy w sektorze edukacji osób dorosłych, część respondentów działa również w innych 

sektorach edukacji:  Edukacji młodzieży (30 osób, 27.5%), edukacji zawodowej (16 osób, 

14.7%), edukacji szkolnej (15 osób, 13.8%) oraz edukacji wyższej (9 osób;  8.3%). 

84.4% respondentów jest aktywnych w sektorze edukacji nieformalnej i poza-formalnej, nato-

miast 15.6% działa zarówno w sektorze edukacji nieformalnej i poza-formalnej jak i edukacji 
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formalnej. 95.4% respondentów pracuje w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, 4.6% 

łączy pracę w organizacji społeczeństwa obywatelskiego z pracą w instytucji publicznej.  

Ponad połowa respondentów (53.2%) pracuje w obszarze kultury, sportu i czasu wolnego, a 

kolejne 46.8% w obszarze badań i edukacji. 30.3% pracuje w obszarze spraw społecznych a 

27.5% w obszarze działalności międzynarodowej (patrz graf 4). 

 

Graf. 4: Obszary tematyczne pracy respondentów i respondentek badań (pytanie z możliwością 

 wielokrotnego wyboru odpowiedzi).

55 respondentów (50.5%) pracuje jako menadżerowie projektów, 47 (43.1%) jako menadżero-

wie/członkowie zarządów organizacji a 34 respondentów (31.2%) pracuje jako osoby odpowie-

dzialne za współpracę międzynarodową  (patrz graf 5). Dodatkowo, 10 osób (9,2%) opisało 

swoją rolę zawodową jako wolontariusze, menadżerowie ds. finansowych i asystenci menadże-

ra. Z danych tych jasno wynika, że ta sama osoba pełni często w organizacjach różne funkcje – co 

nie jest nietypowe dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego.  

 

Graf. 5: Rola zawodowa w organizacji  (pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru odpowiedzi).

  

Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów  
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69.7% osób, które wzięły udział w badaniu ubiegało się już o dofinansowanie na współpracę 

międzynarodową w ich dziedzinach pracy. Z tej grupy, 82.9% otrzymało takie dofinansowanie. 

13.9% respondentów, których aplikacje projektowe zostały dofinansowane, na dzień udziału w 

badaniu zrealizowało już projekt międzynarodowy. 27.8% zrealizowało 2 do 4 projektów mię-

dzynarodowych, a niemal połowa (45.8%) zrealizowała pięć bądź więcej projektów. 88.9% re-

spondentów zadeklarowało doświadczenie w byciu partnerem w projekcie międzynarodowym, 

73.0% - doświadczenie jako koordynator (lider) projektu.  

Wyniki takie wskazują, że około połowa respondentów (51.4%) może być zakwalifikowana jako 

‘doświadczeni’, nawiązując do zaproponowanej we wstępie definicji (tj. więcej niż jeden zreali-

zowany projekt międzynarodowy). Natomiast pozostała część respondentów (48.6%) to raczej 

osoby i organizacje o niewielkim bądź żadnym doświadczeniu w dziedzinie realizacji projektów 

międzynarodowych - ‘niedoświadczeni’ (patrz graf 6). 

 

Graf. 6: Liczba zrealizowanych projektów międzynarodowych. 

89.5% respondentów, którzy ubiegali się już o dofinansowanie projektu międzynarodowego, 

doświadczyło również odrzucenia (nie dofinansowania) ich aplikacji projektowej. 21.1% ubiega-

ło się, bez sukcesu, o dofinansowanie raz, 42.1% dwa do czterech razy, a 26.3% pięć razy bądź 

więcej nie otrzymało dofinansowania na realizację projektu międzynarodowego, o które apliko-

wało (patrz graf 7). 
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Graf. 7: Liczba odrzuconych (nie dofinansowanych) aplikacji projektowych.  
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2. Prezentacja profili kompetencji  

2.1 Wyniki badań online na poziomie  

międzynarodowym  

Aron Weigl i Tanja Nagel, EDUCULT 

Uczestnicy badań online odpowiadali na pytania dotyczące tego, jakie kompetencje uważają za 

najważniejsze dla realizowania z sukcesem projektów międzynarodowych. Menadżerowie pro-

jektów proszeni byli o wskazanie kompetencji, które sami chcieli by u siebie rozwinąć, podczas 

gdy członkowie gremiów zarządczych organizacji proszeni byli o wskazanie kompetencji, które 

chcieli by rozwinąć u swoich pracowników.  

Jeśli spojrzeć na rezultaty dotyczące wyboru kluczowych kompetencji technicznych, biorąc 

pod uwagę doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, okazuje się, że: respon-

denci z doświadczeniem (= więcej niż jeden zrealizowany projekt) chcieli by przede wszystkim 

rozwinąć swoje kompetencje w dziedzinie ewaluacji (41.5%), znajomości j. angielskiego (34.0%) 

oraz ogólnych umiejętności pozyskiwania dofinansowań na realizację projektów (34.0%) (zo-

bacz graf 8). Jeżeli chodzi o respondentów o niewielkim doświadczeniu w realizacji projektów 

międzynarodowych, pierwszym wyborem okazały się być ogólne umiejętności pozyskiwania 

dofinansowań - 57.1% wskazań. Na kolejnych miejscach znalazła się znajomość j. angielskiego 

oraz planowanie i harmonogramowanie projektu – obydwie 41.1% wskazań. Doświadczeni re-

spondenci najrzadziej wskazywali na konieczność podniesienia poziomu kompetencji w zakresie 

organizowania warsztatów idei (11.3%), podczas gdy respondenci z małym doświadczeniem 

najrzadziej wskazywali kompetencje związane z komunikacją wewnętrzną (10.7%) i upo-

wszechnianiem (10.7%). 
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Graf. 8: Wybór kompetencji technicznych a poziom doświadczenia w realizacji projektów  

międzynarodowych. 

Jeżeli chodzi o kompetencje przywódcze (patrz graf 9), doświadczeni respondenci najczęściej 

wskazywali potrzebę dalszego podnoszenia umiejętności delegowania zadań projektowych 

(54.7%). Podobne zdanie wyraziło 42.9% respondentów z grupy o małym doświadczeniu w 

realizacji projektów międzynarodowych. Również kompetencje związane z budowaniem zespo-

łu włączającego wolontariuszy były często wskazywane przez obydwie grupy respondentów 

(doświadczeni: 42.9%, niedoświadczeni: 34.0%), podobnie jak kompetencje związane ze sku-

teczną komunikacją w kontekście organizacji społeczeństwa obywatelskiego (doświadczeni: 

34.0%, niedoświadczeni: 42.9%) oraz kompetencje rozwiązywania konfliktów (doświadczeni: 

35.8%, niedoświadczeni: 28.6%).  
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Graf. 9: Kompetencje przywódcze a poziom doświadczenia w realizacji projektów międzynarodo-

wych 

Graf 10 prezentuje wyniki badań dotyczące wyboru kompetencji w zakresie zarządzania stra-

tegicznego i biznesowego, dokonywanego przez doświadczonych i niedoświadczonych (w rea-

lizacji projektów międzynarodowych) respondentów.  

 
Graf. 10: Kompetencje w zakresie zarządzania strategicznego i biznesowego a poziom doświadcze-

nia w realizacji projektów międzynarodowych. 

Najbardziej cenioną, przez obydwie grupy respondentów, kompetencją okazała się być wiedza 

na temat europejskich programów grantowych, przy czym respondenci z grupy niedoświadczo-

nych wskazywali na nią częściej (62.5%). Wielu respondentów wskazało również, jako kluczową 

kompetencję, umiejętność budowania międzynarodowych i wielostronnych sieci w obszarze 

społeczeństwa obywatelskiego (doświadczeni: 35.8%, niedoświadczeni: 44.6%). Respondenci 
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doświadczeni w realizacji projektów międzynarodowych najrzadziej wskazywali na konieczność 

podnoszenia kompetencji w dziedzinie wiedzy na temat zaangażowanych we współpracę krajów 

partnerskich (13.2%); niedoświadczeni – kompetencji w zakresie prowadzenia analizy SWOT i 

analizy ryzyka (14.3%). 

 

2.2 Kompetencje kluczowe: wyniki badań w Polsce  

Agnieszka Dadak i Jerzy Kraus, FAIE  

1. Metodologia badań online i wywiadów  

Kwestionariuszowe badania online w Polsce realizowane były w okresie styczeń – marzec 2019 

r. Trzynaście wywiadów przeprowadzonych zostało w okresie marzec – kwiecień 2019 r.  

Zaproszenie do udziału w badaniach opublikowane zostało na stronie internetowej FAIE. Arty-

kuły zapraszające do udziału w badaniach zostały również opublikowane w następujących me-

diach internetowych: na portalu ngo.pl (dedykowanemu osobom związanym z trzecim sekto-

rem), na platformie EPALE (europejskiej, wielojęzycznej, otwartej dla wszystkich społeczności 

profesjonalistów z dziedziny kształcenia dorosłych, między innymi edukatorów i instruktorów 

dorosłych, doradców i konsultantów, badaczy i pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 

decydentów, dofinansowywaną w ramach programu Erasmus+) oraz na portalu internetowym 

eurodesk.pl (Eurodesk to europejska sieć wspierająca młodzież i pracowników młodzieżowych). 

Co więcej, zaproszenia do wzięcia udziału w badaniach publikowane były kilkakrotnie na profi-

lach Facebook (FB) Fundacji oraz na dwóch innych profilach FB zarządzanych przez FAIE (“Let’s 

get active!” oraz “MyEU Portal”), jak również na kilku profilach FB oraz stronach internetowych 

prowadzonych przez organizacje wspierające organizacje pozarządowe (m.in. na stronie inter-

netowej i FB Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej oraz na FB Centrum Orga-

nizacji Pozarządowych w Katowicach).  

Zespół FAIE informował również o prowadzonych badaniach podczas spotkań i wydarzeń szko-

leniowych organizowanych w tym okresie, między innymi – podczas spotkania rocznego sieci 

Eurodesk Polska. Rozesłanych zostało również, e-mailowo, ponad 200 zaproszeń indywidual-

nych do udziału w badaniach w ramach sieci współpracy FAIE. Ponadto, ponad 400 e-maili z 

zaproszeniem do udziału w badaniach rozesłanych zostało do organizacji realizujących projekty  

i aplikujących o dofinansowanie w ramach Akcji 1 i 2 programu Erasmus+ (ponieważ nazwy 

organizacji aplikujących w tym programie są publikowane przez Polską Narodową Agencję Pro-

gramu Erasmus+ wraz z ogłoszeniem wyników naborów) oraz do kilkunastu beneficjentów do-

finansowań w ramach programów Europa dla Obywateli oraz Kreatywna Europa.  

Na końcu każdego z e-mailowych zaproszeń do udziału w badaniach znajdowało się zaproszenie 

by, po wypełnieniu kwestionariusza, napisać do FAIE w przypadku zainteresowania tematyką 

projektu i chęci bycia informowanym na bieżąco o wydarzeniach projektowych. Na zaproszenie 

takie odpowiedziało w sumie 14 osób. Wszyscy ci, którzy do FAIE napisali zaproszeni zostali do 

udziału w wywiadach – jako respondent/respondentka. Siedem osób wyraziło zgodę. Pięcioro 

pozostałych respondentów i respondentek zostało zaproszonych do udzielenia wywiadu w ra-
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mach sieci kontaktów FAIE. Wszystkie przeprowadzone wywiady były wywiadami telefonicz-

nymi.  

2. Charakterystyka respondentów 

Jeśli chodzi o uczestników badań online, 18 respondentów spełniło kryteria kwalifikujące ich do 

bezpośredniej grupy docelowej badań (tzn. działalność w sektorze nieformalnej, poza-formalnej 

edukacji osób dorosłych w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego).   

W badaniach udział wzięła większa liczba kobiet (77.8%) niż mężczyzn (22.2%). Większość re-

spondentów stanowiły osoby w wieku 40-49 lat (38.9%), a kolejno osoby z grupy wiekowej 30-

39 lat (22.2%), 50-59 lat oraz 60-69 lat (16.7%) i 20-29 lat (5.6%). Jeżeli chodzi o kierunek wy-

kształcenia, największa grupa respondentów zadeklarowała wykształcenie w dziedzinie zarzą-

dzania/marketingu (27.8%), a następnie w dziedzinie ekonomii, kultury i sztuki (22.2% obydwa 

kierunki). Najrzadziej deklarowanym kierunkiem wykształcenia okazała się być pedagogi-

ka/edukacja (11.1%). Żaden z respondentów nie zadeklarował wykształcenia w kierunku pra-

wa/administracji, mediów/komunikacji czy inżynierskim. Respondenci, którzy wybrali przy 

pytaniu o wykształcenie odpowiedź ‘inne’, wymienili: coaching, doradztwo zawodowe, ekono-

mię społeczną, filozofię, historię, nauki ścisłe.  

W wywiadach udział wzięło 9 kobiet i 4 mężczyzn. Większość z nich reprezentowało grupę wie-

kową 30 – 49 lat. Troje respondentów to osoby starsze; dwoje działa w małych miastach.  

Respondenci wywiadów działają na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego o następu-

jącym zakresie działania:  

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D 

Stowarzyszenie – 

przywództwo kobiet/ 

przeciwdziałanie 

przemocy wobec ko-

biet, dyskryminacji, 

nadużywaniu władzy  

Stowarzyszenie – 

edukacja ekologiczna, 

aktywizacja społecz-

ności lokalnych, edu-

kacja poprzez kulturę  

Fundacja –  edukacja, 

uczenie się przez całe 

życie  

Fundacja – wspieranie 

ekonomii społecznej i 

przedsiębiorczości 

Fundacja – praca z 

młodzieżą, przedsię-

biorczość, wspieranie 

młodych przedsiębior-

ców, uczenie się przez 

doświadczenie 

Centrum Edukacji – 

edukacja, szczególnie 

w zakresie wykorzy-

stania nowych techno-

logii w edukacji  

Fundacja – edukacja, 

uczenie się przez całe 

życie 

Stowarzyszenie - eduka-

cja obywatelska, edukacja 

prawna, edukacja kultu-

ralna poprzez wymiany 

kulturowe 

Uniwersytet Trzecie-

go Wieku – niefor-

malna edukacja osób 

starszych 

Stowarzyszenie – 

kultura, dziedzictwo 

kulturowe (plecion-

karstwo)  

 

Stowarzyszenie – 

edukacja młodzieży; 

edukacja w dziedzinie 

zrównoważonego 

rozwoju  

Fundacja - edukacja po-

przez terapię wykorzystu-

jącą kontakt ze zwierzę-

tami; integracja między-

pokoleniowa 
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Fundacja – edukacja/ 

rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego  

   

Zapytanie o role pełnione w organizacjach, na rzecz których działają (pytanie z odpowiedziami 

wielokrotnego wyboru), 50% respondentów badań online odpowiedziało, że pracują jako me-

nadżerowie projektów; 50% pełni role dyrektora/kierownika/ członka zarządu organizacji; 

44% określiło swoją rolę jako osoby odpowiedzialnej za współpracę międzynarodową w organi-

zacji. Jeden z respondentów wybrał odpowiedź ‘inna’, definiując swoją role jako kierownika biu-

ra organizacji.  Odpowiedzi takie wskazują, że część respondentów pełni dwie bądź więcej z wy-

żej wymienionych ról w swoich organizacjach.  

Jeżeli chodzi o rolę pełnioną w organizacji i czas pracy na rzecz organizacji wśród respondentów 

wywiadów, często – respondenci pełnią w swoich organizacjach kilka ról, w zależności od aktu-

alnego zakresu zadań do wykonania (menadżera projektu/trenera/specjalisty ds. administra-

cji/animatora kultury/członka zarządu…). Czas pracy na rzecz organizacji mieścił się w prze-

dziale 2 – 16 lat. Kierunki wykształcenia respondentów były bardzo zróżnicowane; kilkakrotnie 

respondenci deklarowali więcej niż jeden kierunek wykształcenia (kilkakrotnie np. nauki spo-

łeczne + ekonomia/zarządzanie).  

Spośród respondentów badań online, 83.3% miało już doświadczenie w ubieganiu się o dofinan-

sowanie na współpracę międzynarodową. Dla 93% aplikowanie takie zakończyło się sukcesem. 

Większość respondentów już doświadczonych w realizacji projektów międzynarodowych zreali-

zowało 5 lub więcej projektów (38.9%), 27.8% zrealizowało 2 - 4 projekty a 11.1% - jeden. Je-

dynie 11.1% zadeklarowało otrzymanie dofinansowania na wszystkie złożone (na konkursy 

grantowe) projekty. 

Jeżeli chodzi o role pełnioną w projektach, 85.7%  respondentów zadeklarowało doświadczenie 

jako koordynator/lider, a 78.6% - jedynie jako partner projektu. 

Jeżeli chodzi o doświadczenie w ubieganiu się o dofinansowanie i realizacji współpracy między-

narodowej wśród respondentów wywiadów, respondenci ‘doświadczeni’ w tej dziedzinie dekla-

rowali aplikowanie o dofinansowanie od kilku do około 100 razy, a realizację projektów mię-

dzynarodowych jako koordynatorzy 8 – 25 razy (respondenci reprezentujący grupy A i B). W 

sumie, respondenci wywiadów zadeklarowali aplikowanie w ramach większości dostępnych dla 

ich organizacji programów: Erasmus+ i poprzednicy (Grundtvig, Commenius); Kreatywna Euro-

pa RITA, Europa dla Obywateli, Fundusz Wyszechradzki, Horyzont, Granty Norweskie, programy 

transgraniczne Interreg i inne.  

Tematy realizowanych projektów międzynarodowych w organizacjach respondentów wywia-

dów były bardzo różnorodne; dotyczyły między innymi: edukacji muzycznej; nowych technolo-

gii w edukacji; hodowli pszczół; współpracy ze szkołami; współpracy z przedsiębiorstwami; 

dziennikarstwa; badań etnograficznych, organizowania wystaw, warsztatów;  współpracy z wo-

lontariuszami; równości płci; aktywizacji kobiet, młodzieży, seniorów; rozwoju osobistego; eko-

logii; zrównoważonego rozwoju; przedsiębiorczości; aktywności obywatelskiej; uczenia się 

przez doświadczenie; współpracy z mediami...   
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Posiadanie doświadczenia zarówno w byciu partnerem jak i liderem projektów w grupie re-

spondentów ‘doświadczonych’ (tzn. doświadczonych menadżerów projektów międzynarodo-

wych – grupa A, oraz członków gremiów zarządczych organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

doświadczonych w realizacji współpracy międzynarodowej – grupa B) zostało również potwier-

dzone podczas wywiadów. Respondenci, pytani o liczbę zrealizowanych projektów międzynaro-

dowych, wspominali te, w których pełnili role liderów partnerstwa. Obok tego – zrealizowali 

również wiele projektów jako partnerzy. 

3. Kompetencje kluczowe na podstawie wyników badań online  

Podczas wypełniania kwestionariusza online, respondenci zostali poproszeni o wybranie trzech 

kompetencji, których posiadanie, ich zdaniem, jest najważniejsze aby z sukcesem pracować jako 

menadżer projektów międzynarodowych. Respondenci proszeni byli o wybór trzech najważniej-

szych kompetencji (spośród dziesięciu zaproponowanych) z wszystkich trzech “ramion” zdefi-

niowanego trójkąta kompetencji – czyli technicznych, przywódczych oraz zarządzania strate-

gicznego i biznesowego. Rezultaty są następujące:   

Kompetencje techniczne 

Zdaniem polskich respondentów badań on-line, najważniejszą kompetencją techniczną dla me-

nadżera projektu międzynarodowego jest kompetencja językowa (j. angielski) (patrz graf 11 

poniżej). Tuż za nią znalazły się kompetencje w dziedzinie ewaluacji (44.4%). Na trzeciej pozycji 

znalazły się ogólne kompetencje pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego, które wybrało 

38.9% respondentów. Najmniej ważną kompetencją okazało się być zarządzanie finansami 

(11.1%). 

 

 

Graf. 11: Najważniejsze kompetencje techniczne menadżera projektu międzynarodowego, wg. re-

spondentów badań online w Polsce (możliwy był wybór trzech kompetencji).  Polska. 

W ramach pytania otwartego, respondenci mogli nazwać jedną dodatkową kompetencję tech-

niczną (nie wymienioną w ramach listy do wyboru), którą również uważają za ważną dla dobre-
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go zarządzania europejskimi projektami międzynarodowymi. Respondenci opisali następujące, 

dodatkowe kompetencje:  

- Komunikacja wewnętrzna, tzn. planowanie i realizowanie efektywnej i asertywnej ko-

munikacji w zespole projektowym, w oparciu o zdefiniowanie Co - Dlaczego - Kto - Kiedy 

i Jak, włączając stosowanie adekwatnych narzędzi ICT (technologii informacyjnych i ko-

munikacyjnych).  

- Umiejętności prowadzenia dokumentacji i administracji projektu.  

Kompetencje przywódcze 

Najważniejszą, dla respondentów, kompetencją przywódczą okazała się być umiejętność dele-

gowania zadań projektowych (patrz graf 12 poniżej). Tę kompetencję wybrało, jako jedną z 

trzech najważniejszych, 61.1% respondentów. Na kolejnym miejscu znalazły się kompetencje 

związane z budowaniem zespołu, włączając wolontariuszy (55.6% wyborów). Jako trzecią naj-

ważniejszą kompetencję przywódczą menadżera projektu międzynarodowego respondenci wy-

brali motywowanie i wywieranie wpływu (38.9%). Najrzadziej wybieraną, z kolei, kompetencją, 

okazały się być kompetencje empatii i rozumienia sytuacyjnego (5.6%).  

 
Graf. 12: Najważniejsze kompetencje przywódcze menadżera projektu międzynarodowego, wg. 

respondentów badań online w Polsce (możliwy był wybór trzech kompetencji). Polska. 

W ramach pytania otwartego, respondenci mogli nazwać jedną dodatkową kompetencję przy-

wódczą (nie wymienioną w ramach listy do wyboru), którą również uważają za ważną dla do-

brego zarządzania europejskimi projektami międzynarodowymi. Respondenci opisali następują-

ce, dodatkowe kompetencje:  

- Motywowanie i wywieranie wpływu, tzn. motywowanie zespołu projektowego i kluczowych 

interesariuszy poprzez jasne cele i zachęcanie ich do wniesienia swojego wkładu w projekt, 

co wspiera spójność i współwłasność projektu (poczucie wspólnej odpowiedzialności za 

projekt). 

- Planowanie czasu na rozwój zawodowy menadżera - uczestniczenie w programach rozwo-

jowych. 
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Kompetencje zrządzania strategicznego i biznesowego 

W tej części badania online, trzy kompetencje najczęściej wskazywane uzyskały takie same 

wsparcie, 44,4% respondentów (patrz graf 13, poniżej). Były to:  PR i marketing projektu; anali-

za potrzeb i interesariuszy oraz rozeznanie w i rozumienie warunków działania organizacji spo-

łeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych. Najmniejsza grupa respondentów uzna-

ła za ważne dla menadżerów projektów międzynarodowych kompetencje wykorzystywania 

synergii pomiędzy projektami krajowymi i międzynarodowymi realizowanymi przez organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego (5.6%). 

 

Graf. 13: Najważniejsze kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego menadżera projek-

tu międzynarodowego, wg. respondentów badań online w Polsce (możliwy był wybór trzech kom-

 petencji). Polska.

Jako dodatkową kompetencję zarządzania strategicznego i biznesowego ważną dla menadżera 

projektu międzynarodowego (nie wymienioną w ramach listy do wyboru), nazwaną w ramach 

pytania otwartego, wymieniono następującą kompetencję:  

- Wiedza na temat europejskich programów grantowych, tzn. orientacja w możliwościach 

dofinansowania realizowanej działalności oraz rozeznanie w wymogach konkretnych pro-

gramów grantowych dotyczących finansowanych działań, planu projektu oraz sposobów 

opracowywania konkretnych wniosków o dofinansowanie. 

4. Kompetencje kluczowe na podstawie wywiadów 

a) Kompetencje potrzebne do przygotowania dobrego projektu i wniosku o do-

finansowanie projektu międzynarodowego  
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Zdaniem respondentów z grupy A (doświadczonych menadżerów projektów międzynarodo-

wych), aby przygotować dobry projekt, potrzebne są przede wszystkim umiejętności analizy 

potrzeb interesariuszy – w znaczeniu dobrej znajomości sektora, w którym działa organizacja. 

Wymienione zostały również kompetencje takie jak: wprowadzanie innowacji, otwartość na 

współpracę, umiejętności przywódcze, podejmowanie ryzyka, podejmowanie odpowiedzialności 

oraz umiejętność przygotowania wniosku o dofinansowanie. Co więcej, ważne jest bycie na bie-

żąco z aktualnymi trendami w dziedzinie, w której się działa.  

W odpowiedzi na to samo pytanie, respondenci z grupy C (menadżerów projektów bez doświad-

czenia/o niewielkim doświadczeniu w realizacji projektów międzynarodowych) wymieniali: 

umiejętności przeprowadzenia dobrych badań/rozeznania potrzeb; kreatywność – gdyż pomysł 

na projekt musi być interesujący dla partnerów międzynarodowych; umiejętności zwiększania 

potencjału finansowego organizacji.   

Jak wyglądała perspektywa menadżerów organizacji i członków ich gremiów zarządczych? Re-

spondenci z grupy B (członkowie gremiów zarządczych organizacji doświadczonych w realizacji 

projektów międzynarodowych), jako kompetencje najbardziej adekwatne do przygotowania 

dobrej aplikacji projektowej, wymieniali: zarządzanie czasem, budżetowanie, kreatywność, 

umiejętności związane z opracowaniem aplikacji wpisującej się w cele danego programu gran-

towego; dobra samoorganizacja; wysoki poziom umiejętności cyfrowych. Jako najważniejsze 

określane było bycie świadomym potrzeb organizacji i posiadanie wizji przyszłości.  

Odpowiedzi te wskazują, że bliska współpraca pomiędzy menadżerem projektów międzynaro-

dowych a członkami zarządu organizacji jest kluczowa, by realizowane projekty przyczyniały się 

również do rozwoju organizacji. Pamiętając o tym, że menadżerowie projektów międzynarodo-

wych i członkowie zarządów organizacji to często te same osoby, tego rodzaju współpraca nie 

powinna być trudna do realizacji.  

Według respondentów reprezentujących gremia zarządcze organizacji społeczeństwa obywatel-

skiego o niewielkim bądź żadnym doświadczeniu w realizacji projektów międzynarodowych 

(grupa D), kompetencjami najbardziej potrzebnymi dla opracowania dobrej aplikacji projekto-

wej są: wysokie umiejętności cyfrowe; umiejętności dobrego planowania projektu; umiejętności 

językowe; znajomość i rozumienie specyfiki projektów międzynarodowych (dzięki, np. wcze-

śniejszemu udziałowi w nich); znajomość programów grantowych, ich struktury i zasad dofi-

nansowania.  

b) Kompetencje skutecznego menadżera projektu międzynarodowego  

Zapytani o to, jakie kompetencje są najbardziej potrzebne by realizować projekty międzynaro-

dowe, respondenci doświadczeni w zarządzaniu projektami międzynarodowymi (grupa A) wy-

mienili: Znajomość metodologii i procedur zarządzania (harmonogramowania, budżetowania, 

narzędzi komunikacyjnych i informacyjnych; dobra współpraca z księgowością);  elastyczność, 

otwartość, umiejętność słuchania argumentów innych, zarządzanie czasem, „zimną krew”; 

wspólna praca (z zespołem) dla wypracowywania rozwiązań na każdym etapie prac projekto-

wych; dobre, skuteczne komunikowanie zadań i decyzji.  Dodatkowo, potrzebne są kompetencje 

takie jak: umiejętność motywowania, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, inicjowa-

nia relacji; kompetencje interkulturowe i umiejętności podtrzymywania relacji z partnerami 
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projektu (ich wiarygodność) oraz umiejętność zachowania równowagi pomiędzy pracą i życiem 

prywatnym.  

Jeżeli chodzi o opinie menadżerów projektów bez doświadczenia zarządzania międzynarodowe-

go (grupa C), aby z sukcesem realizować projekty międzynarodowe menadżer potrzebuje posia-

dać następujące kompetencje: umiejętności językowe I komunikacyjne; elastyczność i systema-

tyczność; umiejętność realizacji projektu według zasad opisanych w aplikacji; delegowania za-

dań (transparentność zadań); egzekwowania zadań i motywowania; umiejętności związane z 

wystąpieniami publicznymi; umiejętności inicjowania i budowania współpracy z potencjalnymi 

partnerami. Jeżeli chodzi o postawy – potrzebna jest otwartość i samokrytycyzm. “Zaintereso-

wanie tematyką projektu również poza pracą” również bywa pomocne.  

Jeżeli chodzi o perspektywę członków gremiów zarządczych organizacji, zapytani o kompetencje 

najbardziej potrzebne do realizowania projektów międzynarodowych, respondenci z grupy B 

(zarządzający doświadczonymi we współpracy międzynarodowej organizacjami) wymienili: 

Cierpliwość; dobrą znajomość języka angielskiego; samo-zorganizowanie (w opozycji do chao-

tycznego stylu pracy); systematyczność i konsekwencję; jasne komunikowanie potrzeb; delego-

wanie odpowiedzialności; umiejętności planowania projektu i zarządzania projektem; upo-

wszechnianie; traktowanie realizacji projektu jako pracy; umiejętności zachęcania innych i 

współpracy z innymi; umiejętności współpracy z partnerami zagranicznymi i moderowania spo-

tkań; przyjacielskość w połączeniu z determinacją. Ponadto, wspomniano również o umiejętność 

samooceny własnych umiejętności i umiejętność rozwijania umiejętności najbardziej, w danym 

momencie, potrzebnych.  

Respondenci reprezentujący grupę D (zarządzający organizacjami bez doświadczenia we współ-

pracy międzynarodowej) wymienili: ogólne umiejętności zarządzania projektami; umiejętności 

zarządzania zadaniami i zespołem; otwartość; solidność, rzetelność; płynną znajomość języka 

obcego (dobrą znajomość j. angielskiego); “zachowywanie się tak, by przekonać innych do na-

szych racji”; umiejętność przewidywania problemów; łatwość w nawiązywaniu nowych kontak-

tów; umiejętności dobrej komunikacji; transparentność na każdym etapie i w każdym działaniu; 

rozumienia merytoryki projektu i słuchania bardziej doświadczonych kolegów, bycia otwartym 

na uczenie się od nich.    

c) Najważniejsze kompetencje techniczne  

Zdaniem doświadczonych menadżerów projektów międzynarodowych (grupa A), najważniejsze 

kompetencje techniczne to: Planowanie i harmonogramowanie projektu, ogólne kompetencje 

pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego, zarządzanie finansowe oraz organizowanie warsz-

tatów idei – spotkań koncepcyjnych – najlepiej regularnych, z kluczowymi partnerami, w celu 

wypracowywania wspólnych koncepcji projektów. Jak mówi jeden z menadżerów” “To wpływa  

na możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Kiedy koncepcja projektu jest gotowa – napisanie 

wniosku o dofinansowanie jest już tylko pracą techniczną”.   

Respondenci reprezentujący grupę C (menadżerów nie doświadczonych na polu współpracy 

międzynarodowej) jako najważniejsze określili następujące umiejętności techniczne: Umiejętno-

ści prowadzenia działań promocyjnych (szczególnie w mediach społecznościowych); umiejętno-

ści wykorzystywania programów graficznych bardziej zaawansowanych niż darmowe wersje; 

dodatkową wiedzę dotyczącą modeli zarządzania projektem; dobrą znajomość języka angiel-



24 

 

skiego „by móc tłumaczyć również dokumentację projektową”; planowanie czasu; umiejętności 

związane z upowszechnianiem.  

Zdaniem respondentów z grupy B (członków gremiów zarządczych doświadczonych we współ-

pracy międzynarodowej organizacji) najważniejsze umiejętności techniczne to: umiejętności 

językowe; planowanie i harmonogramowanie projektu; komunikacja wewnętrzna.   

Według respondentów reprezentujących członków gremiów zarządczych organizacji społeczeń-

stwa obywatelskiego o niewielkim bądź żadnym doświadczeniu we współpracy międzynarodo-

wej, najważniejsze umiejętności techniczne menadżera projektu międzynarodowego to: umie-

jętności językowe, planowanie i harmonogramowanie projektu oraz zarządzanie finansami.  

c) Najważniejsze kompetencje przywódcze 

Wywiady z doświadczonymi menadżerami projektów międzynarodowych (grupa A) wskazują, 

że najbardziej przydatne menadżerowi umiejętności przywódcze to: efektywna  komunikacja, 

improwizacja i sprawność działania, delegowanie i komunikowanie zadań projektowych, moty-

wowanie (włączając motywowanie finansowe).  

Dla respondentów z grupy C (menadżerowie bez doświadczenia międzynarodowego), najistot-

niejszymi kompetencjami przywódczymi są kompetencje: komunikacji z interesariuszami (a 

szczególnie, z zespołem projektowym); elastyczność; transparentne zarządzanie zadaniami; 

kompetencje radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, włączając syndrom myślenia grupowego; 

dobre i konsekwentne planowanie pracy i zapewnianie regularnej komunikacji w zespole pro-

jektowym.  Jeżeli chodzi o postawy, wymienione zostały: otwartość, zdolność do samo-krytyki i 

pewność siebie.  

Respondenci z grupy B (zarządzający organizacjami doświadczonymi we współpracy międzyna-

rodowej), jako najważniejsze kompetencje przywódcze wymienili: efektywną komunikację w 

kontekście organizacji społeczeństwa obywatelskiego, rozwiązywanie konfliktów.   

Zdaniem respondentów reprezentujących zarządzających organizacjami o niewielkim bądź żad-

nym doświadczeniu w realizacji projektów międzynarodowych (grupa D), najważniejsze kompe-

tencje przywódcze to: motywowanie i wywieranie wpływu; empatia i rozumienie sytuacyjne; 

budowanie zespołu włączając wolontariuszy.  

e) Najważniejsze kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego  

Wywiady z doświadczonymi menadżerami projektów międzynarodowych (grupa A) wskazują, 

że najbardziej przydatne menadżerowi umiejętności zarządzania to: umiejętności pozyskiwania 

dofinansowania na realizację projektów na poziomie europejskim; kompetencje międzykultu-

rowe; rozeznanie w i rozumienie sytuacji (panującej) w zaangażowanych krajach partnerskich, 

rozeznanie w i rozumienie warunków działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego sek-

tora edukacji dorosłych, wiedza prawna. Dodatkowo – wsparcie dobrego księgowego/księgowej.  

Dla respondentów z grupy C (menadżerowie bez doświadczenia międzynarodowego), najistot-

niejszymi kompetencjami zarządzania strategicznego I biznesowego są: orientacja, gdzie szukać 

informacji dotyczących krajowych i międzynarodowych systemów prawnych; kompetencje rea-

lizacji projektu; planowanie zadań; zapewnienie trwałości projektu; znajomość i rozumienie 

aktualnych trendów w sektorze (co wpływa również na możliwości pozyskania dofinansowa-
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nia); wiedza na temat struktury programów grantowych dostępnych dla organizacji społeczeń-

stwa obywatelskiego; kompetencje w zakresie poszerzania kontaktów i sieci współpracy. Jeśli 

chodzi o postawy, wymienione zostało zorganizowanie, zdyscyplinowanie.    

Respondenci z grupy B (zarządzający organizacjami doświadczonymi we współpracy międzyna-

rodowej), jako najważniejsze kompetencje zarządcze wymienili: PR i marketing projektu; umie-

jętność wykorzystania synergii pomiędzy realizowanymi projektami krajowymi i międzynaro-

dowymi oraz kompetencje międzykulturowe. 

Zdaniem respondentów reprezentujących zarządzających organizacjami o niewielkim bądź żad-

nym doświadczeniu w realizacji projektów międzynarodowych (grupa D), najważniejsze kompe-

tencje zarządzania strategicznego i biznesowego to: Rozeznanie w i rozumienie warunków dzia-

łania organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych, kompetencje mię-

dzykulturowe, umiejętność wykorzystania synergii pomiędzy realizowanymi projektami krajo-

wymi i międzynarodowymi. 

 

2.3 Kompetencje kluczowe: wyniki badań we Włoszech  

Lorenza Lupini i Luca Bordoni, COOSS 

I. Metodologia badawcza  

COOSS przeprowadziło badania na temat kompetencji kluczowych menadżerów projektów mię-

dzynarodowych we Włoszech w okresie styczeń – kwiecień 2019. Uzgodniona z partnerami me-

todologia badań zakładała przeprowadzenie (1) OTWARTYCH BADAŃ ONLINE a NASTĘPNIE (2) 

WYWIADÓW USTRUKTURYZOWANYCH z respondentami reprezentującymi konkretne grupy 

docelowe.  

Zarówno do badań online jak i dla przeprowadzenia wywiadów COOSS wykorzystało kwestiona-

riusz badawczy oraz scenariusz wywiadu zaproponowany przez partnera odpowiedzialnego za 

realizację badań, uzgodniony przez całe konsorcjum. Respondenci wywiadów wybrani zostali w 

ramach czterech głównych, zaplanowanych grup docelowych: 

- Głowna dziedzina pracy/aktywności: organizacje społeczeństwa obywatelskiego sektora 

edukacji dorosłych; 

- Cztery główne grupy respondentów: (A) menadżerowie projektów z doświadczeniem w rea-

lizacji projektów międzynarodowych; (B) członkowie zarządów i menadżerowie organizacji 

doświadczonych w realizacji projektów międzynarodowych; (C) menadżerowie projektów 

bez doświadczenia/ o niewielkim doświadczeniu w realizacji projektów międzynarodowych; 

(D) zarządzający organizacjami bez doświadczenia/o niewielkim doświadczeniu w realizacji 

projektów międzynarodowych.  

Główne kanały rozsyłania zaproszeń, dotarcia do respondentów badań  online i wywiadów były 

różne:  
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Badania online 

Aby dotrzeć z informacją i zaproszeniem do udziału w badaniach do wybranej grupy docelowej, 

COOSS rozsyłało informacje następującymi kanałami:  

- e-mail 

- telefony do konkretnych osób  

- zaproszenia indywidualne podczas spotkań 

- WhatsApp 

- Messenger  

- Skontaktowanie się z włoską Narodową Agencją programu Erasmus+, która rozesłała zapro-

szenia do organizacji, które aplikowały już w ramach programu Erasmus+. 

Zaproszenia do udziału w badaniach były również przekazywane w ramach sieci kontaktów 

COOSS, a konkretnie:  

- Partnerom projektów, współorganizatorom szkoleń 

- współpracownikom 

- użytkownikom usług COOSS 

- poprzez kontakty osobiste 

- poprzez organizacje parasolowe. 

Ponad 80 bezpośrednich zaproszeń rozesłano w okresie 18/01/2019 - 25/03/2019. Ich zasięg 

był jednak znacznie szerszy, gdyż adresaci zaproszeń przekazywali je dalej, swoim współpra-

cownikom i sieciom kontaktów. W sumie, we Włoszech zebrano 44 kwestionariusze dotyczące 

kompetencji kluczowych; 28 wpisało się w 100% w planowaną grupę docelową badań. W poniż-

szym raporcie prezentowane są rezultaty dotyczące jedynie tej, 28 – osobowej, grupy badawczej.   

Wywiady 

Zapraszając do udziału w wywiadach, kontaktowano się z osobami już zapraszanymi do udziału 

w badaniach online, które zadeklarowały szczególne zainteresowanie tematem i chęć podziele-

nia się swoim doświadczeniem i punktem widzenia. W okresie od lutego do drugiego spotkania 

partnerów w Wiedniu, 8-9/04/2019, zespół COOSS przeprowadził 12 wywiadów za pomocą 

Skype, telefonu, oraz w ramach spotkań osobistych.  

a) Charakterystyka respondentów badań online  

We włoskiej części badań online udział wzięło 28 respondentów, których można zakwalifikować 

do bezpośredniej grupy docelowej badań. W badaniach udział wzięło 20 kobiet (71.4%), 7 męż-

czyzn (25%) oraz 3,6% (1 osoba), która w pytaniu o płeć wybrała odpowiedź ‘inna’.  Respon-

denci badań reprezentowali różne grupy wiekowe; większość (46,4%, 13 osób) stanowiły osoby 

w wieku 40-49 lat oraz  30 -39 lat (32.1%). Respondenci w wieku  60-69 lat stanowili  14,3%. W 

badaniach udział wzięła również jedna osoba  młodsza niż 29 lat i jedna starsza niż 70 lat (patrz 

graf 14). 
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Graf. 14: Płeć i wiek respondentów badań online. Włochy.  

Wszyscy respondenci pracują w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji 

dorosłych. Kierunki wykształcenia zawodowego respondentów są bardzo różne, co prezentuje 

graf 15. Warto podkreślić, że najczęstszy wybór, w pytaniu o wykształcenie, odpowiedzi ‘inne’ 

(35,7%) wskazuje na niezwykłą złożoność i różnorodność profili zawodowych pracowników 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego we Włoszech. Tuż po wyborze odpowiedzi ‘inne’ 

uplasowało się wykształcenie w zakresie zarządzania/marketingu oraz mediów/komunikacji 

(obydwa kierunki uzyskały 21,4% wskazań), a następnie w zakresie nauk społecznych (17,9%) 

oraz pedagogiki/edukacji i kultury/sztuki (oba kierunki – 14,3% wskazań). Najmniej respon-

dentów zadeklarowało wykształcenie w dziedzinie ekonomii (7,1%) oraz prawa/administracji 

(3,6%). 

 

Graf. 15: Kierunki wykształcenia zawodowego (odpowiedź na pytanie z odpowiedziami wielokrot-

nego wyboru), Włochy.  

 

b) Charakterystyka respondentów wywiadów 

Respondenci wywiadów – 12 osób – reprezentowali każdą z określonych grup badawczych (A, B, 

C i D) w liczbie 3 osób. Respondenci reprezentowali następujące rodzaje organizacji:  

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D 

Other

Law/administration

Economy

Arts/culture

Pedagogics/education

35,7 
0 

3,6 
21,4 

7,1 
21,4 

14,3 
17,9 

14,3 

% 

What is your field of professional education?  
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Spółdzielnia Socjalna 

typu B 

Spółdzielnia Socjal-

na typu A 

Organizacja para-

solowa – trzeci sektor 

Stowarzyszenie kul-

turalne 

Organizacja para-

solowa – trzeci sektor 

Organizacja paraso-

lowa - stowarzysze-

nie zajmujące się 

migrantami i 

uchodźcami 

Stowarzyszenie kul-

turalne 

Stowarzyszenie kul-

turalne 

Organizacja parasolo-

wa – stowarzyszenie 

działające na rzecz 

migrantów i uchodź-

ców  

Stowarzyszenie 

działające w obsza-

rze przeciwdziała-

nia dyskryminacji  

Organizacja paraso-

lowa spółdzielni so-

cjalnych  

Stowarzyszenie dzia-

łające w obszarze 

doradztwa 

II. Rezultaty wywiadów 

a) Kompetencje potrzebne do przygotowania dobrego projektu i wniosku o do-

finansowanie projektu międzynarodowego 

Pierwszym pytaniem wywiadu było pytanie: “Jakie kompetencje są najbardziej potrzebne do 

przygotowania dobrego projektu międzynarodowego i dobrej (uzyskującej dofinansowanie) 

aplikacji projektowej”?  

Respondenci posiadający już doświadczenie w dziedzinie realizowania międzynarodowych pro-

jektów partnerskich (z grup A i B) formułowali bardzo konkretne listy kompetencji na podsta-

wie własnego doświadczenia praktycznego. Generalnie -  istnieje zgodność pomiędzy odpowie-

dziami menadżerów projektów i członków gremiów zarządczych organizacji:  

Najważniejsze kompetencje techniczne: 

- Jasna i skuteczna komunikacja, zarówno wewnętrzna – by zapewnić wspólne rozumienie 

zadań, terminów i celów – jak i zewnętrzna, w kontekście organizacji społeczeństwa obywa-

telskiego;  

- Planowanie i harmonogramowanie projektu;  

- Budżetowanie i szacowanie kosztów;  

- Znajomość europejskich programów grantowych;  

- Aktywne uczestnictwo oraz wiedza na temat swojego obszaru działania. 

Najważniejsze kompetencje przywódcze 

- Delegowanie;  

- Rozwiązywanie problemów;  

- Rozwiązywanie konfliktów.  

Najważniejsze umiejętności zarządzania strategicznego i biznesowego:  

- Budowanie międzynarodowej i wielostronnej sieci kontaktów w sektorze organizacji społe-

czeństwa obywatelskiego;   
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- Umiejętność wykorzystania synergii pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi projektami 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego.  

Kolejną grupę respondentów stanowiły osoby działające jako menadżerowie projektów oraz 

zarządzający organizacjami społeczeństwa obywatelskiego o niewielkim bądź żadnym doświad-

czeniu w realizacji projektów międzynarodowych (grupy C i D).  

Niektórzy z nich mieli już doświadczenie w realizacji lokalnych czy krajowych inicjatyw, lecz nie 

międzynarodowych. Dla tej grupy trudniejsze było nazwanie kluczowych kompetencji potrzeb-

nych do aplikowania o dofinansowanie projektów międzynarodowych, ponieważ mogli sobie 

tylko wyobrazić wyzwania mogące się pojawiać – nie znając ich z własnego doświadczenia.  

Najtrudniej respondentom z tej grupy, a szczególnie menadżerom projektów,  było nazwać klu-

czowe umiejętności techniczne. Menedżerowie dostrzegają trudności w aspektach technicznych 

(zwłaszcza finansowych, administracyjnych i budżetowych), ale podkreślają również znaczenie 

zdefiniowania konkretnego obszaru interwencji (działania w ramach projektu). 

Najważniejsze kompetencje techniczne: 

- Umiejętność wyszukania informacji na temat możliwości [działania międzynarodowego]; 

- Umiejętności językowe – j. angielski;  

- Umiejętność przekucia idei projektu w praktyczny plan i harmonogram działań; 

- Umiejętność czytania [rozumienia] zaproszeń do składania projektów i opracowania aplika-

cji w poprawny, kompletny i skuteczny sposób;  

- Umiejętność prowadzenia dokumentacji, administracji, finansów itp. (grupa D); 

- Budżetowanie i szacowanie kosztów (grupa C i D). 

Najważniejsze kompetencje przywódcze:  

- Umiejętność zaplanowania pracy grupowej, doboru personelu projektu. 

Najważniejsze kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego: 

- Umiejętność analizy potrzeb  i analizy aktualnego stanu wiedzy w zakresie realnych potrzeb, 

by zaprojektować i wdrożyć usługę, która będzie odpowiedzią na konkretne potrzeby (grupa 

D).  

b) Kompetencje skutecznego menadżera projektu międzynarodowego  

Drugie pytanie wywiadu brzmiało: “Jakie kompetencje ty osobiście potrzebujesz podnieść, by 

być lepszym menadżerem projektu międzynarodowego?” 

Respondenci z grup doświadczonych w realizacji projektów międzynarodowych, A i B, wymienili 

następujące kompetencje/umiejętności wymagające poprawy:  

Kompetencje techniczne nie zostały wymienione, poza „poznaniem w szczegółach nowych pro-

gramów grantowych” (menadżer projektu, grupa A) oraz potrzebą podniesienia kompetencji w 

dziedzinie ICT menadżerów projektów poprzez dedykowane szkolenia z zakresu  zastosowania 

„MS Office i jego konkretnych programów” (menadżer projektu, grupa A). 

Kompetencje przywódcze uznane zostały za kluczowe dla projektowania dobrych projektów i 

ich realizowania. Zarówno respondenci z grupy A i B byli zgodni, że potrzebują podnieść swój 

poziom  kompetencji z tego zakresu, by w efekcie móc zapewnić: 
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- Spójną, efektywną i skuteczną koordynację pracy zespołu projektowego;  

- Dobrą komunikację wewnętrzną, by zapewnić wzajemne zrozumienie zadań, terminów, ce-

lów.  

Jeżeli chodzi o kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego, wymienione zostały:  

kompetencje budowania silnej i spójnej sieci współpracy i planowania skutecznej strategii upo-

wszechniania rezultatów.  

 

Respondenci z grup bez doświadczenia/o niewielkim doświadczeniu w realizacji projektów 

międzynarodowych (C i D), generalnie, wydawali się nie doceniać posiadanych już kompetencji i 

potencjału. W odpowiedzi na pytanie o to, które kompetencje  szczególnie potrzebują podnieść, 

wymieniali długie listy kompetencji (niedoświadczeni menadżerowie deklarowali potrzebę 

podniesienia wszystkich kompetencji wymienionych w kwestionariuszu online w ramach trój-

kąta kompetencji). Próbując podsumować wyniki:  

Kompetencje techniczne to obszar, gdzie deklarowana potrzeba podniesienia poziomu 

kompetencji jest największa. Respondenci deklarowali potrzebę podniesienia kompetencji w 

zakresie: 

- Biznesowego/technicznego j. angielskiego; 

- ogólnych umiejętności pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego; 

- budowania partnerstw; 

- budżetowania i szacowania kosztów; 

- zarządzania finansowego i administracji;  

- umiejętności ‘czytania’ zaproszeń do składania wniosków o dofinansowanie i odpowiadania 

na nie w poprawny, kompletny i skuteczny sposób;  

- analizy aktualnego stanu wiedzy i analizy potrzeb;  

- wiedzy na temat sektora, w którym się działa;  

- umiejętności stawiania konkretnych celów i projektowania działań, które zapewnią ich rea-

lizację.  

Jeżeli chodzi o kompetencje z grupy przywódczych oraz zarządzania strategicznego i bizneso-

wego, respondenci wymienili tu potrzebę podniesienia kompetencji związanych z budowaniem 

relacji.  

c) Najważniejsze kompetencje techniczne  

Trzecie pytanie wywiadu brzmiało: “Które kompetencje techniczne uznajesz za najważniejsze 

dla menadżera projektu międzynarodowego?”. Po zaprezentowaniu listy kompetencji w ramach 

trójkąta kompetencji użytego w badaniach, respondenci proszeni byli o wskazanie kompetencji 

kluczowych dla początkującego menadżera projektów międzynarodowych działającego w orga-

nizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych.   

Odpowiedzi udzielone przez 12 włoskich respondentów wywiadów zostały następnie zestawio-

ne z odpowiedziami wybieranymi w kwestionariuszu online i podsumowane razem w celu na-

zwania najistotniejszych kompetencji technicznych w ramach trójkąta kompetencji, dla każdej z 

czterech grup docelowych badań. Poniżej prezentujemy zestawienie odpowiedzi uzyskanych w 

grupach A i B (doświadczonych menadżerów i zarządzających organizacjami) oraz uzyskanych 

w grupach C I D (respondenci bez doświadczenia/ o niewielkim doświadczeniu, zainteresowa-



31 

 

nych współpracą międzynarodową) – patrz graf 16. Kolejno – prezentujemy odpowiedzi człon-

ków zarządów/ menadżerów organizacji z perspektywy roli koordynatora/ partnera projektu 

(patrz graf 17).  

 

Graf. 16: Kompetencje techniczne a doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, 

Włochy.  

 

 

Graf. 17: Kompetencje techniczne a rola (koordynatora bądź partnera) w projekcie międzynaro-

dowym, Włochy.  

Podsumowując zestawione odpowiedzi respondentów wywiadów i respondentów badań online, 

trzy kompetencje techniczne uznane za najważniejsze w ramach trójkąta kompetencji to:   

1. Ogólne umiejętności pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego; 
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2. Planowanie i harmonogramowanie projektu;  

3. Koordynowanie pracy zespołu projektowego (szczególnie ważne dla respondentów z grup 

A i B). 

Te trzy kompetencje techniczne uznane zostały za kluczowe (przez 40-67% badanych), zarówno 

wśród organizacji doświadczonych jak i nie doświadczonych we współpracy międzynarodowej 

oraz zarówno przez organizacje z doświadczeniem jako partner i jako lider projektów między-

narodowych.   

Kompetencje budżetowania i szacowania kosztów wybierane były, wśród najważniejszych,  je-

dynie przez respondentów badań online z grupy niedoświadczonych, natomiast dwójka uczest-

ników wywiadów wymieniła te kompetencje jako ważny krok w planowaniu projektu. W pozo-

stałych przypadkach, pojawiają się różne perspektywy - koordynatorów i partnerów projektów - 

na temat tego, które kompetencje są najważniejsze dla zarządzania projektem.  Kompetencje 

organizowania warsztatów idei oraz komunikacja wewnętrzna były wybierane przede wszyst-

kim przez reprezentantów organizacji  z doświadczeniem jako partnerzy projektu. Z kolei kom-

petencje w dziedzinie upowszechniania i ewaluacji uzyskały wysoką liczbę wskazań wśród re-

prezentantów organizacji z doświadczeniem jako liderzy/koordynatorzy projektów międzynaro-

dowych (38%) oraz doświadczonych we współpracy międzynarodowej (30% i 20%). Liczba 

wskazań tych kompetencji była niższa w grupie respondentów  organizacji z doświadczeniem 

jako partner projektu (18% and 9%) oraz bez doświadczenia/o niewielkim doświadczeniu we 

współpracy międzynarodowej (6% i 11%). 

d) Najważniejsze kompetencje przywódcze 

Czwarte pytanie wywiadu brzmiało: Jakie kompetencje przywódcze uważasz za najważniejsze 

dla menadżerów projektów międzynarodowych?  

Analizując rezultaty badań dotyczące kompetencji przywódczych, zarówno respondenci badań 

online jak i wywiadów  wybierali szeroki wachlarz kompetencji, zapewne dlatego że praca w 

zespole wymaga dobrze zdefiniowanej roli lidera/koordynatora, by zapewnić pomyślną realiza-

cję każdego z zadań.  

 

Graf. 18: Kompetencje liderskie  a poziom doświadczenia w realizacji projektów międzynarodo-

wych, Włochy.  
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Graf. 19: Kompetencje liderskie a rola (koordynatora bądź partnera) w projekcie międzynarodo-

wym, Włochy.  

Zarówno respondenci z grup doświadczonych – A i B, jak i  niedoświadczonych – C i D, przypisali 

największą liczbę wskazań dla tej samej grupy kompetencji:  

-      Delegowanie zadań projektowych (39%-63%) 

- Rozwiązywanie konfliktów (39%-50%) 

- Improwizacja i sprawność działania (17%-45%) 

- Skuteczna komunikacja w kontekście organizacji społeczeństwa obywatelskiego (18%-38%) 

- Budowanie zespołu, włączając wolontariuszy (18%-38%) 

- Motywowanie i wywieranie wpływu (22%-30%) 

Respondenci wymienili również kompetencje takie jak “empatia, motywowanie” poprzez dobry 

przykład, umiejętności “moderowania wydarzeń/spotkań/rozmów Skype” oraz “doradzanie 

sobie nawzajem”. Potwierdza to wniosek, że dla skutecznego zarządzania projektami bazę sta-

nowią umiejętności skutecznej i sprawnej koordynacji oraz współpracy.   

e) Najważniejsze kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego  

Piąte pytanie wywiadu brzmiało: „Jakie kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego 

uważasz za najważniejsze dla menadżera projektów międzynarodowych?” Kompetencje z zakre-

su zarządzania strategicznego I biznesowego stanowią trzecie ramię zaproponowanego trójkąta 

kompetencji. 
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Graf. 20: Kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego a doświadczenie w realizacji pro-

jektów międzynarodowych, Włochy.  

 

Graf. 21: Kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego a rola (koordynatora bądź part-

nera) w projekcie międzynarodowym, Włochy.  
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doświadczonych mieli już możliwość doświadczenia wyzwań projektowych na poziomie mię-

dzynarodowym,  o tyle respondenci z grup o niewielkim/ żadnym doświadczeniu mieli prawo 

ich nie doceniać.   

Różnice w opiniach pojawiają się również pomiędzy respondentami z doświadczeniem koordy-

natorów projektów, odpowiedzialnych za zarządzanie strategiczne i biznesowe – a responden-

tami z doświadczeniem roli partnera projektu – którzy tylko wspierają działania zarządcze.  

Priorytety respondentów z doświadczeniem jako koordynatorzy projektów: 

1. Umiejętność wykorzystania synergii pomiędzy projektami krajowymi i międzynarodo-

wymi organizacji społeczeństwa obywatelskiego  (60%-63%; respondenci o niewiel-

kim/żadnym doświadczeniu międzynarodowym – jedynie 6%) 

2. Umiejętność przeprowadzenia analizy SWOT i analizy ryzyka (50%-63%) 

3. Umiejętności budowania międzynarodowych, wielostronnych sieci w sektorze organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego (50%) 

4. Umiejętności analizy potrzeb i analizy interesariuszy (40%-50%). 

Priorytety respondentów z doświadczeniem jako partnerzy projektów: 

Respondenci tej grupy nie wymieniali kompetencji z dziedziny analizy potrzeb, analizy SWOT, 

czy analizy ryzyka. Jako najważniejsze kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego 

określili natomiast:  

1. Umiejętność wykorzystania synergii pomiędzy projektami krajowymi i międzynarodo-

wymi organizacji społeczeństwa obywatelskiego (55%). 

2. Wiedza na temat europejskich programów grantowych (55%) 

3. Umiejętności budowania międzynarodowych, wielostronnych sieci w sektorze organiza-

cji społeczeństwa obywatelskiego (45%). 

Priorytety respondentów o niewielkim/żadnym doświadczeniu w realizacji projektów 

międzynarodowych:  

1. Wiedza na temat europejskich programów grantowych (67%) 

2. Umiejętności budowania międzynarodowych, wielostronnych sieci w sektorze organiza-

cji społeczeństwa obywatelskiego (67%) 

3. Umiejętność analizy potrzeb i analizy interesariuszy (33%) oraz kompetencje związane 

ze stosowaniem aktualnego prawa i przepisów (33%). 

Kompetencje budowania międzynarodowych, wielostronnych sieci w sektorze organizacji spo-

łeczeństwa obywatelskiego to kompetencje uznane za ważne przez obie grupy respondentów 

(doświadczonych i nie doświadczonych). Kompetencje te postrzegane są jako kluczowe dla zai-

nicjowania współpracy międzynarodowej.  

f) Wsparcie oczekiwane przez menadżerów projektów międzynarodowych  

Szóste pytanie wywiadu brzmiało: “Jakiego rodzaju wsparcia potrzebujesz, by podnosić swoje 

kompetencje [w dziedzinie zarządzania projektami międzynarodowymi]?” Pytanie to doprecy-

zowywało kolejne pytanie – “Czy oferowane wsparcie powinno być dostępne przede wszystkim 

w formie krajowych czy europejskich szkoleń, narzędzi online, e-mentoringu i/lub wsparcia 

międzynarodowej sieci”?  
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Respondenci zostali również zapytani o to, z jakiego rodzaju oferty edukacyjnej korzystają w 

celu podnoszenia własnych kompetencji (z możliwościami wyboru: webinaria, konferen-

cje/sympozja, szkolenia/warsztaty, obserwacja pracy, inne).  

. 

 

 

 

 

Kolejno, respondentom prezentowany był plan powołania, w ramach realizowanego projektu, 

międzynarodowej sieci wspierającej początkujących menadżerów projektów międzynarodo-

wych. Następnie zadawano pytanie, jaki rodzaj wsparcia taka sieć powinna, ich zdaniem, ofero-

wać. W części przypadków odpowiedzi na to pytanie były sugerowane możliwościami wymie-

nionymi w pytaniu powyżej (tj. webinaria, konferencje/sympozja itd.). Jednak, koniec końców, 

głównie dzięki wywiadom, możliwe okazało się utworzenie listy  pomysłów i propozycji.  

Odpowiedzi udzielane przez respondentów z grupy ‘doświadczonej’ (A i B) wskazywały na kon-

kretne narzędzia czy metodologie wsparcia. Respondenci z grup ‘niedoświadczonych’ (C i D) 

natomiast określali swoje potrzeby bardziej ogólnie. Poniżej przytaczamy zebrane pomysły i 

sugestie, podzielonych na dwie wyżej wymienione grupy:  

Propozycje respondentów z doświadczeniem w realizacji projektów międzynarodowych, 

grupy A i B:  

- Unikalna platforma gromadząca wszystkie przydatne narzędzia, bazy danych, informacje, 

newsy etc., przydatne dla menadżerów projektów międzynarodowych; 

- Tutorial video dedykowane konkretnym tematom: praktyczne przykłady, testowanie, sys-

temy ewaluacji;  

-  Szkolenia tematyczne;  

- Możliwości obserwacji pracy, ze wsparciem w zakresie: aspektów finansowych i administra-

cyjnych, trwałości;  

- Wymiana dobrych praktyk: platforma, video, wywiady, …  

- Możliwość szybkiej identyfikacji organizacji działających w tych samych sektorach, na po-

ziomie europejskim;  

- Ułatwienie i wzmocnienie dialogu z sektorem edukacji uniwersyteckiej;  

- Możliwości mobilności europejskich (staży, praktyk etc.) 

- Wiedza na temat nowych tendencji i potrzeb na poziomie europejskim.  

Propozycje respondentów z grup o niewielkim/ żadnym doświadczeniu w realizacji pro-

jektów międzynarodowych, grupy C i D:  

- Społeczność praktyków oferująca różne poziomy wsparcia: 1) forum; 2) posty/ video-

tutoriale; 3) szkolenia online (w połączeniu z możliwością zdobycia doświadczenia prak-

tycznego);  

- Webinaria; 
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- Warsztaty; 

- Dział pomocy (help desk); 

- Wsparcie językowe: tłumaczenie terminów technicznych/ treści zarówno z angielskiego na 

włoski jak i z włoskiego na angielski;  

- Prezentacje europejskich programów grantowych (video, artykuły, FAQ, etc.);  

- Wizyty studyjne (coroczne); 

- Networking podczas spotkań twarzą-w-twarz; 

- Narzędziownik techniczny; 

- Wsparcie finansowe i administracyjne. 

  



38 

 

2.4 Kompetencje kluczowe: Wyniki badań na Węgrzech  

Zsofi Jeney-Domingues i Marianna Labbancz, Hungarian Folk High School Society 

 

I. Charakterystyka respondentów 

a) Badania online 

Hungarian Folk High School Society (HFHSS) rozesłało, w ramach swojej sieci kontaktów, e-

mailowe zaproszenia do udziału w badaniach zawierające link do kwestionariusza. Zaproszenia 

do udziału w badaniach zostały rozesłane do ponad 100 stowarzyszeń.   

Czternastu respondentów badań online spełniło wszystkie kryteria grupy docelowej badań, czyli 

działania w organizacji społeczeństwa obywatelskiego w sektorze nie-formalnej i poza-

formalnej edukacji dorosłych. W badaniu udział wzięło więcej mężczyzn (57.1%) niż kobiet 

(42.9%). Większość respondentów reprezentowało grupę wiekową 60-69 lat, a następnie grupy 

wiekowe: 70 lat bądź więcej (28.6%), 50-59 lat  (21.4%), 40-49 lat (7.1%). 

Jeżeli chodzi o wykształcenie zawodowe respondentów, większość z nich zadeklarowała wy-

kształcenie w dziedzinie pedagogiki/edukacji (50.0%), a następnie: nauk społecznych (psycho-

logia, socjologia, etc.) (35.7%), kultury/sztuki (28.6%), ekonomii (14.3%). Żaden z responden-

tów nie zadeklarował wykształcenia w dziedzinie mediów/komunikacji (patrz graf 22). 

 

Graf. 22: Jaki jest Pana/Pani kierunek wykształcenia? (Pytanie z możliwością wielokrotnego wy-

boru odpowiedzi). Węgry. 

Zapytani o role pełnioną w organizacji (patrz graf 23), siedmiu respondentów (50%) określiło ją 

jako rolę menadżera projektów, siedmiu (50%) jako dyrektora/menadżera/członka zarządu 

organizacji. Jedna osoba (7,1%) scharakteryzowała swoją rolę jako osoby odpowiedzialnej za 

współpracę międzynarodową w organizacji.   

Troje respondentów wybrało odpowiedź “inne”, definiując swoją rolę jako: osoby odpowiedzial-

nej za sekretariat organizacji, dyrektora ds. finansowych oraz wolontariusza. Odpowiedzi takie 
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wskazują, że część respondentów pełni w swoich organizacjach dwie lub więcej z pośród wyżej 

wymienionych ról.  

 

Graf. 23: Na jakim stanowisku pracujesz/działasz w organizacji? (Pytanie z możliwością wielo-

krotnego wyboru odpowiedzi). Węgry.  

Dziesięciu respondentów badań online (71.4%) zadeklarowało posiadanie doświadczenia w 

dziedzinie współpracy międzynarodowej. Dla dziewięciu (64.3%) spośród tych, którzy apliko-

wali o dofinansowanie projektów międzynarodowych, działania te zakończyły się sukcesem. 

Spośród doświadczonych realizatorów projektów międzynarodowych, troje (33.3%) zrealizo-

wało 2 – 4 projekty, a troje (33.3%) zrealizowało tylko jeden projekt. 

Spośród dziewięciu doświadczonych  realizatorów projektów międzynarodowych, czworo pełni-

ło rolę koordynatorów/liderów. Wszyscy spośród doświadczonych realizatorów projektów 

międzynarodowych mieli również doświadczenie w roli jednego z partnerów projektu (nie ko-

ordynatora/lidera).   

Dziesięciu respondentów doświadczyło nie dofinansowania ich aplikacji dotyczących projektów 

międzynarodowych. Zapytani, ile razy ich aplikacje o dofinansowanie projektów międzynaro-

dowych nie uzyskały dofinansowania,  siedmiu respondentów (70%) odpowiedziało że 2-4 razy, 

dwoje (20%) – 5 razy bądź więcej, jeden (10%) – raz. (Patrz graf 24).  

 

Graf. 24: Ile razy bez sukcesu ubiegałeś/-aś się o dofinansowanie projektu międzynarodowego? 

Węgry. 
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b) Wywiady 

Respondenci wywiadów reprezentowali bardzo szerokie spektrum dziedzin działania w sekto-

rze edukacji dorosłych, pomimo tego, że większość organizacji w sieci kontaktów HFHSS zajmuje 

się rozwijaniem umiejętności podstawowych dorosłych. Respondenci reprezentujący organiza-

cje z doświadczeniem we współpracy międzynarodowej działają w następujących obszarach i w 

następujących typach organizacji:  

- Rozwijanie umiejętności podstawowych w regionach marginalizowanych (uniwersytety 

ludowe); 

- Rozwijanie umiejętności osób z niepełnosprawnościami, kursy dla osób z niepełnosprawno-

ściami oraz dla nauczycieli/trenerów (fundacje prywatne, stowarzyszenia lokalne);  

- Edukacja w dziedzinie tradycji ludowych, tańca, sztuki i rzemiosła; 

- Technologie informacyjne i komunikacyjne, ICT (fundacje prywatne, stowarzyszenia lokalne, 

lokalne fundacje zarządzane przez samorząd lokalny);  

- Rozwijanie kompetencji językowych, szkolenia językowe (stowarzyszenia zarządzane przez 

szkoły językowe);  

- Rozwijanie kompetencji edukatorów osób dorosłych (uniwersytety ludowe);  

- Rozwijanie uważności (mindfulness) (stowarzyszenia lokalne, stowarzyszenia prywatne). 

Respondenci reprezentujący organizacje społeczeństwa obywatelskiego bez doświadczenia we 

współpracy międzynarodowej, ale zainteresowanych tą dziedzina, działali głownie na rzecz 

wsparcia lokalnych samorządów. W ich przypadku, ich zakres działania jest ograniczony do 

wspierania konkretnych usług społecznych, np.: 

- Działalności bibliotek (stowarzyszenia lokalne); 

- Wspierania integracji i re-integracji społecznej, np. pracy z więźniami (uniwersytet ludowy).  

Dyrektorzy, menadżerowie projektów oraz liderzy organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 

którzy udzielili HFHSS wywiadów, byli w większości zatrudnieni w reprezentowanych przez 

siebie organizacjach, choć nie zawsze w pełnym wymiarze czasu pracy. Na poziomie decyzyj-

nym, członków zarządów i innych gremiów zarządczych, respondenci byli bardzo różnorodni 

jeżeli chodzi o poziom doświadczenia, skalę czy dziedzinę działania w ramach organizacji społe-

czeństwa obywatelskiego. Podczas gdy w organizacjach lokalnych praca ta wykonywana była 

przede wszystkim na zasadach wolontariatu jednej osoby, w większych i bardziej sprofesjonali-

zowanych organizacjach zarządy stanowiło już 3 – 5 zatrudnionych w organizacji osób.   Jeżeli 

chodzi o realizowanie współpracy międzynarodowej, powszechną praktyką jest zatrudnienie do 

takiej pracy, w ramach budżetu projektu, 1 – 2 wolnych strzelców lub rozliczanie w ramach bu-

dżetu projektu wynagrodzenia już zatrudnionej w organizacji osoby.  

Po wywiadach, dla zespołu HFHSS stało się  jasne, że współpraca międzynarodowa odgrywa 

bardzo ważną rolę w życiu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, nie tylko na poziomie 

działań czy w odniesieniu do przynoszenia dodatkowych środków finansowych, ale również na 

poziomie wspierania spójności organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Działania realizowa-

ne we współpracy partnerów międzynarodowych przynoszą korzyści w postaci budowania rela-

cji zewnętrznych, ale mogą one również wzmacniać relacje wewnątrz organizacji - pomiędzy 

członkami zarządów, pracownikami, wolontariuszami i lokalnymi organizacjami działającymi 

„pod parasolem” (przy wsparciu) owej organizacji społeczeństwa obywatelskiego.  
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Większość respondentów wywiadów było zgodnych w twierdzeniu, że bycie częścią międzyna-

rodowego zespołu projektowego po raz pierwszy było wielkim odkryciem – zarówno na pozio-

mie osobistym jak i organizacyjnym. Nawet jeżeli zadania związane z realizacją projektu zostały 

przydzielone konkretnym osobom, wszyscy członkowie organizacji byli, na jakimś poziomie, 

aktywnie zaangażowani w jego realizację.  

 „To był prawdziwy proces uczenia się, który bardzo nam się podobał. Na początku czuliśmy się 

całkowicie zagubieni, ponieważ nie znaliśmy procedur aplikowania o dofinansowanie i zasad reali-

zacji projektu [międzynarodowego]. Ale byliśmy entuzjastyczni i zaangażowani; chodziliśmy na 

wszystkie spotkania informacyjne i powoli uczyliśmy arkanów tego fachu. Mogę powiedzieć, że do 

pewnego stopnia wszyscy nasi członkowie byli zaangażowani w projekt, co jest również powodem 

naszego sukcesu. ” 

Poziom wykształcenia zawodowego respondentów był spójny, w większości przypadków, z 

dziedziną którą się zajmowali. Większość respondentów deklarowało wykształcenie (i pracowa-

ło) w dziedzinie pedagogiki, andragogii, socjologii czy pracy społecznej. Natomiast jedynie 5% 

biorących udział w wywiadach menadżerów projektów deklarowało wykształcenie w dziedzinie 

biznesowej, zarządzania. Następująco odniósł się do tej sytuacji jeden z respondentów wywia-

dów – członek gremium zarządczego uniwersytetu ludowego:   

 „Kiedy pojechaliśmy na nasze pierwsze spotkanie partnerów, nie wiedzieliśmy, w jaki sposób bę-

dziemy mogli podzielić się naszą fachową wiedzą i jak partnerzy projektu mogliby skorzystać z 

naszego uczestnictwa.  Nie mieliśmy pojęcia, jak ta wymiana wiedzy i współpraca będą działać. Ale 

wiedzieliśmy, że będziemy pytać, będziemy mieli odwagę powiedzieć: nie wiemy jak to działa  i 

będziemy wdzięczni za trochę naprowadzania na początku. Niezależnie od tego, jakie kto miał 

stanowisko, ważne było, aby być otwartym i mówić tym samym językiem. ” 

II. Kompetencje kluczowe menadżerów projektów międzynaro-

dowych 

Uczestnicy badań proszeni byli o wskazanie trzech kompetencji (spośród zaproponowanych 

dziesięciu), których posiadanie jest, ich zdaniem, najważniejsze dla skutecznych menadżerów 

projektów międzynarodowych. Respondenci dokonywali wyboru trzech najważniejszych kom-

petencji w ramach każdego z trzech “ramion” trójkąta kompetencji.  Rezultaty badań w tym za-

kresie są następujące: 

a) Najważniejsze kompetencje techniczne  

Zdaniem respondentów węgierskich badań online, najważniejszą kompetencją techniczną me-

nadżera projektu międzynarodowego jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim 

(75%). Na drugim miejscu znalazły się kompetencje w dziedzinie planowania i harmonogramo-

wania projektu (58.3%). Na trzeciej pozycji natomiast znalazły  się kompetencje zarządzania 

finansowego, wskazane przez 50% respondentów. Najrzadziej wskazywaną przez węgierskich 

respondentów kompetencją okazały się być kompetencje w dziedzinie komunikacji wewnętrz-

nej (8.3%) oraz upowszechniania (0 wskazań). Patrz graf 25 poniżej. 

W ramach pytania otwartego (gdzie można było wskazać jedną, dodatkową istotną kompetencję 

techniczną nie wymienioną w badaniu) jeden z respondentów wspomniał, że ważne może być 
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doświadczenie pracy w środowisku międzynarodowym, wiedza na temat systemów prawnych w 

dziedzinie edukacji dorosłych w różnych krajach; ważna może się również okazać orientacja w 

aspektach kulturowych dotyczących społeczności pozaeuropejskich.   

 
Graf. 25: Najważniejsze kompetencje techniczne. Węgry.  

Generalnie, posiadanie kompetencji technicznych było postrzegane jako najważniejsze dla me-

nadżerów projektów międzynarodowych. W badaniu ujawniły się jednak znaczne różnice mię-

dzy opiniami na temat kompetencji technicznych respondentów doświadczonych i nie doświad-

czonych w dziedzinie współpracy międzynarodowej.  Respondenci z doświadczeniem w realiza-

cji projektów międzynarodowych za najważniejsze uznali kompetencje posługiwania się języ-

kiem angielskim (83%), zarządzania finansami (67%), organizowania warsztatów idei (33%), 

budżetowania i szacowanie kosztów (33%). Najmniej istotną kompetencją, dla obydwu grup, są 

kompetencje w dziedzinie upowszechniania (0%, obydwie grupy). Patrz graf 26 poniżej.  
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Graf. 26: Kompetencje techniczne a poziom doświadczenia w realizacji projektów międzynarodo-

wych. Węgry.  

b) Najważniejsze kompetencje przywódcze 

Najważniejszą, zdaniem respondentów, kompetencją przywódczą okazało się być budowanie 

zespołu włączając wolontariuszy (66.7%). Następną pozycję na liście ważności zajęły kompe-

tencje w dziedzinie rozwiązywania konfliktów i delegowania zadań projektowych (50 % wska-

zań każda). Na trzeciej pozycji znalazły się kompetencje w dziedzinie efektywnej komunikacji w 

kontekście organizacji społeczeństwa obywatelskiego (33.3%). Najrzadziej wskazywanymi 

kompetencjami były: improwizacja i sprawność działania, motywowanie przez dobry przykład 

oraz moderowanie spotkań i wydarzeń (8.3% każda). Patrz graf 27 poniżej. 

W ramach pytania otwartego, jeden z respondentów dodał jedną dodatkową kompetencję istot-

ną dla menadżerów projektów międzynarodowych: “Ważne jest aby, z jednej strony, realizować 
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demokratyczny styl przywództwa i budowania ducha zespołu, a z drugiej strony - realizować 

projekt w ścisłej zgodzie z regułami zarządzania projektami.” 

 
Graf. 27: Najważniejsze kompetencje przywódcze. Węgry.  

Zdaniem respondentów wywiadów - doświadczonych we współpracy międzynarodowej menad-

żerów projektów międzynarodowych – najważniejszą kompetencją menadżera są umiejętności 

budowania zespołu włączającego wolontariuszy oraz rozwiązywanie konfliktów (67% wskazań 

każda).  Natomiast zdaniem menadżerów projektów bez doświadczenia/ z niewielkim doświad-

czeniem w realizacji projektów międzynarodowych najważniejsze kompetencje menadżera pro-

jektu międzynarodowego to kompetencje budowania zespołu włączającego wolontariuszy oraz 

delegowania zadań projektowych (50% wskazań każda). Mniej istotnymi kompetencjami, dla 

obu grup, okazały się być: motywowanie przez dobry przykład, moderowanie spotkań i wyda-

rzeń projektowych, improwizacja i sprawność działania. Patrz graf 28 poniżej.  
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Graf. 28: Kompetencje przywódcze a poziom doświadczenia w realizacji projektów międzynaro-

dowych. Węgry.  

c) Kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego 

W tej dziedzinie, najwyżej ocenioną kompetencją okazała się być wiedza na temat europejskich 

programów grantowych (58.3%). Dalej znalazło się pięć kompetencji o równiej liczbie wskazań:   

33,3%. Były to: kompetencje międzykulturowe; kompetencje budowania międzynarodowych 

wielostronnych sieci w sektorze społeczeństwa obywatelskiego; analiza potrzeb i analiza intere-

sariuszy; PR i marketing projektu. Najmniejsza grupa respondentów wskazała na kompetencje 

przeprowadzania analizy SWOT i analizy ryzyka. Patrz graf 29 poniżej.  

Poproszeni o wymienienie jednej dodatkowej kompetencji w dziedzinie zarządzania strategicz-

nego i biznesowego, nie wymienionej wcześniej, jeden z respondentów dodał, że ważne jest 

“profesjonalne oddanie, tak by motywacja do realizacji projektu nie spadała w trakcie jego reali-

zacji”.   
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Graf. 29: Najważniejsze kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego. Węgry.  

Zdaniem respondentów wywiadów - doświadczonych we współpracy międzynarodowej menad-

żerów projektów międzynarodowych - trzy najważniejsze kompetencje menadżerów projektów 

międzynarodowych w dziedzinie zarządzania strategicznego i biznesowego to:  Rozeznanie w i 

rozumienie warunków działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji 

dorosłych (50%), wiedza na temat europejskich programów grantowych (50%)  oraz analiza 

potrzeb i analiza interesariuszy (50%). Patrz graf 30 poniżej.  

Respondenci wywiadów o mniejszym/ żadnym doświadczeniu w realizacji projektów między-

narodowych, za drugą w kolejności najważniejsza kompetencję w dziedzinie zarządzania strate-

gicznego i biznesowego uznali kompetencje budowania międzynarodowej i wielostronnej 

współpracy w sektorze organizacji  społeczeństwa obywatelskiego (38%).  

Dla obydwu grup respondentów wywiadów – doświadczonych i nie doświadczonych realizato-

rów projektów międzynarodowych – wśród najważniejszych kompetencji zarządzania strate-

gicznego i  biznesowego znalazła się wiedza na temat europejskich programów grantowych 

(50% wskazań w każdej z grup).  
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Graf. 30: Kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego a poziom doświadczenia w reali-

zacji projektów międzynarodowych. Węgry.  
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2.5 Kompetencje kluczowe: Wyniki badań w Danii  

Hans Jørgen Vodsgaard, Interfolk  

 

I. Przebieg badań i charakterystyka respondentów  

Badania online i wywiady 

Duńska edycja badań online na temat profili kompetencji i oczekiwanego przez menadżerów 

projektów międzynarodowych działających w sektorze edukacji dorosłych wsparcia ze strony 

zarządów organizacji społeczeństwa obywatelskiego, na rzecz których działają, realizowana była 

w okresie styczeń – kwiecień 2019.  Dwanaście wywiadów, uzupełniających badania online, 

przeprowadzono w okresie marzec – kwiecień 2019.  

W duńskiej edycji badań online udział wzięło 35 respondentów, spośród których 23 rekordy 

zostały włączone do analizy (pełne odpowiedzi osób należących do bezpośredniej grupy doce-

lowej badań). Respondentami wywiadów było 12 osób, które zadeklarowały posiadania do-

świadczenia w dziedzinie międzynarodowej współpracy projektowej lub wyraziły zaintereso-

wanie podjęciem takiej współpracy.  

Zaproszenia do udziału w badaniach 

Zaproszenia do udziału w badaniach online przekazywano przede wszystkim w następujący 

sposób:  

1. Zaproszenia z linkiem do badania online rozesłane zostały drogą e-mailową w ramach 

sieci kontaktów Interfolk. Zaproszenia rozesłano, między innymi, do:  

- Organizacji społeczeństwa obywatelskiego będących członkami The Danish Baltic 

Sea NGO Network (ok. 40)  

- Sieci i stowarzyszeń działających w obszarze edukacji dorosłych (ok. 35) 

- Innych stowarzyszeń działających w obszarze uczenia się przez całe życie, kultury i 

dziedzictwa kulturowego (ok. 40) 

- Duńskich organizacji, które otrzymały dofinansowanie na projekty w ramach pro-

gramu wspierającego uczenie się przez całe życie Nordplus Adult (ok. 85). 

2. Porozumienie z duńską organizacją parasolową w dziedzinie kultury, DFKS, skupiającą 

dziewięć duńskich stowarzyszeń działających w obszarze kultury i dziedzictwa kulturo-

wego – dotyczące rozesłania zaproszenia do udziału w badaniach w ramach ich sieci 

kontaktów (ok. 50 adresatów). 

3. Porozumienie z duńską Narodową Agencją Programu Erasmus+, która przekazała zapro-

szenie do badań do duńskich organizacji, które aplikowały o dofinansowanie w ramach 

Programu Erasmus+ w Akcji 1 i 2 (ok. 500 adresatów).  

Respondenci wywiadów pozyskani zostali na dwa sposoby: w postaci indywidualnych zapro-

szeń w ramach sieci Interfolk oraz spośród respondentów badań online, którzy wyrazili zainte-

resowanie udziałem w wywiadach.  
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Respondenci badania online 

Liczba odpowiedzi zakwalifikowanych do analizy w Danii wynosi 23, gdzie 2/3 (65%) tej grupy 

stanowili mężczyźni, a 1/3 (31%) – kobiety; 1 osoba wybrała na pytanie o płeć odpowiedź „in-

ne” (4%).  

W badaniu reprezentowanych było kilka grup wiekowych; największa z nich to osoby starsze niż 

60 lat (43%), a najmniejsza to osoby w wieku  20 – 39 lat (13%). Respondenci w wieku w 40 – 

49 lat oraz w wieku 50 – 59 stanowili 22% próby badawczej. Stosunkowo wysoka średnia wieku 

respondentów odzwierciedla generalną tendencję w duńskim sektorze organizacji pozarządo-

wych, gdzie aktywnych jest wielu emerytowanych seniorów, którzy na emeryturze znajdują 

wolny czas na taką aktywność.  

Jeżeli chodzi o profil wykształcenia zawodowego respondentów, jak przedstawia graf 31 poniżej, 

większość z nich zadeklarowało wykształcenie w dziedzinie nauk społecznych (39%), a następ-

nie w dziedzinie pedagogiki/edukacji (22%) oraz sztuki/kultury (22%). Znikomy odsetek re-

spondentów zadeklarował natomiast wykształcenie w dziedzinie mediów/komunikacji (4%), 

ekonomii (4%) czy prawa/administracji (4%); nikt – w dziedzinie zarządzania/marketingu oraz 

inżynierskim. Respondenci, którzy wybrali odpowiedź “inne”, zadeklarowali wykształcenie w 

dziedzinie studiów językowych oraz wykształcenie poza-formalne w dziedzinie studiów nt. śro-

dowiska (5%).  

 

Graf. 31: Kierunek wykształcenia zawodowego. Dania.  

Generalnie, tak wysoki odsetek respondentów – pracowników i członków zarządów organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych – z wykształceniem w dziedzinie na-

uk społecznych oraz sztuki/kultury nie jest reprezentatywny dla tego sektora w Danii. Więk-

szość działających w sektorze edukacji dorosłych osób powinna deklarować wykształcenie w 

dziedzinie pedagogiki i edukacji. Stosunkowo wysoka liczba respondentów z wykształceniem w 

dziedzinie sztuki i kultury może natomiast wynikać z charakterystyki sieci kontaktów duńskiego 
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realizatora badań, w której to wiele jest organizacji działających w obszarze kultury i sztuki nie-

profesjonalnej.    

Charakterystyka respondentów wywiadów  

W sumie, przeprowadzono 12 wywiadów z menadżerami i członkami gremiów zarządczych 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych. Połowa respondentów 

miała doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych; połowa – była zainteresowana 

podjęciem takiej współpracy.   

Siedmioro respondentów wywiadów, których rezultaty prezentowane są w tym Raporcie, było 

mężczyznami, pięcioro – kobietami. Większość z nich należało do grupy wiekowej 50 – 69 lat.  

Duńska grupa respondentów wywiadów 

Grupa A: Menadżerowie 

projektów z doświad-

czeniem w realizacji 

projektów międzynaro-

dowych  

Grupa B: Zarządzający 

organizacjami z do-

świadczeniem w reali-

zacji projektów mię-

dzynarodowych  

 

Grupa C: Menadżerowie 

projektów bez doświad-

czenia międzynarodo-

wego, zainteresowani 

taką współpracą  

Grupa D: Zarządzający 

organizacjami bez do-

świadczenia we współ-

pracy międzynarodo-

wej, zainteresowani 

taką współpracą  

 

Menadżer w duńskiej 

fundacji – działającej w 

obszarze dziedzictwa 

[kulturowego] i uczenia 

się przez całe życie 

Przewodniczący 

duńskiej fundacji – 

działającej w dziedzi-

nie dziedzictwa [kul-

turowego] i uczenia 

się przez całe życie  

Lider projektu na 

uniwersytecie ludo-

wym (Folk high 

school)  – działającym 

w obszarze edukacji 

nieformalnej  

Przewodniczący uni-

wersytetu ludowego 

(Folk high school) – 

działającego w dziedzi-

nie edukacji nieformal-

nej i uczenia się przez 

całe życie  

Sekretarz generalny 

w duńskim stowarzy-

szeniu kulturalnym – 

działającym w dziedzi-

nie edukacji nieformal-

nej i uczenia się przez 

całe życie opartych na 

kulturze i sztuce  

Przewodniczący w 

duńskim stowarzy-

szeniu kulturalnym 

– działającym w dzie-

dzinie edukacji nie-

formalnej i uczenia się 

przez całe życie opar-

tych na kulturze i 

sztuce 

Doradca w duńskiej 

organizacji pozarzą-

dowej – działającej w 

dziedzinie społecznej i 

filantropii  

 

Członek zarządu duń-

skiej organizacji poza-

rządowej – działającej 

w dziedzinie społecznej 

i filantropii 

 

Dyrektor stowarzy-

szenia edukacji doro-

słych – działającego w 

dziedzinie nieformalnej 

edukacji dorosłych i 

uczenia się przez całe 

życie  

Członek zarządu 

stowarzyszenia edu-

kacji dorosłych – 

działającego w dzie-

dzinie nieformalnej 

edukacji dorosłych i 

uczenia się przez całe 

życie 

Menadżer w duńskim 

stowarzyszeniu dzia-

łającym na rzecz 

zdrowia – działającym 

głównie  w obszarze 

pracy z dorosłymi z 

niepełnosprawnościami, 

włączając działania 

społeczne i kulturalne  

Przewodniczący lo-

kalnego stowarzysze-

nia działającego na 

rzecz środowiska - 

aktywnego w dziedzinie 

ochrony natury oraz 

edukacji młodzieży i 

dorosłych w tej dziedzi-

nie  
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Warto tutaj wspomnieć, że kilkunastu respondentów działa zarówno jako menadżerowie pro-

jektów (12) jak i dyrektorzy czy liderzy swoich organizacji (11). Ośmioro respondentów było 

również odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową w swoich organizacjach; jeden z 

respondentów działał na rzecz organizacji jako wolontariusz.  

 

Graf. 32: Funkcje pełnione przez respondentów w organizacjach (pytanie z możliwością wielo-

krotnego wyboru odpowiedzi). Dania.  

Doświadczenie w dziedzinie realizacji projektów międzynarodowych  

Generalnie, respondenci badań online zadeklarowali szerokie doświadczenie w dziedzinie ubie-

gania się o dofinansowanie i realizacji projektów międzynarodowych.  

Większość respondentów badań online miało już doświadczenie w zakresie ubiegania się o dofi-

nansowanie projektów międzynarodowych w dziedzinie edukacji dorosłych (65%); mniejszość - 

35% - jeszcze nie próbowało takiej aktywności. W grupie osób z doświadczeniem, większość 

skutecznie ubiegała się o dofinansowanie projektów międzynarodowych, uzyskując dla nich 

dofinansowanie (67%).  

Grupę respondentów z doświadczeniem zapytano również, ilokrotnie aplikowali o dofinanso-

wanie projektów międzynarodowych. Jedynie 10 z nich udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Jed-

na osoba próbowała raz; cztery – 2 – 4 razy; pięć osób aplikowało 5 razy bądź więcej.  

Wyniki badań wskazują, że grupa osób raz zaangażowanych w realizację projektów międzyna-

rodowych, przejawiała tendencję do powtarzania tego doświadczenia. Wydaje się, że najtrud-

niejsze jest rozpoczęcie współpracy międzynarodowej; kiedy już rozpocznie się taką współpracę 

realizować, ta aktywność jest utrzymywana.  
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II. Kompetencje kluczowe 

Metodologia badań  

Zespół projektowy, na początku współpracy, w listopadzie 2018 r., zaprojektował nowy, zaadap-

towany trójkąt kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami PMI (Project Management In-

stitute) na potrzeby organizacji społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych w europejską 

współpracę w dziedzinie nie-formalnej i poza-formalnej edukacji dorosłych.  

Według zaadaptowanego trójkąta kompetencji PMI, na idealny zestaw kompetencji menadżera 

projektu składają się kompetencje z trzech dziedzin:  

- Technicznego zarządzania projektem. Kompetencje techniczne menadżera projektu dzia-

łającego w organizacji społeczeństwa obywatelskiego.  

- Przywódczej: Kompetencje zbudowania “ducha zespołu”, prezentowania wizji członkom 

zespołu, inspirowania ich do osiągania celów.   

- Zarządzania strategicznego i biznesowego: Kompetencje obejmujące wiedzę i doświad-

czenie w dziedzinie, w jakiej się działa.  

W ramach każdego z ramion trójkąta zaproponowano 10 kompetencji, które zespół realizacyjny 

projektu uznał za najważniejsze. Uczestnicy badań proszeni byli o wybór trzech kompetencji, z 

każdej z trzech dziedzin, które uważają za najważniejsze dla skutecznego menadżera projektu 

międzynarodowego w organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych i 

które sami chcieli by podnieść  by stać się lepszymi w tym zawodzie.  

Odpowiedzi respondentów pomagają nam  określić te najważniejsze kompetencje, nad podnie-

sieniem których trzeba pracować oraz uściślić, jakie środki moglibyśmy wykorzystać (np. szko-

lenia, narzędzia on-line, e-mentoring, wsparcie międzynarodowej sieci, etc.), aby wesprzeć me-

nadżerów projektów międzynarodowych w podnoszeniu najważniejszych w ich pracy kompe-

tencji.  

Najważniejsze kompetencje techniczne  

Pytanie w badaniu online zawierało wprowadzenie krótko charakteryzujące kompetencje z tej 

grupy oraz listę 10 kompetencji technicznych z krótką definicją każdej z nich. Respondenci byli 

proszeni o wskazanie trzech kompetencji technicznych, których posiadanie przez menadżera 

projektu międzynarodowego uważają za najważniejsze (patrz graf 36 poniżej). 

Najwyższy priorytet, w ramach wszystkich 23 odpowiedzi, zarówno respondentów doświadczo-

nych jak i bez doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych, przypisano współpracy 

zespołowej, a bardziej konkretnie – „koordynowania pracy zespołu” (55%). Na kolejnych miej-

scach znalazły się “planowanie i harmonogramowanie projektu” (50%) oraz “ogólne umiejętno-

ści pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego” (45%).  

Na środkowych pozycjach znalazły się kompetencje takie jak: “zarządzanie finansowe” (32%), 

“ewaluacja” (27%) oraz “budżetowanie Ii szacowanie kosztów” (23%). Nisko na skali ważności 

znalazło się “upowszechnianie”  (18%) – której to opinii na pewno nie podziela Duńska Naro-

dowa Agencja Programu Erasmus+.  

Najniżej na skali ważności znalazły się kompetencje w dziedzinie języka angielskiego (9%), co 

jest nieco zaskakujące w kontekście odpowiedzi uzyskanych w innych krajach partnerstwa, 
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gdzie były prowadzone badania – gdzie kompetencje językowe były uznawane za bardzo ważne 

bądź najważniejsze. Być może odpowiedzi duńskich respondentów są takie, ponieważ uważają 

oni, że posiadają już wystarczające kompetencje językowe.  Respondenci ci zapewne nie do-

świadczyli jeszcze pracy z organizacją partnerską z Wielkiej Brytanii; gdyby tak było, zapewne 

uznaliby, że ich kompetencje językowe warto jeszcze poprawić.  

 

Graf. 33: Najważniejsze kompetencje techniczne (możliwy był wybór trzech odpowiedzi). Dania.  

W ramach pytania otwartego, respondenci mieli możliwość dodania jednej dodatkowej kompe-

tencji nie wymienionej wcześniej, której posiadanie uważają za ważne dla bycia jeszcze lepszym 

menadżerem projektu międzynarodowego.  

Jeden z respondentów wymienił “umiejętności związane z używaniem mediów społecznościo-

wych”; drugi dał bardziej ogólną radę: „Należy poprawić podstawowe i ogólne przygotowanie 

projektów. Często działania podejmowane są zbyt szybko, zanim problemy związane z ideą pro-

jektu zostaną wystarczająco dobrze nazwane i przeanalizowane”.   

Wnioski z wywiadów, szczególnie tych prowadzonych z doświadczonymi menadżerami projek-

tów międzynarodowych, potwierdzają ważność dobrej pracy zespołowej, gdzie wszyscy partne-

rzy projektu od początku współpracy wykazują się wysokim zaangażowaniem i poczuciem od-

powiedzialności za zrealizowanie programu działań na czas i o wymaganej jakości.  Koordynator 

czy menadżer projektu nie jest przecież w stanie samodzielnie zrealizować projektu.  

 

Różne priorytety respondentów z doświadczeniem i bez/o niewielkim doświadczeniu  

W badaniu online uwidoczniły się także różnice w priorytetach pomiędzy doświadczonymi me-

nadżerami projektów międzynarodowych (tj. takimi, którzy zrealizowali więcej niż jeden projekt 

międzynarodowy) oraz menadżerami projektów bez doświadczenia/o niewielkim doświadcze-
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niu we współpracy międzynarodowej. Te całkiem zaskakujące i interesujące różnice można za-

obserwować na grafie 34, poniżej:   

 

Graf. 34: Najważniejsze kompetencje techniczne a doświadczenie w realizacji projektów między-

narodowych. Dania.   

Jak można zobaczyć na grafie, respondenci doświadczeni w realizacji projektów międzynarodo-

wych, w stosunku do niedoświadczonych, wyższy priorytet przypisywali zarządzaniu finansami 

(56% vs 14%) oraz budżetowaniu i szacowaniu kosztów (33% vs 14%). Podobnie, doświadczeni 

respondenci przypisywali wyższy priorytet kompetencjom ewaluacji (44% vs 14%) oraz kom-

petencjom upowszechniania (22% vs 14%).   

Z drugiej strony, respondenci o żadnym bądź niewielkim doświadczeniu, w stosunku do tych 

doświadczonych, przypisywali wyższy priorytet ogólnym umiejętnościom pozyskiwania dofi-

nansowania zewnętrznego (57% vs 22%). Być może jest to efekt tego, że już sprawdzili, jak wy-

magające jest przygotowanie dobrego wniosku o dofinansowanie projektu; być może też apli-

kowali już o dofinansowanie – ale bez sukcesu. Niedoświadczeni w realizacji projektów między-

narodowych przypisywali również wyższą wagę planowaniu projektu, koordynowaniu pracy 

zespołu oraz organizowaniu warsztatów idei. Być może jest to efekt przekonania, że do stwo-

rzenia dobrego projektu międzynarodowego konieczna jest współpraca i wsparcie innych. 

Wreszcie, część niedoświadczonych respondentów (w przeciwieństwie do tych doświadczo-

nych) uznało również za ważne podniesienie kompetencji w zakresie języka angielskiego (14% 

vs 0%).  
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Różne priorytety respondentów z doświadczeniem jako partner i jako koordynator (li-

der) projektu  

Wyniki badań online wskazują również na różnice w priorytetach pomiędzy respondentami z 

doświadczeniem pracy w projektach międzynarodowych jako lider (koordynator) oraz jako 

partner projektu. Kilka interesujących różnic może być zaobserwowanych poniżej, na grafie 35.  

 

Graf. 35: Kompetencje techniczne a rola w projekcie. Dania.  

Ogólnie rzecz biorąc widać, że obydwie grupy do pewnego stopnia podzielają swoje priorytety, 

przypisując podobną wartość większości kompetencji technicznych (włączając 0 wskazań, w 

każdej z tych grup, dla kompetencji w zakresie języka angielskiego).  

Realizatorzy projektów z doświadczeniem koordynowania ich, vs z doświadczeniem partnera 

projektu, przypisują natomiast wyższy priorytet kompetencjom w dziedzinie ewaluacji (56% vs 

44%) oraz upowszechniania (33% vs 22%). Respondenci z doświadczeniem jako partnerzy pro-

jektów natomiast, w porównaniu do koordynatorów, wyżej rangują kompetencje związane z 

zarządzaniem finansami  (56% vs 44%) oraz koordynacją pracy zespołu (44% vs 33%).  

W trakcie wywiadu, sekretarz generalny stowarzyszenia kulturalnego z szerokim doświadcze-

niem we współpracy międzynarodowej wyraził opinię, że partnerzy w projektach mają tenden-

cję do koncentrowania się na konkretnych, bardziej wymiernych zadaniach związanych z wy-

pracowywaniem materialnych rezultatów projektu, podczas gdy towarzysząca temu praca zwią-

0% 

22% 

0% 

33% 

33% 

33% 

44% 

11% 

33% 

56% 

0% 

22% 

0% 

33% 

33% 

44% 

56% 

11% 

22% 

44% 

English language skills

General fund-raising skills

Organising idea workshops

Project planning and scheduling

Budgeting and cost estimation

Coordinating the team work

Financial management

Internal communication

Dissemination

Evaluation

Technical competences x Role 

Partner (n=9) Coordinator (n=9)



56 

 

zana z upowszechnianiem jest łatwo zapominana. Stałym zadaniem koordynatora i/lub partnera 

odpowiedzialnego za upowszechnianie jest przypominanie o tym zadaniu. Podobnie, partnerzy 

projektu mają tendencję do przypisywania niskiego priorytetu ewaluacji projektu, w której po-

winni uczestniczyć wszyscy partnerzy. Koordynator ma świadomość, że to ważny element reali-

zacji projektu, jeden z wymaganych do złożenia raportu końcowego z realizacji projektu.   

Najważniejsze kompetencje przywódcze 

Pytanie w badaniu online zawierało wprowadzenie krótko charakteryzujące kompetencje lider-

skie oraz listę 10 kompetencji z tej grupy z krótką definicją każdej z nich. Respondenci byli pro-

szeni o wskazanie trzech kompetencji przywódczych, których posiadanie przez menadżera 

projektu międzynarodowego uważają za najważniejsze (patrz graf 39 poniżej). 

Ponownie – biorąc pod uwagę wszystkie uzyskane odpowiedzi – najwyższy priorytet został 

przypisany, zarówno w grupie doświadczonych jak i nie doświadczonych we współpracy mię-

dzynarodowej, grupie kompetencji dotyczących pracy grupowej. Bardziej konkretnie: “delego-

waniu zadań projektowych”  (59%), “skutecznej komunikacji w kontekście organizacji społe-

czeństwa obywatelskiego” (55%), “budowaniu zespołu włączającemu wolontariuszy” (45%) 

oraz “motywowaniu i wywieraniu wpływu” (32%). 

Na środkowych pozycjach znalazły się “partnerskie doradztwo” (27%), “improwizacja i spraw-

ność działania” (23%) oraz “rozwiązywanie konfliktów”(23%). Najniższy priorytet respondenci 

przypisali “moderowaniu spotkań i wydarzeń” (5%) oraz “motywowaniu przez dobry przykład” 

(5%).  

Chociaż ostatnia wspomniana kwestia może nie być uważana za konkretną kompetencję, jest 

ona przytaczana w wywiadach. Jeden z respondentów -  menadżer duńskiej fundacji podkreślił, 

że ważne jest, aby koordynator dotrzymał ustalonych terminów. W przeciwnym razie bardzo 

trudno będzie przypominać o trzymaniu się terminów innym partnerom. Spóźnienia koordyna-

tora mogą łatwo stworzyć taką kulturę pracy w zespole, gdzie partnerzy uważają, że opóźnienie 

jest w porządku, ponieważ opóźnia się nawet koordynator. 
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Graf. 36: Najważniejsze kompetencje przywódcze (możliwy był wybór trzech odpowiedzi). Dania.  

W ramach pytania otwartego, respondenci mogli nazwać jedną dodatkową kompetencję przy-

wódczą nie wymienioną wyżej, którą również uważają za ważną dla bycia skutecznym menadże-

rem projektu międzynarodowego. Respondenci nie zaproponowali tu żadnych dodatkowych 

kompetencji; jeden z respondentów natomiast wspomniał, w ramach komentarza “budowanie 

dobrego zespołu, gdzie zadania są jasno zdefiniowane”, co jest kolejnym sposobem zapropono-

wania „budowania zespołu”.   
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Różne priorytety respondentów z doświadczeniem i bez/o niewielkim doświadczeniu  

W badaniu online zarejestrowano różnice w priorytetyzacji kompetencji pomiędzy doświadczo-

nymi menadżerami projektów międzynarodowych (tj. menadżerami, którzy zrealizowali więcej 

niż jeden projekt międzynarodowy) oraz menadżerami bez doświadczenia we współpracy mię-

dzynarodowej. Te całkiem zaskakujące i interesujące różnice są widoczne poniżej, na grafie 37.  

 

Graf. 37: Najważniejsze kompetencje liderskie a doświadczenie w realizacji projektów międzyna-

rodowych. Dania.   

Jak można zobaczyć, doświadczeni we współpracy międzynarodowej menadżerowie, w stosun-

ku do nie doświadczonych, wyższy priorytet przypisywali „motywowaniu i wywieraniu wpływu” 

(56% vs 14%) oraz  “improwizacji i sprawności działania” (33% vs 14%). Podobnie, doświad-

czeni menadżerowie przypisywali wyższy priorytet “rozwiązywaniu konfliktów” (33% vs 14%) 

oraz “partnerskiemu doradztwu” (33% vs 21%). Wydaje się, że menadżerowie ci nauczyli się, na 

własnym doświadczeniu, że motywowanie, doradzanie oraz elastyczność w działaniu bywają 

przydatne, podobnie jak kompetencje rozwiązywania konfliktów.   

Z drugiej strony, menadżerowie o niewielkim bądź żadnym doświadczeniu międzynarodowym 

przypisywali wyższy priorytet, w stosunku do doświadczonych menadżerów, “empatii i rozu-
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mieniu sytuacyjnemu” (21% vs 0%), “budowaniu zespołu” (50% vs 33%); przypisano również 

pewną ważność „motywowaniu przez dobry przykład” (7% vs 0%).  

 

Różne priorytety respondentów z doświadczeniem jako partner i jako koordynator (li-

der) projektu 

W wynikach badania online odnotowano również różnice w priorytetach przypisywanych po-

szczególnym kompetencjom pomiędzy respondentami, którzy byli już zaangażowani w realiza-

cję projektów międzynarodowych jako liderzy i tymi, którzy mieli doświadczenie jako partnerzy 

w projektach. Kilka interesujących różnic obrazuje graf 38 poniżej: 

 

 
Graf. 38: Kompetencje przywódcze a rola w projekcie. Dania. 

Podobnie jak w przypadku kompetencji technicznych, można zaobserwować, że dwie wyżej 

wymienione grupy respondentów, do pewnego stopnia, podzielały swoje priorytety. Obydwie 

grupy przypisywały podobną wartość większości kompetencji przywódczych, łącznie z najwyż-

szą ważnością przypisaną kompetencji „delegowanie zadań projektowych” ( 56%, w obydwu 

grupach).  
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Respondenci z doświadczeniem w koordynowaniu projektów, w stosunku do tych o doświad-

czeniu bycia partnerem projektu,  większą ważność przypisali kompetencji “improwizacja i 

sprawność działania” (44% vs 33%); podczas gdy respondenci z doświadczeniem jako partnerzy 

projektu wyższy priorytet przypisali kompetencji „motywowanie i wywieranie wpływu” (56% 

vs  44%).  

Podczas wywiadów jeszcze mocniej  podkreślano potrzebę zapewnienia jasnego i motywującego 

delegowania zadań projektowych wszystkim partnerom. W przeciwnym razie współodpowie-

dzialność za rezultaty projektu mogłaby spadać.  Jeżeli niektórym partnerom udało by się funk-

cjonować nie robiąc zbyt wiele, inni mogli by poczuć się zainspirowani do podążania tą łatwą 

drogą i oczekiwania, że to inni wykonają zadania projektowe.  

Najważniejsze kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego  

Pytanie w badaniu online zawierało wprowadzenie krótko charakteryzujące kompetencje za-

rządzania strategicznego i biznesowego oraz listę 10 kompetencji z tej grupy z krótką definicją 

każdej z nich. Respondenci byli proszeni o wskazanie trzech kompetencji z dziedziny zarządza-

nia strategicznego i biznesowego, których posiadanie, przez menadżera projektu międzyna-

rodowego, uważają za najważniejsze (patrz graf 39 poniżej). 

Biorąc pod uwagę wszystkie 23 uzyskane odpowiedzi, najwyższy priorytet przypisany został, 

zarówno w grupie doświadczonych jak i nie doświadczonych realizatorów projektów międzyna-

rodowych, “wiedzy na temat europejskich programów grantowych” (68%), a kolejno: kompe-

tencji  budowania „międzynarodowej i wielostronnej współpracy w sektorze organizacji  społe-

czeństwa obywatelskiego“ (41%), “rozeznaniu w i rozumieniu warunków działania organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych” (32%) oraz „kompetencjom między-

kulturowym” (27%). 

W środku stawki znalazła się “analiza potrzeb i analiza interesariuszy” (23%); najniżej na liście 

ważności znalazły się “analiza SWOT i analiza ryzyka” (14%) oraz “PR i marketing projektu” 

(14%). Niski priorytet przypisywany bardziej tradycyjnym narzędziom zarządzania, jakimi są 

analiza interesariuszy i analiza SWOT może dziwić. Może też jednak wskazywać, że analizy te 

często ujawniają oczywiste i banalne fakty, które były już znane przed analizą, jeżeli tylko orga-

nizacja i jej menadżerowie mają realną wiedzę na temat sytuacji  organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego sektora edukacji dorosłych oraz sytuacji w krajach partnerskich.  
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Graf. 39: Najważniejsze kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego (możliwy był wy-

bór trzech odpowiedzi). Dania.  

W ramach pytania otwartego, respondenci mogli nazwać jedną dodatkową, ważną ich zdaniem, 

kompetencję w dziedzinie zarządzania strategicznego i biznesowego nie wymienioną wyżej. 

Respondenci nie zaproponowali tu żadnej dodatkowej kompetencji. Komentarz jednego z re-

spondentów podkreśla jednak ważność dobrego budowania harmonogramu projektu, analizując 

“Cykl roczny by móc określić, w jakich okresach można planować spotkania [projektowe]”, która 

to kompetencja zawiera się w ramach grupy kompetencji technicznych.  

 

Różne priorytety respondentów z doświadczeniem i bez/o niewielkim doświadczeniu  

 

W wynikach badań online uwidoczniły się różnice nadawaniu kompetencjom priorytetów po-

między doświadczonymi menadżerami projektów międzynarodowych (więcej niż jeden zreali-

zowany projekt międzynarodowy) a menadżerami projektów bez doświadczenia/o niewielkim 

doświadczeniu międzynarodowym. Różnice zostały zaprezentowane na grafie 40, poniżej:  
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Graf. 40: Kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego  a doświadczenie w realizacji 

projektów międzynarodowych. Dania.   

Odmiennie jak w przypadku kompetencji technicznych oraz przywódczych – w przypadku kom-

petencji zarządzania strategicznego i biznesowego doświadczeni i nie doświadczeni realizatorzy 

projektów międzynarodowych nie są zgodni w przypisywaniu kompetencjom priorytetów. Nie 

przypisują oni takiego samego priorytetu żadnej z 10 zaproponowanych kompetencji.  

Respondenci doświadczeni w realizacji projektów międzynarodowych przypisują wyższe, niż 

respondenci bez doświadczenia, priorytety kompetencjom związanym ze stosowaniem standar-

dowych narzędzi zarządzania projektami takim jak  “analiza potrzeb“ (33% vs 14% wskazań),  

“analiza SWOT” (22% vs 7% wskazań) oraz “przestrzeganie prawa i przepisów” (22% vs 14%) i 

“PR i marketing projektu” (22% vs 7%). Wyższy priorytet przypisują również  kompetencji bu-

dowania „międzynarodowej i wielostronnej współpracy w sektorze organizacji  społeczeństwa 

obywatelskiego” (44% contra 36%).  

Z drugiej strony, respondenci bez doświadczenia/o niewielkim doświadczeniu we współpracy 

międzynarodowej przypisują wyższe, niż doświadczeni respondenci, priorytet “wiedzy na temat 

europejskich programów grantowych” (71% vs 56%), co wydaje się zrozumiałe biorąc pod 

uwagę fakt, że jako osoby o niewielkim doświadczeniu międzynarodowym, mają zapewne 

mniejszą wiedzę na temat takich programów.  Ponadto, mniej doświadczeni respondenci przypi-

sują wyższy priorytet „rozeznaniu w i rozumieniu warunków działania organizacji społeczeń-

stwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych” (43% vs 11% wskazań) oraz „rozeznaniu w i 
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rozumieniu sytuacji (panującej) w zaangażowanych krajach partnerskich “ (29% vs 11% wska-

zań), zapewne ponieważ jako niedoświadczeni we współpracy międzynarodowej mają po prostu 

mniej wiedzy praktycznej w tych obszarach. 

Różne priorytety respondentów z doświadczeniem jako partner i jako koordynator (li-

der) projektu 

Wyniki badań online wskazują również na różne priorytety przypisywane kompetencjom przez 

realizatorów projektów międzynarodowych z doświadczeniem jako koordynatorzy oraz jako 

partnerzy projektów. Kilka interesujących różnic zaprezentowano na grafie 41.  

 

Graf. 41: Kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego a rola w projekcie. Dania. 

Tutaj, podobnie jak w przypadku kompetencji technicznych i przywódczych, możemy zaobser-

wować, że dwie wyżej wymienione grupy respondentów maja podobne zdanie jeśli chodzi o 

priorytety przypisywane poszczególnym kompetencjom – w stosunku do większości kompeten-

cji z grupy zarządzania strategicznego i biznesowego.  

Jedyną różnicę stanowi fakt, że respondenci z doświadczeniem jako koordynatorzy projektów 

przypisują wyższy priorytet, niż respondenci z doświadczeniem w roli partnera projektu, „roze-

znaniu w i rozumieniu sytuacji (panującej) w zaangażowanych krajach partnerskich” (22% vs 

11% wskazań), podczas gdy respondenci o doświadczeniu w roli partnera projektu większą 

ważność przypisują “wiedzy na temat europejskich programów grantowych” (56% vs 44% 

wskazań).   
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2.6 Kompetencje kluczowe: Wyniki badań w Austrii 

Aron Weigl i Tanja Nagel, EDUCULT 

 

I. Opis próby badawczej  

a) Badania online 

Kwestionariusz online dotyczący badan wśród menadżerów projektów i członków gremiów 

zarządczych organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych był dostępny 

w okresie styczeń – kwiecień 2019. Zaproszenie do udziału w badaniach zostało rozesłane do 

realizatorów projektów w ramach programu ERASMUS+ w dziedzinie edukacji dorosłych; za-

proszenie zostało również zamieszczone na platformie EPALE oraz rozesłane w ramach sieci 

kontaktów EDUCULT (e-maile, newsletter).  W sumie, w badaniach udział wzięło 27 austriackich 

organizacji. Odpowiedzi 17 z nich mogły zostać zakwalifikowane do analizy wyników badań 

dotyczących kluczowych kompetencji menadżerów projektów międzynarodowych. 

W badaniu udział wzięło 11 kobiet (64.7%), pięciu mężczyzn (29.4%) oraz jedna osoba, która na 

pytanie o płeć wybrała odpowiedź „inne”(5.9%). Większość respondentów należała do grupy 

wiekowej 30 - 59 lat, gdzie największa była grupa w wieku 50 – 59 lat (41.2%). 29.4% respon-

dentów było w wieku 30 - 39 lat. Dwie osoby opisały siebie jako mające 40 - 49 lat oraz  60 - 69 

lat (11.8%); jedna osoba zadeklarowała wiek w przedziale 20 - 29 lat (5.9%). 

Większość respondentów badań zadeklarowała wykształcenie zawodowe w dziedzinie pedago-

giki/edukacji (58.8%). Kolejno – były to kierunki wykształcenia takie jak kultura/sztuka, zarzą-

dzanie/marketing oraz nauki społeczne (29.4% każde). Słabiej reprezentowane w badaniu  były 

osoby z wykształceniem w dziedzinie ekonomii oraz mediów/komunikacji (11.8% każde). 

 
Graf. 42: Kierunek wykształcenia zawodowego (pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru od-

powiedzi). Austria.  
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Jak wskazują wyniki badań, część respondentów jest aktywnych w organizacjach, na rzecz któ-

rych działają, zarówno jako menadżerowie projektów (11) jak i dyrektorzy, liderzy czy człon-

kowie zarządów (9). Troje respondentów było odpowiedzialnych za współpracę międzynaro-

dową w organizacji; jedna osoba pracuje jako asystent zarządu.  

 
Graf. 43: Rola pełniona w organizacji (pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru odpowiedzi). 

Austria. 

Około trzy czwarte respondentów (13 osób; 76.5%) składało już wnioski o dofinansowanie pro-

jektów międzynarodowych; dwunastu respondentów odpowiedziało, że więcej niż jeden z ich 

wniosków uzyskał dofinansowanie, więc więcej niż jeden projekt międzynarodowy został zrea-

lizowany w ich organizacjach (70.6% wszystkich respondentów). 

Dodatkowo, większość z tych, którzy już aplikowali z sukcesem o dofinansowanie współpracy 

międzynarodowej (6 z 13) było również zaangażowanych w przygotowanie 2 – 4 aplikacji, które 

nie zostały dofinansowane; trzy osoby doświadczyły takiej sytuacji 5 razy bądź więcej. Jedynie 

jeden z respondentów zadeklarował, że wszystkie złożone przez niego wnioski projektowe zo-

stały dofinansowane.  

Ośmiu respondentów (47.1%) było zaangażowanych w projekty międzynarodowe jako partne-

rzy - koordynatorzy projektów. Z wyjątkiem jednej organizacji, wszyscy oni mieli również do-

świadczenie zaangażowania w projekt tylko jako partner; w sumie doświadczenie takie zadekla-

rowało 11 osób  (64.7%). Z tego powodu, różnice w odpowiedziach pomiędzy tymi dwiema gru-

pami (z doświadczeniem jako koordynator i jako partner projektu) nie są istotne badawczo i nie 

zostały osobno zaprezentowane.  

Większość respondentów wywiadów, którzy już realizowali projekty międzynarodowe, zreali-

zowało co najmniej dwa takie projekty (jedenastu z dwunastu). Stąd też, w sumie 64.7% wszyst-

kich uczestników badań może zostać scharakteryzowanych jako doświadczeni w dziedzinie 

współpracy międzynarodowej, podczas gdy około jedna trzecia (35.3%), może zostać scharakte-

ryzowana jako osoby bez doświadczenia we współpracy międzynarodowej.  
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Graf. 44: Ilokrotnie realizował Pan/Pani projekty międzynarodowe? Austria. 

b) Wywiady 

Uczestnicy wywiadów zostali wybrani w ramach sieci kontaktów EDUCULT, zarówno spomiędzy 

organizacji zaangażowanych w ostatnich latach z sukcesem w realizację projektów międzynaro-

dowych (ERASMUS+) jak i spomiędzy respondentów badań online którzy wyrazili takie zainte-

resowanie.  Respondenci wywiadów należeli do jednej z czterech grup:   

(A) Doświadczeni menadżerowie projektów międzynarodowych (co najmniej dwa zrealizo-

wane projekty międzynarodowe)  

(B) Członkowie gremiów zarządczych organizacji doświadczonych w realizacji projektów 

międzynarodowych (co najmniej dwa zrealizowane projekty międzynarodowe)  

(C) Menadżerowie projektów bez doświadczenia/o niewielkim doświadczeniu w realizacji 

projektów międzynarodowych  

(D) Członkowie gremiów zarządczych organizacji bez doświadczenia/o niewielkim doświad-

czeniu w realizacji projektów międzynarodowych. 

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D 

Kształcenie usta-

wiczne, doradztwo i 

rozwój  

Kształcenie usta-

wiczne, doradztwo i 

rozwój 

Kształcenie usta-

wiczne i doradztwo; 

sztuka, kultura, róż-

norodność, uczest-

nictwo  

Kształcenie ustawiczne 

i doradztwo; sztuka, 

kultura, różnorodność, 

uczestnictwo 

Kształcenie usta-

wiczne i organizo-

wanie wydarzeń; 

edukacja obywatel-

ska  

Kształcenie usta-

wiczne i organizo-

wanie wydarzeń; 

edukacja obywatel-

ska 

Wydarzenia i porad-

nictwo dla migran-

tów, różnorodność, 

gender 

Kształcenie ustawiczne, 

organizowanie wyda-

rzeń, doradztwo; spra-

wy społeczne, włącze-

nie i uczestnictwo  

Oferta edukacyjna i 

organizowanie wy-

darzeń; kultura i  

Oferta edukacyjna i 

organizowanie wy-

darzeń; kultura i  

Oferta edukacyjna i 

organizowanie wy-

darzeń; kultura i  
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sztuka; uczestnic-

two  

sztuka; uczestnictwo sztuka; uczestnictwo 

Doradztwo eduka-

cyjne, rozwój jako-

ści; międzykultu-

rowość, integracja  

 Szkolenia i 

doradztwo; badania  

 

Wywiady telefoniczne zostały zrealizowane w marcu i kwietniu 2019 r. Z uwagi na wielość ról 

pełnionych równolegle przez respondentów, ich odpowiedzi można przypisać, w większości 

przypadków, do wszystkich czterech wyróżnionych grup.  

 

Fakt, że wielu respondentów wywiadów jest menedżerami organizacji, którzy również aktywnie 

zarządzają projektami, wyróżnia sektor społeczeństwa obywatelskiego w Austrii. Dlatego też 

analiza różnic w odpowiedziach pod kątem pełnionej funkcji (menadżera projektów vs menad-

żera organizacji) wydaje się nie mieć sensu.    
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II. Kompetencje kluczowe  

a)  Kompetencje potrzebne do przygotowania dobrego projektu i wniosku o 

dofinansowanie projektu międzynarodowego 

Kilka grup kompetencji zostało uznanych przez respondentów wywiadów, za przydatne i ważne 

dla dobrego przeprowadzenia fazy przygotowywania projektu i opracowania wniosku o dofi-

nansowanie projektu międzynarodowego. Najczęściej wymienianymi kompetencjami były: 

Kompetencje w zakresie posługiwania się j. angielskim, budżetowania i planowania kosztów, 

koordynacji pracy zespołu, budowania międzynarodowej i wielostronnej współpracy organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego.    

Najważniejsze kompetencje techniczne: 

- Kompetencje w dziedzinie posługiwania się j. angielskim, dla budowania współpracy na 

poziomie zawodowym (5 wskazań, jako jedna z trzech najważniejszych) 

- Budżetowanie i planowanie kosztów  (5 wskazań, jako jedna z trzech najważniejszych) 

- Koordynowanie pracy zespołu (5 wskazań, jako jedna z trzech najważniejszych) 

- Planowanie projektu i planowanie harmonogramu (3 wskazania, jako jedna z trzech 

najważniejszych). 

Jedyna zauważalna różnica w odpowiedziach pomiędzy menadżerami projektów i członkami 

gremiów zarządczych organizacji dotyczy kompetencji budżetowania i planowania kosztów, 

która częściej wskazywana była (jako jedna z 3 najważniejszych) przez menadżerów projektów. 

Najważniejsze kompetencje przywódcze:  

- Delegowanie zadań projektowych (4 wskazania, jako jedna z trzech najważniejszych) 

- Budowanie zespołu włączając wolontariuszy (3 wskazania, jako jedna z trzech najważniej-

szych) 

- Efektywna komunikacja w kontekście organizacji społeczeństwa obywatelskiego (2 wskaza-

nia jako jedna z trzech najważniejszych). 

Najważniejsze kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego: 

- Budowanie międzynarodowego i wielostronnego sieciowania organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego (5 wskazań, jako jedna z trzech najważniejszych) 

- Wiedza na temat organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych (4 

wskazania wśród 3 najważniejszych) 

- Wiedza na temat europejskich programów grantowych (3 wskazania, jako jedna z trzech 

najważniejszych) 

- Wiedza na temat i rozumienie sytuacji panującej w zaangażowanych krajach partnerskich (2 

wskazania jako jedna z trzech najważniejszych). 

Dodatkowo wymienione kompetencje, nie będące częścią Trójkąta Kompetencji:  

- Wspólne wypracowywanie pomysłów i wymiana doświadczeń pomiędzy wszystkimi człon-

kami zespołu  

- Wspólne wypracowywanie projektu i wniosku o dofinansowanie 

- Pomysłowość i kreatywność  

- Umiejętność radzenia sobie z porażkami. 
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Szczególnie pomysłowość i kreatywność wydają się być nie docenianymi, ale bardzo poszukiwa-

nymi umiejętnościami w zarządzaniu projektami międzynarodowymi - nie tylko, ale przede 

wszystkim w fazie opracowywania projektu i wniosku o dofinansowanie. Silniejsze skoncentro-

wanie się na rozwijaniu tych kompetencjach wydaje się bardzo istotne. 

b)  Kompetencje przydatne do skutecznej realizacji projektu międzynarodowe-

go 

Zapytani o to, posiadanie jakich kompetencji jest ważne dla realizacji z sukcesem projektu mię-

dzynarodowego, respondenci wywiadów wymienili szereg kompetencji: Na etapie realizacji 

projektu ważne są znajomość j. angielskiego i koordynacja pracy zespołu. Dodatkowo, respon-

denci wymienili, jako ważne,  kompetencje w dziedzinie dobrego prowadzenia komunikacji we-

wnętrznej. 

Najważniejsze umiejętności techniczne:  

- Kompetencje w dziedzinie posługiwania się j. angielskim, dla budowania współpracy na po-

ziomie zawodowym (5 wskazań, jako jedna z trzech najważniejszych) 

- Koordynacja pracy zespołu (5 wskazań) 

- Komunikacja wewnętrzna (5 wskazań) 

- Zarządzanie finansami  (4 wskazania) 

- Planowanie projektu i planowanie harmonogramu (3 wskazania) 

- Kompetencje w dziedzinie ewaluacji (3 wskazania). 

Dodatkowe, zaproponowane kompetencje techniczne (1 wskazanie każda):  

- Dobre umiejętności komunikacyjne  

- Uczciwa ocena, bez nieuzasadnionej krytyki 

- Zarządzanie zasobami ludzkimi, co jest blisko powiązane z koordynowaniem pracy zespołu.  

Najważniejsze kompetencje liderskie/przywódcze:  

- Delegowanie zadań projektowych (4 wskazania) 

- Budowanie zespołu, włączając wolontariuszy (3 wskazania) 

- Efektywna komunikacja w kontekście organizacji społeczeństwa obywatelskiego (3 wskaza-

nia), włączając komunikację w zespole 

- Empatia i rozumienie sytuacyjne (2 wskazania) 

- Moderowanie spotkań i wydarzeń (2 wskazania) 

- Rozwiązywanie konfliktów (2 wskazania) 

- Motywowanie i wywieranie wpływu (1 wskazanie). 

Dodatkowe kompetencje przywódcze wymienione jako ważne (po 1 wskazaniu każda):  

- Myślenie o celach długoterminowych, mając na uwadze szeroki, ogólny  obraz 

- Umiejętności społeczne i budowania relacji  

Najważniejsze kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego: 

- Wiedza na temat organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych (4 

wskazania) 

- Wiedza na temat i rozumienie sytuacji panującej w zaangażowanych krajach partnerskich (2 

wskazania) 
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- Kompetencje interkulturowe (2 wskazania) 

- Budowanie synergii pomiędzy projektami krajowymi i międzynarodowymi (2 wskazania)  

- PR i marketing projektu (1 wskazanie) 

Dodatkowo, wymieniono (po jednym wskazaniu dla każdej w poniższych dodatkowych kompe-

tencji): 

- Ogólne umiejętności informatyczne (systemy zarządzania treścią, analiza danych, systemy 

chmurowe itp.) 

- Ogólne umiejętności myślenia strategicznego i sieciowego  

- Zrozumienie dla różnej logiki organizacyjnej w różnych krajach, łączenie różnych aspektów 

wiedzy na temat organizacji społeczeństwa obywatelskiego i sytuacji w krajach partner-

skich. 

Dodatkowo wymienione kompetencje, nie będące częścią Trójkąta Kompetencji (po 1 wskazaniu 

każda):  

- Elastyczność i gotowość do częstych podróży  

- Umiejętność samodzielnego uczenia się  

- Dobre zakorzenienie w organizacji, na rzecz której się działa  

- Pomysłowość i kreatywność  

c)  Najważniejsze kompetencje techniczne 

Jeżeli chodzi o kompetencje techniczne, większość respondentów uznała, za konieczne do pod-

niesienia, swoje kompetencje w dziedzinie ewaluacji (70.6%). 41.2% respondentów uznało, że 

warto by również podnieść swoje kompetencje w dziedzinie ogólnych umiejętności pozyskiwa-

nia dofinansowania zewnętrznego oraz kompetencje językowe w dziedzinie j. angielskiego. Wy-

żej przytoczone wyniki badań online zostały poparte w wywiadach, gdzie kompetencje w dzie-

dzinie ewaluacji oraz umiejętności językowych również były opisywane jako wymagające po-

prawy. Nikt z respondentów nie zaliczył do tej grupy kompetencji w dziedzinie koordynacji pra-

cy zespołu. Pomimo tego, że podczas wywiadów wielu respondentów wymieniało te kompeten-

cje jako ważne na etapie realizacji projektu, wydaje się, że nie ma potrzeby  szkolenia w tym 

właśnie zakresie.  
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Graf. 45: Najważniejsze kompetencje techniczne (możliwy był wybór trzech odpowiedzi). Austria. 

Niektórzy respondenci twierdzili natomiast, że bardziej niż wsparcia w realizacji projektów 

międzynarodowych potrzebują czasu: “Właściwie NIE potrzebujemy takiego wsparcia, brakuje 

nam jedynie czasu i zasobów finansowych na złożenie dodatkowych wniosków o dofinansowa-

nie” (respondent badań), czy również „Kolegom brakuje czasu, są bardzo zajęci realizacją już 

dofinansowanych projektów” (respondent badań).  

Jeżeli chodzi o różnice w priorytetach pomiędzy respondentami z doświadczeniem w rea-

lizacji projektów międzynarodowych i tymi bez doświadczenia:  

Mniej doświadczeni respondenci wspominali raczej, że potrzebują podnieść swoje kompetencje 

w dziedzinie posługiwania się j. angielskim i upowszechniania. Dla doświadczonych responden-

tów, ważniejsze niż dla tych nie doświadczonych, jest podnoszenie kompetencji w dziedzinie 

zarządzania budżetem i planowania kosztów, jak również planowania harmonogramu projektu, 

Równie ważne dla obydwu grup wydaje się być podnoszenie kompetencji w dziedzinie ewalua-

cji.  

d)  Najważniejsze kompetencje przywódcze  

Jeżeli chodzi o kompetencje przywódcze, większość respondentów uznało za konieczne podnie-

sienie swoich kompetencji w dziedzinie delegowania zadań projektowych (58.8%). Przyczyną 

takiego wyniku może być fakt zbyt małych zasobów czasowych, co często nie pozwala na dele-

gowanie zadań. Stąd trudno stwierdzić, na ile podniesienie kompetencji w tym zakresie mogło 

by być pomocne. Dodatkowo, często wybierane przez respondentów jako ważne były kompe-

tencje w dziedzinie rozwiązywania konfliktów (41.2%). Ważnymi do podnoszenia kompeten-

cjami okazały się również być, dla respondentów, kompetencje w dziedzinie partnerskiego do-

radztwa (35.3%). Nikt z respondentów nie wymienił wśród najważniejszych kompetencji tych w 

dziedzinie motywowania pracowników i partnerów poprzez dobry przykład. Dodatkowo – jako 

ważna kompetencja liderska – określona została wiarygodność/solidność/rzetelność (reliabili-

ty).  
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Graf. 46: Najważniejsze kompetencje przywódcze (możliwy był wybór trzech odpowiedzi). Austria. 

Różnice w priorytetach pomiędzy respondentami z doświadczeniem w realizacji projek-

tów międzynarodowych i tymi bez doświadczenia: 

Największa różnica w przypisywanej kompetencjom ważności pomiędzy tymi dwoma grupami 

respondentów uwidoczniła się w dziedzinie delegowania zadań projektowych. Podczas gdy 

81.8% respondentów, którzy zrealizowali już dwa bądź więcej projektów międzynarodowych, 

wymieniło tę kompetencję wśród najważniejszych do podnoszenia, zrobiło tak jedynie 16.7% 

respondentów o niewielkim doświadczeniu/bez doświadczenia w realizacji projektów między-

narodowych. Z drugiej strony, połowa spośród mniej doświadczonych respondentów wymieniło, 

jako konieczne do podnoszenia, kompetencje z dziedziny efektywnej komunikacji w kontekście 

społeczeństwa obywatelskiego, podczas gdy opinię taką podzieliło jedynie 18.2% z grupy re-

spondentów doświadczonych.  

e)  Najważniejsze kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego  

Zdaniem austriackich respondentów wywiadów, najbardziej potrzebują oni podniesienia swoich 

kompetencje w dziedzinie wykorzystywania synergii pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi 

projektami (58.8%). Ponad połowa respondentów wymieniła również, jako konieczne do po-

prawy, kompetencje w dziedzinie wiedzy na temat europejskich programów grantowych 

(52.9%), a około jedna trzecia  (35.3%) – kompetencje w dziedzinie analizy potrzeb.  

Żaden z respondentów badań online natomiast nie zadeklarował potrzeby w dziedzinie podno-

szenia kompetencji i poziomu wiedzy na temat organizacji społeczeństwa obywatelskiego dzia-

łających w sektorze edukacji dorosłych. Jeżeli porównać ten wynik z rezultatami wywiadów 

indywidualnych, wydaje się jasne, że jakkolwiek wiedza w tym zakresie jest uważana za ważną 

dla dobrego planowania i wrażania projektów, to respondenci raczej już tę wiedzę posiadają – i 

dlatego nie sygnalizują potrzeby podnoszenia swoich kompetencji w tym zakresie.   
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Graf. 47: Kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego (możliwy był wybór trzech od-

powiedzi). Austria. 

Różnice w priorytetach pomiędzy respondentami z doświadczeniem w realizacji projek-

tów międzynarodowych i tymi bez doświadczenia: 

Różnice pomiędzy wyżej wymienionymi grupami w przypisywanej kompetencjom ważności 

można szczególnie zaobserwować w odniesieniu do trzech kompetencji: Dwie trzecie (66.7%) 

respondentów bez doświadczenia/o niewielkim doświadczeniu w realizacji projektów między-

narodowych wymienia jako ważne kompetencje międzykulturowe, podczas gdy opinię tę po-

dziela jedynie 9.1% respondentów doświadczonych we współpracy międzynarodowej.  Podob-

nie w wywiadach, część respondentów o niewielkim doświadczeniu wymieniła te kompetencje 

jako wymagające podniesienia. Wskazuje to, że kompetencje międzykulturowe są nabywane i 

podnoszone w trakcie realizacji współpracy międzynarodowej. Natomiast wyzwania, jakie po-

jawiają się w toku współpracy międzynarodowej, wydają się być głównie natury prawnej oraz 

związanej z radzeniem sobie z wystąpieniem ryzyk projektowych. Ponad jedna trzecia respon-

dentów doświadczonych w dziedzinie współpracy międzynarodowej, zarówno menadżerów 

projektów jak i członków gremiów zarządczych organizacji, wskazuje jako ważne podnoszenie 

kompetencji w dziedzinie stosowania prawa i przepisów a ponad jedna czwarta (27.3%) wy-

mienia wśród wymagających poprawy kompetencje w dziedzinie analizy SWOT i analizy ryzyka. 

Respondenci o niewielkim doświadczeniu/bez doświadczenia w realizacji projektów międzyna-

rodowych nie wspominali o tych kompetencjach.  
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3. Trójkąt Kompetencji  
Hans Jørgen Vodsgaard, Interfolk  

3.1 Metodologia 

Jesienią 2018 r. zespół projektowy zaadaptował na potrzeby organizacji społeczeństwa obywa-

telskiego trójkąt kompetencji menadżera projektu wypracowany przez Project Management 

Institute. W ramach Trójkąta Kompetencji w dziedzinie Zarządzania Projektami (trójkąta KZP) 

określono najważniejsze kompetencje menadżerów projektów międzynarodowych działających 

w dziedzinie nie-formalnej i poza-formalnej edukacji osób dorosłych. 2 

Cel  

Opracowanie listy kompetencji kluczowych dla działających z sukcesem menadżerów projektów 

międzynarodowych zaangażowanych we współpracę europejską w organizacjach społeczeństwa 

obywatelskiego sektora edukacji dorosłych było, z jednej strony, celem samym w sobie. Z drugiej 

strony – celem było użycie listy w. w. kompetencji do zaprojektowania badań, mających na celu 

określenie potrzeb w zakresie rozwijania kompetencji w kilku różnych podgrupach responden-

tów już zaangażowanych/ chętnych do zaangażowania się we współpracę europejską.    

Innymi słowy, zespół projektowy postawił sobie dwa zbieżne, lecz różne cele dla wypracowania 

listy kompetencji kluczowych menadżerów projektów międzynarodowych:  

1) Wypracowanie nowego Trójkąta Kompetencji w dziedzinie Zarządzania Projektami, 

określającego najważniejsze kompetencje działającego z sukcesem menadżera projek-

tów międzynarodowych pracującego na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

sektora edukacji dorosłych. 

2) Określenie potrzeb w zakresie podnoszenia kompetencji w dziedzinie planowania, opra-

cowywania i realizowania projektów międzynarodowych, z wyodrębnieniem konkret-

nych potrzeb w zakresie podnoszenia kompetencji dla czterech grup: doświadczonych 

menadżerów projektów międzynarodowych (grupa A) i członków gremiów zarządczych 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego z doświadczeniem w realizacji projektów 

międzynarodowych (grupa B) – oraz menadżerów projektów bez doświadczenia w za-

rządzaniu projektami międzynarodowymi – ale zainteresowanych taka pracą (grupa C) i 

członków gremiów zarządczych organizacji bez doświadczenia międzynarodowego, 

chcących włączyć realizację projektów międzynarodowych w swoje strategie rozwoju 

(grupa D).  Cel ten obejmował również wyodrębnienie ewentualnych różnic w potrze-

bach edukacyjnych pomiędzy poszczególnymi krajami partnerskimi.  

                                                             
2 Termin “kompetencje” w niniejszym raporcie użyty został w szerokim znaczeniu. “Kompetencje” rozumiane są jako 
“Klaster powiązanych ze sobą zdolności, zaangażowania, wiedzy i umiejętności, które umożliwiają osobie (lub organi-
zacji) skuteczne wykonywanie pracy”, jak zdefiniowano w The BusinessDictionary, 
http://www.businessdictionary.com/definition/competence.html  

 

http://www.businessdictionary.com/definition/competence.html
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Podejście badawcze 

Dla zrealizowania pierwszego celu zespół projektu wyodrębnił potrzebne menadżerom projek-

tów międzynarodowych kompetencje, a następnie przypisał je do jednego z trzech ramion Trój-

kąta Kompetencji (tj. kompetencji technicznych, liderskich i zarządzania strategicznego i bizne-

sowego). Tak opracowane listy kompetencji wykorzystano do zaprojektowania badań. Założono 

również, że na podstawie wyników badań listy te zostaną zweryfikowane i dopracowane – na 

rzecz zaplanowanych w kolejnym etapie szkoleń i wsparcia dedykowanego początkującym me-

nadżerom projektów międzynarodowych.   

Aby zrealizować drugi z celów, użyto Trójkąta Kompetencji w badaniach, w celu określenia 

kompetencji, które menadżerowie projektów międzynarodowych szczególnie powinni podnosić. 

W badaniach planowane było również wyodrębnienie różnic w potrzebach dotyczących podno-

szenia kompetencji pomiędzy różnymi grupami respondentów (A, B, C, D) oraz pomiędzy róż-

nymi krajami uczestniczącymi w badaniach. Tym samym, Trójkąt Kompetencji był narzędziem 

pomocnym do zidentyfikowania obszarów, gdzie pożądane jest podnoszenie kompetencji (po-

przez szkolenia, e-mentoring, narzędzia online, międzynarodową sieć wsparcia itp.).   

Wyniki badań przyniosły wniosek, że menadżerowie projektów – działający w organizacjach 

społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych – którzy chcieli by realizować współ-

pracę międzynarodową, lub już ją realizują – zazwyczaj posiadają wiele z wymienionych w ra-

mach Trójkąta kompetencji. Nie potrzebują w podnosić ich wszystkich; jednak poniesienie po-

ziomu niektórych z nich usprawniło by ich pracę. Menadżerowie projektów pracujący w kontek-

ście krajowym posiadają większość kompetencji podstawowych potrzebnych do sprawnego 

zarządzania projektami, natomiast potrzebują poszerzyć kompetencje w obszarach  związanych 

ze współpracą międzynarodową, europejską. Na przykład:  

- Kompetencje techniczne: Menadżerowie mają już kompetencje w zakresie planowania 

projektu, konstruowania budżetu, organizowania efektywnej komunikacji, gromadzenia 

danych etc.; jednak potrzebują dodatkowych umiejętności związanych z zarządzaniem 

finansowym projektami międzynarodowymi czy planowaniem projektu i opracowywa-

niem wniosku o dofinansowanie w kontekście projektów europejskich.   

- Kompetencje przywódcze:  Menadżerowie potrafią przekazywać misję organizacji, mo-

tywować zespół, rozumieją sytuację, w jakiej działają, potrafią prowadzić coaching – ale 

nadal mogą potrzebować rozwinąć kompetencje w zakresie komunikowania się w kon-

tekście europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, pozyskiwania i budo-

wania współpracy z wolontariuszami, koordynowania prac zespołu międzynarodowego 

itp.   

- Kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego: Menadżerowie mogą już posia-

dać odpowiednie kompetencje w dziedzinie prowadzenia analizy potrzeb; mogą również 

mieć wiedzę interkulturową i umiejętności językowe. Nadal jednak mogą potrzebować 

dowiedzieć się więcej na temat aktualnej sytuacji panującej w środowisku organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, poznać więcej europejskich programów grantowych i 

wymogów dotyczących budowania dobrych wniosków o dofinansowanie projektów 

międzynarodowych.   

Dlatego też w badaniach nie pytano o najważniejsze kompetencje, ale o kompetencje, które re-

spondent, jego zdaniem, potrzebuje podnieść w pierwszej kolejności by być lepszym menadże-
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rem projektu międzynarodowego. Respondenci mieli możliwość wskazania trzech kompetencji 

na każdym ramieniu Trójkąta Kompetencji, a dodatkowo – dopisać jedną, dodatkową, nie wy-

mieniona wcześniej kompetencję.  

 

3.2 Struktura nowego Trójkąta Kompetencji  

Trójkąt Kompetencji Project Management Institute (PMI)  

Opracowany przez partnerów Trójkąt Kompetencji menadżerów projektów działających w or-

ganizacjach społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych został zainspirowany 

trójkątem kompetencji menadżerskich wypracowanym przez Project Management Institute z 

siedzibą w Filadelfii, USA – www.pmi.org 

 
Graf. 48: Trójkąt kompetencji PMI  

Zgodnie z modelem trójkąta PMI, idealny zestaw kompetencji menadżera projektu jest kombina-

cją wiedzy, umiejętności i zachowań (postaw) w trzech obszarach:  

Technicznego zarządzania projektem: Obejmującego kompetencje techniczne pozwalają-

ce na sprawne zarządzanie projektem w konkretnym obszarze tematycznym,  

Przywódczym: Kompetencje budowania ‘ducha zespołu’, prezentowania wizji członkom 

zespołu, inspirowania ich do osiągania celów.  

Zarządzania strategicznego i biznesowego: Wiedza ekspercka w obszarach, których do-

tyczy realizacja projektu.  

Podsumowując, skuteczny menadżer projektu potrzebuje posiadać zbilansowany zestaw kom-

petencji, 

 gdzie kompetencje i wiedza specjalistyczna w zakresie “technicznego zarządzania pro-

jektem” pozwalają mu skutecznie planować i wdrażać projekt;  

 gdzie kompetencje i specjalistyczna wiedza “przywódcza” pozwalają mu na dobrą 

współpracę  z różnymi interesariuszami projektu; 

 gdzie kompetencje “zarządzania strategicznego i biznesowego” pozwalają mu lepiej rea-

lizować projekt, zgodnie ze strategią rozwoju organizacji oraz w zgodnie z wiedzą spe-

cjalistyczną o obszarze, w jakim działa i w duchu przedsiębiorczości.   

http://www.pmi.org/
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Metodologia PMI kładzie nacisk na fakt, że konkretne kompetencje z trójkąta kompetencji po-

trzebują być odpowiednie do konkretnego obszaru działalności (obszaru biznesowego) – 

uwzględniając specyficzne dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji doro-

słych warunki, gdzie realizowana jest edukacja nieformalna i poza-formalna w dużym stopniu 

oparta o pracę wolontariuszy i organizacji pozarządowych.  

Nowy Trójkąt Kompetencji  

Na bazie inspiracji Trójkątem Kompetencji PMI, zespół projektu zaprojektował własny Trójkąt 

Kompetencji w dziedzinie Zarządzania Projektami. Na bazie własnych doświadczeń, doświad-

czeni menadżerowie projektów międzynarodowych z organizacji partnerskich zaproponowali 

listę kompetencji, które powinien posiadać skuteczny menadżer projektu międzynarodowego, 

europejskiego, działający w sektorze nieformalnej i poza-formalnej edukacji dorosłych.  

Nowy Trójkąt Kompetencji zbudowano z 30 kompetencji, po 10 na każdym ramieniu trójkąta. 

Dyskutowane było,  czy ograniczyć liczbę kompetencji w ramach jednego ramienia, na przykład 

do 6. Uznano jednak, że warto zostawić ich więcej, by dać większy wybór respondentom badań. 

Co więcej, dodano pytanie otwarte, gdzie respondenci mieli możliwość proponowania dodatko-

wych, nie wymienionych wcześniej kompetencji – które uznali za ważne – dla każdego z ramion 

trójkąta.  

Poniżej zaprezentowany jest Trójkąt Kompetencji opracowany przez partnerstwo, zawierający 

po 10 kompetencji na każdym z ramion, który został użyty w badaniu. Każda z kompetencji pre-

zentowana jest w postaci nazwy i krótkiego opisu.  

Kompetencje na każdym ramieniu trójkąta prezentowane są w kolejności losowej, bez rangi 

ważności – między innymi po to, by nie sugerować respondentom odpowiedzi.  

 

Na bazie własnych doświadczeń, doświadczeni menadżerowie projektów międzynarodowych z 

organizacji partnerskich zaproponowali listę kompetencji, które powinien posiadać skuteczny 

menadżer projektu międzynarodowego, europejskiego, działający w sektorze nieformalnej i 

poza-formalnej edukacji dorosłych.  

Nowy Trójkąt Kompetencji zbudowano z 30 kompetencji, po 10 na każdym ramieniu trójkąta. 
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1. Kompetencje techniczne  

1 

Kompetencje językowe (język angielski) 

tzn. wysoki poziom umiejętności czytania, pisania i rozmawiania w j. angielskim, jako najczęściej  

używanym "wspólnym" języku w kontekście współpracy europejskiej, włączając znajomość ter-

minologii związanej z sektorem edukacji dorosłych i społeczeństwa obywatelskiego.  

2 

Ogólne kompetencje pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego 

tzn. jak opracować logiczny i spójny projekt, jak zaangażować partnerów zagranicznych do 

współpracy przy opracowywaniu projektu, jak wpisać projekt do wniosku aplikacyjnego o dofi-

nansowanie adekwatnie do wymogów konkretnego programu grantowego.   

3 

Organizowanie Warsztatów Idei (Idea Workshops) 

tzn. generowanie pomysłów podczas sesji grupowych stosując np. burzę mózgów, kiedy to różni 

interesariusze związani z tematyką planowanego projektu nazywają i analizują problemy i projek-

tują możliwe sposoby ich rozwiązania.  

4 

Planowanie i harmonogramowanie projektu 

tzn. planowanie planu pracy i podziału pracy dla zrealizowania celów określonych metodą SMART 

(konkretny - mierzalny - osiągalny - realistyczny - określony czasowo); planowanie kluczowych 

działań i rezultatów projektu.  

5 

Budżetowanie i szacowanie kosztów 

np. szacowanie szczegółowych kosztów poszczególnych działań dla wykonania planu pracy, stwo-

rzenie szczegółowego budżetu projektu, co będzie pomocne w monitorowaniu wydatkowania 

budżetu i prowadzenia właściwej dokumentacji kosztów i księgowości.    

6 

Koordynowanie prac zespołu  

tzn. tworzenie list zadań i realizowanie w praktyce planu pracy, delegowanie zadań i odpowie-

dzialności, monitorowanie wykonania zadań w oparciu o jasne i przejrzyste procedury kontroli i 

zarządzania czasem.   

7 

Zarządzanie finansami 

tzn. zarządzanie planowaniem budżetu, budżetowaniem, księgowaniem, kontrolą wewnętrzną, 

audytem, zamówieniami, wypłatami i sprawozdawczością finansową zgodnie z planem projektu.   

8 

Komunikacja wewnętrzna 

tzn. planowanie i realizowanie efektywnej i asertywnej komunikacji w zespole projektowym, w 

oparciu o zdefiniowanie Co - Dlaczego - Kto - Kiedy i Jak, włączając stosowanie adekwatnych na-

rzędzi ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych).   

9 

Upowszechnianie 

Tzn. planowanie upowszechniania adekwatnie do konkretnych interesariuszy i grup docelowych 

projektu w obszarze społeczeństwa obywatelskiego i zapewnienie odpowiednich środ-

ków/kanałów dotarcia do odbiorców, włączając zastosowanie mediów społecznościowych.   

10 Kompetencje ewaluacji 
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tzn. planowanie, prowadzenie i raportowanie postępu działań i oceny wpływu projektu, włączając 

definiowanie metodologii i procedur oraz projektowanie formularzy ewaluacyjnych on-line.  

Kompetencje techniczne odnoszą się do planowania i realizacji projektu w organizacjach społe-

czeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych.  
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2. Kompetencje przywódcze 

1 

Efektywna komunikacja w kontekście organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

tzn. przekazywanie wizji projektu i znaczenia realizowanych w jego ramach działań interesariu-

szom, a szczególnie - umiejętność dotarcia do kluczowych interesariuszy związanych z kontek-

stem społeczeństwa obywatelskiego. 

2 

Motywowanie i wywieranie wpływu  

tzn. motywowanie zespołu projektowego i kluczowych interesariuszy poprzez jasne cele i zachę-

canie ich do wniesienia swojego wkładu w projekt, co wspiera spójność i współwłasność projektu 

(poczucie wspólnej odpowiedzialności za projekt).    

3 

Empatia i Rozumienie Sytuacyjne 

tzn. angażowanie się w relacje oraz zrozumienie i odpowiadanie na potrzeby uczestników projek-

tu, umiejętność dostrzeżenia i wykorzystania mocnych stron uczestników projektu dla jego lep-

szej realizacji.   

4 

Budowanie Zespołu, włączając wolontariuszy 

tzn. promowanie współwłasności projektu w zespole projektowym, włączając związanych z nim 

wolontariuszy; promowanie kultury współpracy z silnym poczuciem wspólnej odpowiedzialności 

za projekt i wysokim poziomem motywacji.   

5 

Improwizacja i sprawność działania 

tzn. umiejętność "zwinnego", sprawnego reagowania gdy to potrzebne i improwizowania w nie-

przewidzianych sytuacjach by zapewnić postęp w realizacji projektu i skuteczność działań dzięki 

umiejętności dostrzegania nowych możliwości i wykorzystania aktualnego kontekstu.  

6 

Motywowanie przez dobry przykład 

tzn. motywowanie dzięki dawaniu dobrego przykładu: dotrzymując terminów, koncentrując się na 

celu i zawartości działań, podejmowaniu odpowiedzialności oraz działaniu w empatyczny, uczci-

wy i przejrzysty sposób.  

7 

Delegowanie zadań (projektowych) 

tzn. jako koordynator - delegowanie tak dużej liczby zadań jak to tylko możliwe, by mieć więcej 

czasu na mierzenie się z nieoczekiwanymi wydarzeniami (projektowymi) i angażowanie się w 

pracę nad projektem jako całością.  

8 

Moderowanie spotkań i wydarzeń  

tzn. umiejętności moderowania spotkań projektowych,  sesji plenarnych i większych wydarzeń 

projektowych, zarówno "twarzą w twarz" jak i wydarzeń wirtualnych (np. za pośrednictwem Sky-

pe'a).    

9 

Partnerskie doradztwo  

tzn. doradzanie i pomaganie innym członkom zespołu w realizacji konkretnych zadań, zapewnie-

nie wsparcia i doradztwa na partnerskiej stopie/w partnerskich relacjach  w kontekście ponadna-

rodowym, w zespołach transgranicznych,  wielo-partnerskich.   
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10 

Rozwiązywanie konfliktów 

tzn. skuteczne nawigowanie podczas wewnętrznych i zewnętrznych konfliktów oraz trudnych 

sytuacji; mediowanie pomiędzy różnymi punktami widzenia oraz umiejętność podejmowania 

ostatecznych decyzji.  

Kompetencje przywódcze odnoszą się do umiejętności dobrej współpracy z różnymi interesa-

riuszami projektu, a szczególnie – do budowania “ducha zespołu”, prezentowania wizji człon-

kom zespołu i inspirowanie ich do osiągania celów projektu.  
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3. Kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego  

1 

Rozeznanie w i rozumienie warunków działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

sektora edukacji dorosłych 

tzn. znajomość misji, potrzeb i warunków działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

zajmujących się nie-formalną i poza-formalną edukacją dorosłych, zarówno we własnym kraju jak 

i w szerszej, europejskiej społeczności.  

2 

Rozeznanie w i rozumienie sytuacji (panującej) w zaangażowanych krajach partnerskich 

tzn. podstawowa wiedza na temat historii, bieżących wydarzeń i wyzwań aktualnych w krajach 

partnerskich, jak również podstawowa wiedza na temat sektora organizacji społeczeństwa oby-

watelskiego u partnerów.  

3 

Kompetencje międzykulturowe 

tzn. umiejętność pracy w kontekście międzynarodowym z wykorzystaniem potrzebnych kompe-

tencji międzykulturowych; podstawowe rozumienie i umiejętności zachowania się w różnych 

kontekstach kulturowych i społecznych.     

4 

Międzynarodowa i wielostronna współpraca w sektorze organizacji  społeczeństwa obywa-

telskiego 

tzn. posiadanie silnej, europejskiej sieci współpracy w sektorze organizacji społeczeństwa obywa-

telskiego; umiejętność znalezienia i wyboru odpowiednich partnerów do projektu jak również 

umiejętność promowania swojej organizacji jako potencjalnego partnera (projektowego).   

5 

Wiedza na temat europejskich programów grantowych 

tzn. orientacja w możliwościach dofinansowania realizowanej działalności oraz rozeznanie w 

wymogach konkretnych programów grantowych dotyczących finansowanych działań, planu pro-

jektu oraz sposobów opracowywania konkretnych wniosków o dofinansowanie.  

6 

Analiza potrzeb i analiza interesariuszy, 

tzn. wiedza, jak określić i analizować potrzeby, na które ma odpowiedzieć planowany projekt oraz 

umiejętność dobrania odpowiednich form działania dla zaspokojenia tych potrzeb i zaangażowa-

nia kluczowych interesariuszy w planowanie (i realizację) projektu.  

7 

Analiza SWOT i analiza ryzyka 

tzn. umiejętność określenia Mocnych Stron, Słabości, Szans i Zagrożeń w planie projektu oraz 

umiejętność określenia potencjalnego ryzyka i opracowania planu zareagowania w sytuacji wy-

stąpienia ryzyka.  

8 

Przestrzeganie prawa i przepisów 

tzn. zapewnienie, że planowanie i realizacja projektu będzie się odbywać zgodnie z obowiązują-

cym prawem, przepisami i politykami aktualnymi w danym obszarze działania.  

9 

PR i Marketing projektu 

tzn. umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi i kanałów dotarcia z informacją, promocją i 

upowszechnianiem projektu wśród jego głównych grup docelowych.  
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10 

Synergie pomiędzy projektami krajowymi i międzynarodowymi realizowanymi przez or-

ganizacje społeczeństwa obywatelskiego 

tzn. umiejętność dostrzeżenia i wykorzystania możliwych synergii poprzez inicjowanie równole-

głych krajowych i międzynarodowych projektów, zawierających uzupełniające się nawzajem dzia-

łania i dostarczające uzupełniających się rezultatów oraz możliwości wykorzystania uzupełniają-

cych się źródeł dofinansowania.  

Kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego odnoszą się do umiejętności wdrażania 

projektu zgodnie ze strategią rozwoju organizacji oraz w oparciu o wysoki poziom wiedzy dzie-

dzinowej, specjalistycznej, na temat swojego obszaru działania.   
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3.3 Wyniki badań – podsumowanie priorytetów nada-

wanych kompetencjom 

Cel pytania 

W ramach badania online, respondenci byli proszeni o wybór trzech kompetencji spośród dzie-

sięciu, na każdym ramieniu Trójkąta Kompetencji, których to podnoszenie i rozwijanie uznali za 

najważniejsze aby lepiej realizować europejskie projekty współpracy międzynarodowej.  

Tak więc respondenci nie byli pytani, które ogólnie kompetencje zaprezentowane w ramach 

Trójkąta uważają za najważniejsze. Pytaliśmy ich o to, które trzy kompetencje są najważniejsze 

dla nich – takie, które chcieli by podnieść oni sami. 

a) Kompetencje techniczne 

 

Graf.  49: Priorytety nadane kompetencjom technicznym. Wszystkie kraje partnerskie, responden-

ci doświadczeni i nie doświadczeni we współpracy międzynarodowej.  

Ogólnie, dla wszystkich 5 krajów partnerskich gdzie realizowane były badania oraz dla wszyst-

kich grup respondentów, pięć najważniejszych do podnoszenia kompetencji technicznych to: 

“ogólne umiejętności pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego” (48%); „umiejętność posłu-

giwania się językiem angielskim” (39%); „planowanie i budżetowane projektu” (38%); „ewalua-

cja” (33%) oraz “koordynowanie pracy zespołu” (30%).   

Wcześniej w raporcie, w rozdziale 2.1, zaprezentowano różnice pomiędzy respondentami do-

świadczonymi w realizacji projektów międzynarodowych i tymi bez doświadczenia/o niewiel-

kim doświadczeniu. Ci drudzy częściej, niż respondenci z doświadczeniem, wskazywali na kom-
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petencje “pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego” (57% vs 34%), “umiejętność posługi-

wania się j. angielskim” (41% vs 34%) jak również „planowania i harmonogramowania projek-

tu” (41% vs 30%). Respondenci z doświadczeniem częściej wskazywali natomiast, jako wymaga-

jące u nich poprawy, kompetencje w dziedzinie „ewaluacji”  (42% vs 21%).  

Warto również wspomnieć o kilku interesujących różnicach pomiędzy wynikami krajów, w któ-

rych realizowano badania:  

Polscy respondenci, ogólnie, przypisywali największą ważność podnoszeniu kompetencji w 

dziedzinie “umiejętności posługiwania się j. angielskim” (50%), a kolejno kompetencjom z dzie-

dziny „ewaluacji” (44%) oraz „ogólnym kompetencjom pozyskiwania dofinansowania zewnętrz-

nego” (39%), podczas gdy zarządzaniu finansami przypisano niską ważność !11%) (patrz graf 

11, str. 19) 

Respondenci włoscy, ogólnie, najwyższą wartość przypisali “ogólnym kompetencjom pozyski-

wania dofinansowania zewnętrznego” (62%), a kolejno kompetencjom „planowania i harmono-

gramowania projektu” (46%), „umiejętnościom posługiwania się językiem angielskim” (42%) 

oraz “zarządzaniu finansami” (42%); podczas gdy kompetencjom związanym z „ewaluacją” 

przypisano niską wartość (15%) (patrz graf 16, str.31) 

Większość respondentów węgierskich (patrz graf 29, str. 46), podobnie jak respondentów pol-

skich, najwyższą wartość przypisało “kompetencjom posługiwania się j. angielskim” (75%), a 

kolejno  “planowaniu i harmonogramowaniu projektu” (58%) oraz “zarządzaniu finansowemu” 

(50%). Niską wartość przypisano “ogólnym kompetencjom pozyskiwania dofinansowania ze-

wnętrznego” (25%) oraz „ewaluacji” (17%).  

Priorytety respondentów duńskich były inne (patrz: graf 36, str. 57). Najwyższy priorytet przy-

pisano „koordynowaniu pracy zespołu” (55%), “planowaniu i harmonogramowaniu projektu” 

(50%) oraz “ogólnym umiejętnościom pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego” (45%). 

Najniższą wartość przypisano kompetencjom w zakresie “posługiwania się językiem angielskim” 

(9%).    

Również odmienne były priorytety przypisywane przez respondentów austriackich (patrz: graf 

49, str. 84). Najwyższą wartość przypisali oni podnoszeniu kompetencji w dziedzinie “ewaluacji” 

(71%), a kolejno: kompetencjom w zakresie “stosowania j. angielskiego” oraz „ogólnym kompe-

tencjom pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego”  (41%, obydwie kompetencje). Najniższą 

wartość przypisano kompetencjom w dziedzinie “planowania i harmonogramowania projektu” 

oraz „koordynowania pracy zespołu” (12%, obydwie kompetencje). 

Podsumowując: Respondenci polscy, węgierscy i austriaccy wysoką wartość przypisali podno-

szeniu kompetencji w dziedzinie „umiejętności posługiwania się j. angielskim”, podczas gdy dla 

respondentów duńskich kompetencje te okazały się najmniej ważne do rozwijania. Duńscy re-

spondenci najwyższą wagę przypisali natomiast podnoszeniu poziomu kompetencji w dziedzi-

nie “koordynowania pracy zespołu”, które to w żadnym z pozostałych krajów nie zostały wysoko 

docenione. Respondenci włoscy i węgierscy okazali się nie cenić wysoko ważności podnoszenia 

kompetencji w dziedzinie “ewaluacji”, podczas gdy respondenci z pozostałych 3 krajów wysoko 

ocenili konieczność ich podnoszenia – z respondentami austriackimi na czele.  
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b) Kompetencje przywódcze 

 

Graf. 50: Priorytety nadane kompetencjom przywódczym. Wszystkie kraje partnerskie, respon-

denci doświadczeni i nie doświadczeni we współpracy międzynarodowej.  

Ogólnie, dla wszystkich 5 krajów partnerskich gdzie realizowane były badania oraz dla wszyst-

kich grup respondentów, pięć najważniejszych do podnoszenia kompetencji przywódczych to: 

“delegowanie zadań projektowych” (51%), “budowanie zespołu włączając wolontariuszy” 

(40%), “efektywna komunikacja w kontekście organizacji społeczeństwa obywatelskiego” 

(39%), “rozwiązywanie konfliktów” (38%) oraz “motywowanie i wywieranie wpływu” (28%).  

Wcześniej w raporcie, w rozdziale 2.1, zaprezentowano różnice pomiędzy respondentami do-

świadczonymi w realizacji projektów międzynarodowych i tymi bez doświadczenia/o niewiel-

kim doświadczeniu. Respondenci o niewielkim/ żadnym doświadczeniu w realizacji projektów 

międzynarodowych wyższą wagę, niż respondenci z doświadczeniem, przypisywali kompeten-

cjom w dziedzinie „budowania zespołu włączającego wolontariuszy (43% vs 34%) oraz “efek-

tywnej komunikacji w kontekście organizacji społeczeństwa obywatelskiego” (39% vs 34%), 

Respondenci z doświadczeniem międzynarodowym natomiast wyższą wagę, niż respondenci 

niedoświadczeni, przypisywali kompetencjom z dziedziny „delegowania zadań projektowych” 

(55% vs 43%), „rozwiązywania konfliktów” (36% vs 29%) oraz „partnerskiemu doradztwu” 

(30% vs 18%).  

Warto tu również wspomnieć o kilku interesujących różnicach w wynikach badań dotyczących 

kompetencji przywódczych – pomiędzy krajami, w których realizowano badania:  

Respondenci z Polski, ogólnie, najwyższą wartość przypisali konieczności podnoszenia kompe-

tencji z dziedziny “delegowania zadań projektowych” (61%), “budowania zespołu włączającego 

wolontariuszy” (56%), “motywowania i wywierania wpływu” (40%) oraz “efektywnej komuni-

kacji w kontekście organizacji społeczeństwa obywatelskiego” i „rozwiązywania konfliktów” – ex 

aequo (28% obydwie kompetencje). (patrz graf 12, str. 20) 
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Według uśrednionych wyników badań we Włoszech (patrz graf 18, str. 32), najwyższą wartość 

przypisano podnoszeniu kompetencji w dziedzinie “delegowania zadań projektowych” (46%), 

“rozwiązywania konfliktów” (42%), “efektywnej komunikacji w kontekście organizacji społe-

czeństwa obywatelskiego” (31%), “budowania zespołu włączając wolontariuszy” (31%), oraz 

“motywowania i wywierania wpływu” (27%). 

Respondenci węgierscy (patrz graf 31, str. 49), ogólnie, najwyższe wartości przypisali podno-

szeniu kompetencji z dziedziny “budowania zespołu włączając wolontariuszy” (67%), a kolejno 

kompetencjom z zakresu „rozwiązywania konfliktów” i „delegowania zadań projektowych” 

(50% wskazań, obydwie kompetencje),  oraz “efektywnej komunikacji w kontekście organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego” (33%).  

Według uśrednionych wyników badań w Danii (patrz graf 39, str. 61) najwyższą wartość przypi-

sano podnoszeniu kompetencji w dziedzinie “delegowania zadań projektowych” (59%), “efek-

tywnej komunikacji w kontekście organizacji społeczeństwa obywatelskiego” (55%) oraz “bu-

dowaniu zespołu włączając wolontariuszy” (45%), podczas gdy  podnoszeniu kompetencji w 

dziedzinie “rozwiązywania konfliktów” przypisano stosunkowo niską wartość (23% wskazań).  

Według respondentów austriackich (patrz graf 50, str. 86), ważne jest przede wszystkim podno-

szenie kompetencji w dziedzinie “delegowania zadań projektowych” (59%), a kolejno – w dzie-

dzinie “rozwiązywania konfliktów”  (41%), “partnerskiego doradztwa” (35%) oraz “efektywnej 

komunikacji w kontekście organizacji społeczeństwa obywatelskiego” (29%). Stosunkowo niską 

wartość przypisano natomiast w Austrii kompetencjom z dziedziny “budowania zespołu włącza-

jąc wolontariuszy” (12% wskazań).  

Podsumowując: Generalnie, respondenci w różnych krajach podobnie przypisywali priorytety 

kompetencjom z dziedziny przywódczej. Respondenci ze wszystkich krajów, z wyjątkiem Wę-

grów, najwyższą wartość przypisali konieczności podnoszenia kompetencji w dziedzinie „dele-

gowania zadań projektowych”. Wszyscy respondenci, poza austriackimi, przypisali również wy-

soką wartość podnoszeniu kompetencji w dziedzinie „budowania zespołu włączając wolontariu-

szy” oraz „efektywnej komunikacji w kontekście organizacji społeczeństwa obywatelskiego”. 

Wszyscy respondenci, poza duńskimi, wysoką wartość przypisali również podnoszeniu kompe-

tencji w dziedzinie „rozwiązywania konfliktów”.  
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c) Kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego  

 

Graf. 51: Priorytety nadane kompetencjom zarządzania strategicznego i biznesowego. Wszystkie 

kraje partnerskie, respondenci doświadczeni i nie doświadczeni we współpracy międzynarodowej.  

Ogólnie, dla wszystkich 5 krajów partnerskich gdzie realizowane były badania oraz dla wszyst-

kich grup respondentów, pięć najważniejszych do podnoszenia kompetencji zarządzania strate-

gicznego i biznesowego to: „wiedza na temat europejskich programów grantowych” (58%), bu-

dowanie “międzynarodowej i wielostronnej współpracy  w sektorze organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego” (42%), „analiza potrzeb i analiza interesariuszy” (32%), “budowanie synergii 

pomiędzy projektami krajowymi i międzynarodowymi” (26%) oraz „kompetencje międzykultu-

rowe” (26%).  

Wcześniej w raporcie, w rozdziale 2.1, zaprezentowano różnice pomiędzy respondentami do-

świadczonymi w realizacji projektów międzynarodowych i tymi bez doświadczenia/o niewiel-

kim doświadczeniu. Ci drudzy, w stosunku do respondentów doświadczonych, wyżej ocenili 

konieczność podnoszenia kompetencji w dziedzinie „wiedzy na temat europejskich programów 

grantowych” (63% vs 47%) oraz “międzynarodowej i wielostronnej współpracy  w sektorze 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego” (45% vs 36%). Respondenci doświadczeni we 

współpracy międzynarodowej wyższe wartości, niż niedoświadczeni, przypisali konieczności 

podnoszenia kompetencji w dziedzinie „analizy potrzeb i analizy interesariuszy” (38% vs 23%) 

oraz “budowaniu synergii pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi projektami organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego” (30% vs 20%).  
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Warto tu również wspomnieć o kilku interesujących różnicach, które wystąpiły pomiędzy kra-

jami w których realizowano badania, w wynikach badań dotyczących ważności przypisywanej 

podnoszeniu kompetencji z dziedziny zarządzania strategicznego i biznesowego:   

Według uśrednionych wyników badań w Polsce (patrz graf 13, str. 21), największą, równorzęd-

ną wartość przypisano podnoszeniu trzech kompetencji: „Rozeznaniu w i rozumieniu warunków 

działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych”, „analizie po-

trzeb i analizie interesariuszy” oraz „PR i marketingowi projektu” (44% wskazań każda). Najniż-

szą wartość przypisano ważności podnoszenia kompetencji w dziedzinie budowania „synergii 

pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi projektami realizowanymi przez organizacje społe-

czeństwa obywatelskiego” (6%).  

Według respondentów włoskich (patrz graf 20, str. 34), ważne jest przede wszystkim podnosze-

nie kompetencji w dziedzinie budowania “międzynarodowej i wielostronnej współpracy  w sek-

torze organizacji społeczeństwa obywatelskiego”, “wiedzy na temat europejskich programów 

grantowych” (62%), „analizy potrzeb i analizy interesariuszy” (39%) oraz analizy SWOT i anali-

zy ryzyka (35%). Najniższą wartość przypisano konieczności podnoszenia kompetencji w dzie-

dzinie „rozeznania w i rozumienia warunków działania organizacji społeczeństwa obywatel-

skiego sektora edukacji dorosłych” (4%).  

Zdaniem respondentów węgierskich (patrz graf 33, str. 53), w pierwszej kolejności podniesienia 

wymagają kompetencje respondentów w dziedzinie budowania “międzynarodowej i wielo-

stronnej współpracy pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego” (65%), a kolejno 

„wiedza na temat europejskich programów grantowych” (62%), “analiza potrzeb i analiza inte-

resariuszy (39%) oraz „analiza SWOT i analiza ryzyka” (35%). Najniższą wartość przypisano, 

podobnie jak we Włoszech,  „rozeznaniu w i rozumieniu warunków działania organizacji społe-

czeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych” (4%). 

Według uśrednionych wyników badań w Danii (patrz graf 42, str. 64) najwyższą wartość przypi-

sano podnoszeniu kompetencji w dziedzinie “wiedzy na temat europejskich programów gran-

towych”  (68%), a kolejno budowaniu „międzynarodowej i wielostronnej współpracy pomiędzy 

organizacjami społeczeństwa obywatelskiego” (41%), „rozeznaniu w i rozumieniu warunków 

działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych” (32%), oraz 

„kompetencjom międzykulturowym” (27%). Najniższą wartość przypisano kompetencjom w 

dziedzinie budowania „synergii między krajowymi i międzynarodowymi projektami realizowa-

nymi przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego” (14%).  

Zdaniem respondentów austriackich (patrz graf 51, str. 88), za najważniejsze uznano podnosze-

nie kompetencji w dziedzinie budowania „synergii między krajowymi i międzynarodowymi pro-

jektami realizowanymi przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego” (59%), “wiedzy na 

temat europejskich programów grantowych” (53%), a kolejno „analizie potrzeb i analizie intere-

sariuszy” (35%). Kompetencje w dziedzinie “rozeznania w i rozumienia warunków działania 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych” nie otrzymały żadnego 

wskazania jako ważne do rozwijania (0%).  

Podsumowując: Priorytety przypisywanie poszczególnym kompetencjom z dziedziny zarządza-

nia strategicznego i biznesowego różnią się znacząca w różnych krajach. Respondenci włoscy i 

węgierscy przypisują, w przeciwieństwie do respondentów z pozostałych trzech krajów,  naj-
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wyższą wartość ważności podnoszenia kompetencji w dziedzinie budowania „międzynarodowej 

i wielostronnej współpracy pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego”. Włoscy, 

węgierscy i duńscy respondenci przypisują również wysoką wartość podnoszeniu kompetencji 

w dziedzinie budowania „międzynarodowej i wielostronnej współpracy pomiędzy organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego”, odmiennie niż  w Polsce i w Austrii. Respondenci austriaccy 

natomiast najwyżej rantingowali kompetencje w dziedzinie budowania “synergii pomiędzy kra-

jowymi i międzynarodowymi projektami…”, co nie było tak istotne w krajach pozostałych part-

nerów. We wszystkich krajach, poza Danią, wysoką wartość przypisano konieczności podnosze-

nia kompetencji w dziedzinie “analizy potrzeb i analizy interesariuszy. 

d) Priorytety a trzy obszary kompetencji  

Na zakończenie, warto wspomnieć, że celem badania nie było porangowanie, według ważności 

podnoszenia i rozwijania ich, wszystkich kompetencji, z wszystkich 3 ramion Trójkąta Kompe-

tencji (kompetencji technicznych, kompetencji przywódczych oraz kompetencji zarządzania 

strategicznego i biznesowego). Celem badań było określenie priorytetów w ramach każdego z 

trzech w. w. obszarów kompetencji osobno.  

Stąd też nie dysponujemy informacjami na temat tego, czy respondenci uważali kompetencje z 

danego ramienia Trójkąta za ważniejsze niż kompetencje z innego ramienia. Można natomiast 

pokusić się o wniosek, że menadżerowie projektów o niewielkim/ żadnym doświadczeniu w 

realizacji projektów międzynarodowych wyższy priorytet przypisywali rozwijaniu kompetencji 

technicznych, podczas gdy doświadczeniu menadżerowie projektów międzynarodowych byli 

bardziej zainteresowani rozwijaniem kompetencji z dziedziny zarządzania strategicznego i biz-

nesowego.   

 

3.4 Wyniki badań a planowane szkolenia  

Różne potrzeby w zakresie podnoszenia kompetencji 

Określone w badaniach potrzeby w zakresie podnoszenia kompetencji związanych z zarządza-

niem projektami międzynarodowymi różnią się znacznie pomiędzy różnymi grupami respon-

dentów. Różnice występują zarówno pomiędzy respondentami o różnym poziomie doświadcze-

nia w realizacji współpracy międzynarodowej, jak i pomiędzy respondentami aktywnymi w róż-

nych obszarach działania i w różnych krajach. Z tego względu trudne wydaje się zaprojektowa-

nie jednego programu szkoleniowego oraz jednego zestawu usług wspierających, które zaspo-

koiły by potrzeby tych różnych grup. Zamiast tego, wskazane wydaje się zaoferowanie zarówno 

ogólnej oferty edukacyjnej dla wszystkich, jak również specyficznej oferty szkoleniowej i usług 

wspierających, odpowiadających na konkretne potrzeby konkretnych grup.  

Planowanie szkoleń w podziale na etapy pracy projektowej 

Innym pomysłem mogło by być zaplanowanie szkoleń w odniesieniu do trzech standardowych 

faz pracy projektowej, czyli 1) planowania projektu i opracowania wniosku o dofinansowanie, 2) 
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koordynowania i realizacji projektu oraz 3) ewaluacji, upowszechniania i opracowywania spra-

wozdania końcowego z realizacji projektu.  

Poniżej zaakcentowano te grupy kompetencji, które wymagają podniesienia/rozwinięcia na po-

szczególnych etapach pracy projektowej:  

Ad 1: Planowanie projektu i opracowywanie wniosku o dofinansowanie 

Kompetencje potrzebne na tym etapie to przede wszystkim:  

Kompetencje techniczne: 

- Ogólne kompetencje pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego  

- Planowanie i harmonogramowanie projektu  

- Budżetowanie i szacowanie kosztów. 

Kompetencje przywódcze:  

- Efektywna komunikacja w kontekście organizacji społeczeństwa obywatelskiego  

- Organizowanie “Warsztatów Idei” (Idea Workshops). 

Kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego: 

- Wiedza na temat europejskich programów grantowych  

- Budowanie międzynarodowej i wielostronnej współpracy między organizacjami społe-

czeństwa obywatelskiego  

- Rozeznanie w i wiedza na temat organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edu-

kacji dorosłych  

- Prowadzenie analizy potrzeb i analizy interesariuszy. 

 

Temat dodatkowy:   

- Jak promować swoją organizację jako atrakcyjnego (potencjalnego) partnera projektu.  

Ad 2: Koordynowanie i realizacja projektu; zarządzanie bieżącą współpracą w 

ramach projektu  

Kompetencje potrzebne na tym etapie to przede wszystkim:   

Kompetencje techniczne: 

- Koordynowanie pracy zespołu 

- Komunikacja wewnętrzna 

- Upowszechnianie 

- Zarządzanie finansami. 

 

Kompetencje przywódcze:  

- Delegowanie zadań projektowych  

- Budowanie zespołu włączając wolontariuszy  

- Efektywna komunikacja w kontekście organizacji społeczeństwa obywatelskiego  

- Motywowanie i wywieranie wpływu 

- Partnerskie doradztwo 

- Rozwiązywanie konfliktów. 
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Kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego: 

- Budowanie synergii między krajowymi i międzynarodowymi projektami realizowanymi 

przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego  

- Kompetencje międzyklturowe 

- Rozeznanie w i wiedza na temat organizacji społeczeństwa obywatelskiego sektora edu-

kacji dorosłych. 

Temat dodatkowy: 

- Jak być doskonałym partnerem w międzynarodowym projekcie współpracy.  

Ad 3: Ewaluacja, upowszechnianie i raportowanie rezultatów projektu  

Kompetencje potrzebne na tym etapie to przede wszystkim:   

Kompetencje techniczne: 

- Ewaluacja 

- Zarządzanie finansami. 

Kompetencje przywódcze: 

- Efektywna komunikacja w kontekście organizacji społeczeństwa obywatelskiego.  

Kompetencje zarządzania strategicznego i biznesowego: 

- Budowanie międzynarodowej i wielostronnej współpracy między organizacjami społe-

czeństwa obywatelskiego  

- PR i marketing projektu  

- Stosowanie prawa i przepisów.  
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4. Wsparcie oczekiwane przez menadżerów 

projektów międzynarodowych  

4.1 Podsumowanie odpowiedzi zebranych w badaniach  

Aron Weigl i Tanja Nagel, EDUCULT 

Wsparcie oferowane menadżerom projektów międzynarodo-

wych przez organizacje, na rzecz których działają 

63.3% menadżerów projektów, którzy wzięli udział w badaniach online potwierdziło, że otrzy-

mują wsparcie od zatrudniających ich/ zlecających im pracę organizacji na etapie planowania i 

realizowania projektów międzynarodowych. 54.8% z nich otrzymało wsparcie w znalezieniu 

odpowiedniego partnera do projektu  (patrz graf 52). Niewiele mniej niż połowa z nich otrzyma-

ła wsparcie w zakresie opracowania wymagającego wniosku o dofinansowanie projektu czy 

zarządzania finansami. Na samym końcu listy otrzymywanego wsparcia znalazły się szkolenia.  

 

Graf. 52: Jaki rodzaj wsparcia otrzymałeś/-aś? (pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru od-

powiedzi). Wszystkie kraje. 
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Menadżerowie projektów byli również pytani o to, jakiego wsparcia oczekują od organizacji, na 

rzecz których działają (patrz graf 53). Najczęściej wybieraną odpowiedzią (63.3% wskazań) było 

wsparcie w procesie przygotowanie wymagających wniosków o dofinansowanie projektu. 

55.1% respondentów oczekuje  przydzielenia im dodatkowych ludzi do zespołu projektowego, a 

51% wsparcia w zarządzaniu finansami w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu. Podczas 

gdy 34.7% respondentów oczekuje szkoleń w zakresie zarządzania projektami międzynarodo-

wymi – 6.5% takie wsparcie otrzymuje (patrz graf 53). 

 

Graf. 53: Jakiego wsparcia oczekujesz  od zatrudniającej Cię/ zlecającej Ci pracę organizacji, by 

móc z sukcesem pozyskiwać dofinansowanie i realizować projekty międzynarodowe? (pytanie z 

możliwością wielokrotnego wyboru odpowiedzi). Wszystkie kraje. 

Wsparcie oczekiwane w ramach międzynarodowej sieci  

Respondenci badań online byli również pytani o to, jaki rodzaj wsparcia powinna oferować mię-

dzynarodowa sieć wspierająca menadżerów projektów międzynarodowych oraz organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego realizujące współpracę międzynarodową (patrz graf 54).  
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Graf. 54: Oczekiwane wsparcie a funkcja pełniona w organizacji. Wszystkie kraje. 

Respondenci wskazali, że oczekiwane jest wsparcie na kilku poziomach. Zarówno menadżerowie 

projektów (76.4%) jak i zarządzający organizacjami społeczeństwa obywatelskiego (74.5%) 

oraz osoby odpowiedzialne za współpracę międzynarodową w organizacjach  (79.4%) chcieli by 

skorzystać z możliwości wspólnego wypracowywania projektów międzynarodowych.  

Jedynie 46.8% członków gremiów zarządczych organizacji społeczeństwa obywatelskiego sek-

tora edukacji dorosłych oczekiwałoby szkoleń w zakresie podnoszenia kompetencji zarządzania 

projektami międzynarodowymi, podczas gdy szkoleń takich oczekuje 61.8% menadżerów pro-

jektów oraz 64.7% osób odpowiedzialnych w organizacjach za współpracę międzynarodową.   

Zdaniem osób odpowiedzialne za współpracę międzynarodową (79.4%) oraz menadżerowie 

projektów (72.7%) zaoferowane powinny być również możliwości budowania międzynarodo-

wych sieci współpracy. Opinię taka podziela 61.7% członków zarządów i zarządzających organi-

zacjami społeczeństwa obywatelskiego.  
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4.2 Rekomendacje na podstawie badań w Polsce  

Agnieszka Dadak i Jerzy Kraus, FAIE  

a) Wsparcie oczekiwane w ramach międzynarodowej sieci 

W ramach projektu, planowane jest powołanie międzynarodowej sieci wspierającej menadże-

rów projektów międzynarodowych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego realizujące 

współpracę międzynarodową. Stąd też respondentom badań zadano pytanie, jaki rodzaj wspar-

cia powinien być oferowany przez taką sieć.  

Zdaniem respondentów badań online, międzynarodowa sieć wspierająca menadżerów pro-

jektów międzynarodowych powinna, przede wszystkim, zapewniać wsparcie w zakresie szko-

leń podnoszących kompetencje menadżerów projektów (88.9%). Zapewnianie możliwości 

wspólnego wypracowywania projektów oraz możliwości budowania sieci również okazały się 

ważne dla respondentów (odpowiednio 77.8% i 72.2% wskazań). (patrz graf 55). 

 
Graf. 55: Wsparcie oczekiwane w ramach międzynarodowej sieci (pytanie z możliwością wielo-

krotnego wyboru odpowiedzi). Polska.  

 

Portal online dedykowany początkującym menadżerom projektów międzynarodowych 

powinien oferować:   

- Infolinię, czynną np. 1 dzień w tygodniu. Możliwość bezpośredniego kontaktu on-line z eks-

pertami w dziedzinie zarządzania projektami międzynarodowymi, w formie grupowej oraz 

indywidualnej.  

- Zindywidualizowane doradztwo (dla konkretnej osoby, w konkretnej organizacji), oparte na 

przejrzystym porozumieniu o zakresie współpracy (jakaś forma 'umowy na współpracę'). 

- Informowanie o  aktualnych programach grantowych, pomoc merytoryczną w wypełnianiu 

aplikacji. 

- Kursy online, tutoring, webinaria.  
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- Możliwość komunikacji z innymi uczestnikami poprzez czat; grupy dyskusyjne i tematyczne.   

- Powinno to być miejsce wymiany informacji i dzielenia się najlepszymi praktykami w dzie-

dzinie zarządzania projektami. 

- Narzędzia ułatwiające zarządzanie kilkoma projektami równolegle. 

- Wsparcie w poszukiwaniu partnerów. 

Zapytani o to, jakiego rodzaju wsparcie mentoringowe powinno zostać zaoferowane począt-

kującym menadżerom projektów międzynarodowych, respondenci podzielili się następującymi 

pomysłami:  

- Konsultacje. Udzielanie informacji i pomocy w sytuacjach, w których menadżerowie mają 

wątpliwości lub trudności  w rozwiązywaniu problemów pojawiających się na każdym eta-

pie realizacji projektu.  

- Cykl szkoleń nastawionych na podnoszenie kompetencji początkujących menadżerów. 

- Wymierna, możliwa do jakościowej oceny współpraca z mentorem, oparta na obustronnym, 

konkretnym porozumieniu, zawierającym: cele współpracy, czas jej trwania, formy wspar-

cia, spodziewane efekty/kryteria sukcesu.  Wsparcie powinno być dostępne dla 

zmotywowanych początkujących menadżerów. 

- Zgromadzenie wiedzy na temat najważniejszych programów współpracy międzynarodowej - 

zebranie ich w jedną, przejrzystą całość; wyjaśnienie podstawowych i najczęściej używanych 

pojęć;przedstawienie najważniejszych adresów, stron, gdzie można pozyskać wiedzę, zna-

leźć partnerów, itp.  

- Lista potencjalnych partnerów, zainteresowanych współpracą.  

Zapytani o to, jakie wsparcie szkoleniowe powinno zostać zaoferowane w ramach sieci 

wspierającej początkujących menadżerów projektów międzynarodowych, respondenci zasygna-

lizowali potrzebę szkolenia podstawowego, „od A – Z”. Szkolenia te powinny dotyczyć ogólnych 

zasad zarządzania projektem oraz nawiązywania kontaktów międzynarodowych. Powinny za-

wierać „szkolenie techniczne”, dotyczące zarządzania projektami, od momentu tworzenia kon-

cepcji projektu w oparciu o zdiagnozowane potrzeby, przez planowanie i opracowywanie pro-

jektu, po realizację.  

Bardziej konkretnie, szkolenie takie powinno zawierać: 

- Wprowadzenie do współpracy międzynarodowej. 

- Szkolenie na temat możliwości pozyskiwania dofinansowania na realizację projektów i możli-

wości komunikacji. 

- Szkolenie pokazujące różnice w tym samym programie w zależności od kraju, w którym jest 

składana aplikacja. 

Obok „szkolenia technicznego”, zaoferowane powinny zostać  szkolenia 'miękkie' rozwijające 

warsztat pracy menadżera w oparciu o indywidualne predyspozycje. Włączając szkolenie z ko-

munikacji, prowadzenia spotkań, wygłaszania prezentacji itp.   

Dodatkowym elementem szkolenia powinno być umożliwienie do brania udziału w projektach 

międzynarodowych jako uczestnik/uczestniczka. Np. udział w spotkaniu międzynarodowym 

jako wolontariusz-tłumacz dla specjalisty niezbyt biegłego językowo. 



98 

 

Co więcej, szkolenia takie powinny zostać uzupełnione o mini-szkolenie/spotkanie dla całej ka-

dry organizacji  na temat tego, z czym wiąże się współpraca międzynarodowa i jak każdy zainte-

resowany może się do niej przyczynić, ponieważ „menadżer projektu międzynarodowego w CSO 

nie działa w próżni!” 

Początkujący menadżerowie projektów międzynarodowych powinni również otrzymać wspar-

cie z zakresu promocji projektu i  upowszechniania jego efektów, wsparcie w obszarze komuni-

kacji z partnerami. Jeżeli chodzi o formę szkolenia, wymienione zostało uczenie się od bardziej 

doświadczonych kolegów/koleżanek (peer to peer learning).  

W odpowiedzi na pytanie, czy jest coś jeszcze czym respondenci chcieli by podzielić się z 

badaczami, uzyskano następujące odpowiedzi:  

- “Brakuje obecnie na rynku ustrukturyzowanego, wymiernego programu wsparcia dla po-

czątkujących menadżerów projektów międzynarodowych działających w organizacjach po-

zarządowych. Mam nadzieję, że ten projekt znacznie się przyczyni do wypełnienia tej luki. 

Powodzenia!” 

- “Podniesienie kompetencji w zakresie j. angielskiego”. 

- “Stworzenie takiej platformy jest bardzo dobrym pomysłem - ściskam kciuki za dobrą reali-

zację! :)” 

- “W Polsce stosunkowo niewiele NGOs współpracuje na stałe międzynarodowo (ok. 10%). Te, 

co współpracują - nie współpracują ze sobą nawzajem - a mogły by się wspierać.” 

- “Wprawdzie  posiadam doświadczenie w zarządzaniu  projektami, ale jestem zainteresowa-

na  dalszym rozwijaniem swoich kompetencji oraz ciągłym pozyskiwaniem nowej wiedzy,  w 

tym także w sieci wsparcia początkujących menadżerów.” 

b) Oczekiwane wsparcie międzynarodowej sieci według re-

spondentów wywiadów  

Jeżeli chodzi o ogólne wsparcie, respondenci wywiadów reprezentujący wszystkie cztery grupy 

(A, B, C i D) byli całkiem zgodni. Jako potrzebne wsparcie wymienili:  

- Szkolenia tematyczne (krajowe – dla początkujących i międzynarodowe – dla tych bardziej 

doświadczonych);  

- Wsparcie językowe (w każdej możliwej postaci);  

- Możliwość kontaktu z doświadczonymi menadżerami projektów międzynarodowych (w 

każdej możliwej postaci).  

Warto wspomnieć, że zostały zaprezentowane również opinie zupełnie odmienne: uczenie się 

zawodu w działaniu jest lepszym pomysłem niż branie udziału w szkoleniach.  

Bardziej konkretnie, respondentom wywiadów zadawano pytanie, jakie wsparcie powinno zo-

stać zaoferowane w ramach międzynarodowej sieci wspierającej menadżerów projektów mię-

dzynarodowych i organizacje społeczeństwa obywatelskiego realizujące współpracę międzyna-

rodową. Zdaniem respondentów, sieć taka powinna oferować:  

- Szkolenia dla początkujących – gdyż  “nie ma gdzie się tego nauczyć”; 

- Materiały szkoleniowe – krótkie filmy – gdyż “jest już za dużo papieru”;  
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- Jakiś rodzaj sieci wspierającej realizatorów projektów międzynarodowych na gruncie kra-

jowym, która mogłaby, między innymi, reprezentować koordynatorów projektów w kontak-

tach z narodowymi agencjami Programu Erasmus+;  

- Wsparcie w opracowywaniu projektów i wniosków o dofinansowanie – w odpowiedzi na 

wewnętrzne i zewnętrzne potrzeby, zarządzanie projektami – zaczynając od niewielkich ska-

lą; aspekty prawne i administracyjne;  

- Wsparcie w pozyskiwaniu partnerów projektu; wizytówki potencjalnych partnerów projek-

tu; wsparcie w sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów/spotkania z potencjal-

nymi partnerami (“potrzebne są spotkania z ludźmi”; „potrzebna jest możliwość wymiany 

doświadczeń”);  

- Spotkania networkingowe i kontaktowe; 

- Fora idei;  

- Wsparcie w tłumaczeniach;  

- Grupy dyskusyjne – forum wymiany doświadczeń; odpowiedzi na często zadawane pytania 

(FAQ).  

Zdaniem większości respondentów, tego rodzaju wsparcie jest bardzo potrzebne. Uzyskano jed-

nak również taką opinię: „Nie wierzę w sieci. Jeżeli to ma działać, potrzebny jest bardzo kon-

kretny cel – np. ‘w ciągu 3 lat zrealizujemy festiwal’. Sieć ma sens jedynie jako inicjatywa oddol-

na”.  

c) Wsparcie w postaci portalu online  

Respondenci wywiadów odpowiadali również na pytanie, jakiego rodzaju wsparcia powinien 

dostarczać początkującym menadżerom projektów międzynarodowych portal online. Otzymano 

następujące odpowiedzi:  

- Webinaria; 

- Konkretne scenariusze programów wprowadzające nowych menadżerów projektów do pra-

cy;  

- Szkolenia dla początkujących (on-line + spotkania); 

- Konkretne narzędzia on-line do zarządzania projektami, proste, umożliwiające zintegrowa-

nie zarządzaniem kilkoma projektami;  

- Narzędzia upowszechniania;  

- Informacje na temat organizacji tworzących sieć;  

- Know-how na temat rozwiązywania problemów;  

- Informacje, skąd można pozyskać środki na realizację współpracy międzynarodowej;  

- Przykłady zrealizowanych inicjatyw – dla inspiracji.  

Warto też przytoczyć nieco inną perspektywę, która pojawiła się podczas wywiadów: “Ludziom 

potrzebne jest raczej konkretne wsparcie, np. ‘mam tu grupę dzieciaków i chciałbym zrealizo-

wać festiwal muzyczny’”.  
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d) Wsparcie w postaci usług mentoringowych 

Respondenci wywiadów zostali również zapytani o to, jakiego rodzaju wsparcie mentoringowe 

powinno zostać zaoferowane początkującym menadżerom projektów międzynarodowych. Ot-

rzymano następujące odpowiedzi:  

- Opracowywanie indywidualnych ścieżek rozwoju dla początkujących + wskazówki, gdzie 

podnosić kompetencje;  

- Coaching dla początkujących; 

- Wsparcie w opracowywaniu projektów  (doradztwo zewnętrzne); 

- Stworzenie początkującym menadżerom możliwości brania udziału w projektach międzyna-

rodowych jako uczestnicy – tak, by mogli najpierw zobaczyć, jak taka praca wygląda;   

- “Wsparcie w tym, co robią, krok po kroku”.  

Odpowiadając na to pytanie, respondenci byli zgodni: Mentoring to dobry pomysł!  

e) Wsparcie w postaci usług szkoleniowych 

Kolejno, respondenci wywiadów zostali zapytani o to, jakiego rodzaju wsparcie szkoleniowe 

powinno zostać zaoferowane początkującym menadżerom projektów międzynarodowych. Wy-

mieniane obszary szkoleniowe to:  

- Jak zrealizować projekt tak, by jego rezultaty były trwałe;  

- Rekrutacja – skuteczne metody;  

- Promocja i upowszechnianie, włączając media społecznościowe; upowszechnianie projektu 

– metody nie standardowe;  

- Zaawansowana grafika;  

- Metodologia zarządzania projektem; różne aspekty zarządzania projektem (czasem, zaso-

bami, finansami …); 

- Źródła dofinansowania projektów; źródła europejskie – co jest dostępne poza programem 

Erasmus+;  

- Konkretna wiedza projektowa + umiejętności miękkie;  

- Szkolenia międzykulturowe;  

- Rozumienie sytuacji w krajach partnerskich;  

- Umiejętności miękkie; współpraca w międzynarodowych, partnerskich zespołach;  

- Krótkie szkolenie na temat tego, jak opracować projekt i wniosek o dofinansowanie projek-

tu.  

f) Wywiady – podsumowanie wniosków 

- Wielu respondentów wywiadów nie rozumiało koncepcji ‘trójkąta kompetencji’ – w znacze-

niu podziału kompetencji potrzebnych menadżerom projektów międzynarodowych na trzy 

obszary (ramiona trójkąta). Uważali raczej, że kompetencje te są na tyle współzależne, że nie 

ma potrzeby kategoryzowania ich w grupy.  
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- Respondenci doświadczeni w realizacji projektów międzynarodowych i ci nie doświadczeni 

sygnalizowali podobne potrzeby edukacyjne; różniły się one jedynie poziomem zaawanso-

wania potrzebnej wiedzy/umiejętności/doświadczenia (podstawowy vs zaawansowany).  

- Członkowie gremiów zarządczych organizacji częściej sygnalizowali potrzebę wpasowania 

pomysłów na współpracę międzynarodową w ogólną strategię rozwoju organizacji. Nie po-

zostawia wątpliwości, że pomysły na projekty międzynarodowe powinny być wypracowy-

wane w bliskiej współpracy pomiędzy pomiędzy inicjatorem/menadżerem projektu a człon-

kami zarządu organizacji.  

- Zauważalna jest znacząca różnica w możliwościach i dostępie do informacji, w zależności od 

tego, czy organizacja zlokalizowana jest w mieście, czy na wsi.  

- Łatwo jest się zniechęcić na pierwszym etapie; po pierwszym zrealizowaniu z sukcesem ini-

cjatywy międzynarodowej większość organizacji kontynuuje ten kierunek działania.  

- Kluczowe są umiejętności językowe – ten aspekt nadal pozostaje wyzwaniem.  

- Umiejętności cyfrowe stanowią wyzwanie dla seniorów aktywnych w organizacjach społe-

czeństwa obywatelskiego.  

- Większość respondentów nie widziało różnicy między warunkami wstępnymi pomyślnej 

realizacji projektów międzynarodowych: są one takie same zarówno dla doświadczonych jak 

i nie-doświadczonych; różnią się jedynie poziomem [zaawansowania] kompetencji.  

- Kluczowym wyzwaniem jest znalezienie i wybór dobrego partnera projektu, zbudowanie 

trwałej realcji.   

- Wcześniejszy udział w projektach międzynarodowych – jako uczestnik/uczestniczka - wyda-

je się być kluczowe dla przyszłego, dobrego menadżera projektów międzynarodowych.   

 

4.3 Rekomendacje na podstawie badań we Włoszech  

Lorenza Lupini i Luca Bordoni, COOSS 

a) Wsparcie w ramach sieci 

W badaniach on-line wspomniano, że zespół projektowy zamierza utworzyć międzynarodową 

sieć wsparcia dla menadżerów projektów międzynarodowych oraz organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego sektora edukacji dorosłych. Zapytano respondentów, jaki rodzaj wsparcia po-

winna taka sieć oferować. 
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Graf. 56: Jaki rodzaj wsparcia powinna oferować taka sieć? (pytanie z możliwością wielokrotnego 

wyboru odpowiedzi).   

Respondenci byli zainteresowani wszystkimi rodzajami wsparcia, większość z nich wybrała 

więcej niż jedną opcję odpowiedzi.  

b) Wsparcie w ramach portalu 

Osoby, z którymi przeprowadzano wywiady, zostały zapytane o rodzaj wsparcia w postaci na-

rzędzi on-line, pigułek wiedzy itp. jakie powinien oferować portal  dla początkujących menadże-

rów projektów międzynarodowych. 

W ramach tej sekcji zebrano odpowiedzi na otwarte pytania zarówno w badaniu on-line (Q31) 

jak i w trakcie wywiadów. Poniższa lista zawiera narzędzia on-line pomocne we wspieraniu po-

czatkujących menadżerów projektów międzynarodowych bez podziału na konkretne grupy : 

- Wspólna baza danych, również tematyczna: alert o najbliższych naborach, system wyszuki-

wania partnerów, ogłoszenia, w celu upowszechnienia rezultatów; 

- platforma do gromadzenia całej istniejącej bazy danych,  dostępnego wsparcia; 

- glosariusz terminów wraz ze stronami programu wraz z dokumentacją prezentującą projekt; 

- szkolenia online; 

- tutorial; 

- czat / webinaria; 

- konkretne moduły szkoleniowe, a nie ogólny kurs e-learningowy; 

- metodologia korzystania mediów społecznościowych. 

c)  Wsparcie w ramach mentoringu 

Respondenci zostali również zapytani, jakiego rodzaju wsparcie powinno być udzielane w ra-

mach mentoringu dla poczatkujących menadżerów projektów międzynarodowych. 

Odpowiedzi uzyskano zarówno w badaniu on-line jak i w trakcie przeprowadzonych wywiadów. 

Propozycje są następujące: 

Other

Trainings upgrading project management competences

Networking opportunities

Possibilities for common development of international
projects

3,6 

67,9 

60,7 

71,4 

% 

What kind of support should such a network have to provide? 
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- Dedykowane punkty informacyjne; 

- udostępnianie różnych modeli pracy; 

- wytyczne dotyczące planowania, zarządzania i ewaluacji projektów międzynarodowych; 

- formularze samooceny; 

- System FAQ do budowania budżetu; 

- Dział pomocy technicznej w przypadku problemów technicznych (podczas przygotowania i 

wdrażania); 

- wsparcie w tworzeniu sieci; 

- wsparcie w projektowaniu działań projektowych; 

- konkretne narzędzia / czat, ogólne porady; 

- wizyty studyjne, wzajemne uczenie się, nie tylko wirtualne spotkania; 

- nadzór nad zadaniami; 

- możliwość zapewnienia informacji zwrotnej od użytkowników; 

- interaktywne warsztaty; 

- społeczność praktyków. 

d) Wsparcie w ramach działań szkoleniowych 

Ponadto respondenci zostali zapytani, jakiego rodzaju wsparcie powinno być zapewnione w 

ramach działań szkoleniowych dla poczatkujących menedżerów projektów międzynarodowych.   

Tutaj skupiono się na szkoleniach i tym, jak powinny wyglądać. 

W tej sekcji również zaprezentowano zbiorcze zestawienie odpowiedzi zebranych w badaniach 

on-line oraz w trakcie wywiadów: 

- Kursy językowe; 

- symulacje online odbywające się pod nadzorem ekspertów; 

- moduły / wideo wspierające tworzenie projektów; 

- szkolenie z przygotowania budżetu i zarządzania projektem we wszystkich jego fazach ope-

racyjnych; 

- ukierunkowane wsparcie szkoleniowe, w oparciu o kontekst oraz programy i fundusze bę-

dące przedmiotem zainteresowania; 

- międzynarodowi trenerzy, którzy dzielą się doświadczeniem, technikami i kontaktami; 

- warsztaty polegające na współprojektowaniu i współzarządzaniu projektem; 

- szkolenia na temat udziału w przetargach europejskich i o tym, jak je znaleźć; 

- przykłady projektów. 
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4.4 Rekomendacje na podstawie badań na Węgrzech  

By Marianna Labbancz, Hungarian Folk High School Society 

 

I. Rekomendacje z badań on-line 

a)  Wsparcie w ramach międzynarodowej sieci 

W ramach projektu zostanie utworzona międzynarodowa sieć wspierająca menadżerów projek-

tów międzynarodowych i organizacje społeczeństwa obywatelskiego realizujące współpracę 

międzynarodową. W związku z tym pytano respondentów, jakie wsparcie powinna zapewniać 

taka sieć. 

Odpowiedzi wskazywały, że międzynarodowa sieć wspierająca menadżerów projektów między-

narodowych powinna przede wszystkim zapewnić „możliwości nawiązywania kontaktów” 

(72,7%); jako drugi priorytet wskazano zapewnienie „możliwości wspólnego wypracowywania 

projektów” (63,6%), na trzecim miejscu wskazano zapewnienie „działań szkoleniowych” 

(27,3%). (zobacz graf 57). 

 

Graf. 57: Wsparcie w ramach nowo utworzonej sieci (pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru 

odpowiedzi)  

b) Wsparcie wykorzystujące narzędzia on-line, pigułki wiedzy itp. 

W tym miejscu zapytaliśmy, jakie narzędzia online, pigułki wiedzy, pomoc w zakresie poradnic-

twa itp. powinien zapewnić portal dla poczatkujących menedżerów projektów międzynarodo-

wych. 

Wg. respondentów portal internetowy stworzony dla poczatkujących menedżerów projektów 

międzynarodowych powinien zawierać następujące elementy:  
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- Strona internetowa, wspólny interfejs elektroniczny. Interfejs współpracy (typ e-

twining); 

- Temat dotyczacy możliwości przetargowych; 

- Konsultacje między przyszłymi partnerami na etapie planowania; 

- Upowszechnianie rezultatów; 

- Baza danych do wyszukiwania partnerów; 

- Komunikacja i PR organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 

- Seminaria internetowe na tematy prawne i formalne; 

- Centrum społeczne; 

- Studia przypadków dotyczące dobrych praktyk; 

c) Wsparcie w ramach mentoringu 

Jeśli chodzi o rodzaj wsparcia, które powinno być zapewnione w ramach mentoringu, respon-

denci wymieniają następujące pomysły: 

- Możliwość kontaktu celem uzyskania porad/ informacji lub skonsultowania się: 

- podczas projektowania projektu, szczególnie w pierwszym etapie; 

- w celu przeglądu rezultatów różnych części projektów; 

- jak przezwyciężyć brak niektórych szczególnych umiejętności cyfrowych; 

- poszukiwanie partnera projektu, pomoc w tworzeniu sieci; 

- o zróżnicowaniu kulturowym i prawnym krajów tworzących sieci; 

- pomoc w zakresie przygotowywania ofert, zarządzania budżetem projektu. 

d)  Możliwości szkoleniowe 

Respondenci, zapytani o rodzaj wsparcia, jakie nowe szkolenia powinny zapewnić poczatkują-

cym menedżerom projektów międzynarodowych, odpowiedzieli:  

- Rozwijanie umiejętności cyfrowych, koncentrujących się na obsłudze elektronicznych 

systemów aplikowania, w fazie przygotowywania oferty; 

- Zarządzanie projektami: etapy projektowania, wdrażania i upowszechniania głównych 

rezultatów działań projektowych, celów, instrumentów, zasobów; 

- Jak pozyskiwać fundusze na działania; 

- Znajomość różnych programów; 

- Wprowadzenie do międzynarodowych warunków udziału w naborach (osobliwości). Ob-

jaśnienie języka angielskiego związanego z aplikowaniem; 

- Osoby piszące projekty; 

- Kursy językowe; 
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e) Pozostałe rekomendacje 

Respondenci zostali zapytani, czy coś jeszcze co chcieliby dodać. Poniżej skomasowano ich od-

powiedzi: 

- Potrzeba ciągłej wymiany informacji, promowania budowy nowych partnerstw - organi-

zowania festiwali, wizyt, spotkań z wieloma różnymi organizacjami społeczeństwa oby-

watelskiego w celu wzajemnego poznania się i ułatwienia wyboru partnerów. 

II. Rekomendacje uzyskane z wywiadów 

a)  Preferencje respondentów dotyczące możliwego wsparcia 

Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że te organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które 

były zainteresowane współpracą międzynarodową, ale nigdy jej nie próbowały, nie chciały jej 

spróbować nie z powodu braku umiejętności zawodowych lub wiedzy specjalistycznej, ale 

głównie dlatego, że nie wiedzą, jak zdobyć informacje z pierwszej ręki, jak radzić sobie z realiza-

cją projektu. 

Chcieliby dowiedzieć się więcej o realnych zagrożeniach organizacyjnych i finansowych, z któ-

rymi mogą się spotkać, a także brakowało im inspiracji do rozpoczęcia pracy. Większość z nich 

zgodziła się, że chcieliby zobaczyć i przeczytać o sukcesach partnerów lub wiodących organiza-

cji; porozmawiać o ryzykach. Jak podkreślił jeden z nich: Bardzo ważne byłoby, aby usłyszeć o 

węgierskich organizacjach, ponieważ biurokracja i system podatkowy na Węgrzech jest bardzo 

skomplikowany i czasami może być trudny, dlatego szczególnie węgierski punkt widzenia jest 

ważny, kiedy organizacje chcą uczyć się na doświadczeniach innych. 

b) Wsparcie w ramach portalu 

Zapytano również respondentów, jakie wsparcie dla początkujących menadżerów projektów 

międzynarodowych powinien zapewnić portal internetowy. Otrzymane odpowiedzi były nastę-

pujące: 

- Możliwość uczenia się na podstawie doświadczeń innych, być może z opcją bezpośred-

niego kontaktu z bardziej doświadczonymi organizacjami; 

- Edukacyjne narzędzia do mapowania pomysłów, jak przekształcić pomysł rozwiązywa-

nia problemu w projekt; 

- Narzędzia edukacyjne, szablony dotarcia do partnerów (Gdzie? W jakiej formie? Kiedy? 

Na jakim poziomie planowania?) dla partnerów; 

- filmy lub formularze do pobrania (nawet w formacie komiksów), w następujących tema-

tach: Jak znaleźć partnerów ? Jak zorganizować warsztat pomysłów? Jak przygotować się 

na spotkanie z partnerem? Jak zorganizować spotkanie partnerskie? Jak przedstawić 

siebie / swoją organizację / nasze cele i cele / mój kraj w ciągu dwóch minut ? 

- Filmy na temat udanych i nieudanych historii współpracy międzynarodowej; 

- Uczenie się przez całe życie, słownictwo z zakresu edukacji dorosłych w języku angiel-

skim (jakie są typowe terminy, frazy, definicje używane w zakładce AE); 

- Co robić, a czego nie robić w trakcie przygotowywania aplikacji konkursowej, wyszuki-

waniu partnerów, planowaniu projektów; 
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- Narzędzia edukacyjne dotyczące podstawowego planowania budżetu; 

- Narzędzia edukacyjne, wspólne doświadczenia, osobiste historie o tym, co robić, gdy coś 

pójdzie nie tak (ogólnie źródła wsparcia koncentrują się na dobrym planowaniu zapo-

biegania, ale co robić, gdy pojawiają się typowe problemy? Do kogo się zwrócić? Co inni 

zrobili w podobnej sytuacji?) 

c) Wsparcie w ramach szkoleń 

Ponadto zapytano ankietowanych, jakiego rodzaju wsparcie powinno być oferowane w ramach 

oferty szkoleniowej dla poczatkujących menadżerów projektów międzynarodowych. Wskazano 

następujące obszary: 

- Krajowe i międzynarodowe szkolenia i warsztaty: wydarzenia te powinny oferować 

możliwości spotkań twarzą w twarz z ludźmi z doświadczeniem we współpracy między-

narodowej. Jeden z respondentów wspomniał o warsztatach na temat modelowania pro-

jektu od inspiracji do oceny, a drugi o warsztatach na temat ryzyka i nieoczekiwanych 

trudności opartych na prawdziwych projektach. 

d) Wnioski końcowe z wywiadów 

- Główną zachętą dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego aby brać udział w mię-

dzynarodowych projektach jest wymiana doświadczeń i wzajemne poznanie sposobów 

rozwiązywania problemów; 

- Znaczącym czynnikiem powodzenia realizacji projektu są kompetencje przywódcze, bu-

dowanie zespołu, w tym udział wolontariuszy. Bardzo ważną umiejętnością jest radzenie 

sobie z konfliktami (mediacja) polegającymi na delegowaniu zadań projektowych oraz 

skuteczna komunikacja; 

- Doświadczeni respondenci uważają za najważniejsze znajomość języka angielskiego w 

zakresie zarządzania finansami, zaś niedoświadczeni respondenci uważają za najważ-

niejsze planowanie i projektowanie harmonogramu projektu; 

- W przypadku zarówno grupy doświadczonych, jak i niedoświadczonych menedżerów 

projektów międzynarodowych, najistotniejszą umiejętnością jest znajomość europej-

skich programów finansowania; 

- Według doświadczonych menedżerów międzynarodowych projektów, z którymi prze-

prowadzono wywiady, najważniejszą umiejętnością jest wiedza na temat organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego prowadzących edukację dorosłych oraz analiza potrzeb  

interesariuszy; 

- Międzynarodowa sieć wspierająca menadżerów projektów międzynarodowych powinna 

przede wszystkim zapewnić możliwości sieciowania; 

- Ciągła wymiana informacji, tworzenie sieci ułatwiających, organizowanie spotkań, festi-

wali, konferencji z potencjalnymi zagranicznymi organizacjami partnerskimi. 
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4.5 Rekomendacje na podstawie badań w Danii  

By Hans Jørgen Vodsgaard, Interfolk – Institute for Civil Society 

a) Wsparcie w ramach międzynarodowej sieci 

W badaniach, zarówno online, jak i w serii wywiadów, podkreśliliśmy, że podczas projektu usta-

nowimy międzynarodową sieć w celu wspierania menadżerów projektów międzynarodowych i 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego realizujących współpracę międzynarodową. 

W badaniach online zapytaliśmy, jakie wsparcie powinna zapewnić taka sieć, biorąc pod uwagę 

trzy opcje, z których wszystkie uzyskały następujący wysoki wynik: „Możliwości wspólnego wy-

pracowywania projektów międzynarodowych” (73%), „Możliwości nawiązywania kontaktów” 

(73 %) i „Szkolenia podnoszące kompetencje w zakresie zarządzania projektami” (64%). Zobacz 

graf 62 poniżej.  

 

Graf. 58: Wsparcie w ramach nowo tworzonej sieci (pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru 

odpowiedzi).   

Zauważalne jest, że tworzenie sieci i wspólne planowanie uzyskało wyższy wynik niż oferta 

szkoleniowa, i może to wskazywać, że przy opracowywaniu możliwych kursów szkoleniowych 

należy próbować zintegrować sieciowanie i wspólne planowanie projektów w programach szko-

leń międzynarodowych. 

Wywiady potwierdziły tę potrzebę i wysoki priorytet stworzenia forum, na którym można uzy-

skać nowe możliwości nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń i transferu wiedzy z 

partnerami z innych krajów. Było to szczególnie ważne dla niedoświadczonych lub poczatkują-

cych menadżerów projektów międzynarodowych, którzy chcieliby inicjować i realizować mię-

dzynarodową współpracę partnerską na rzecz swoich organizacji. 

0% 

64% 

73% 

73% 

Other

Trainings upgrading project management
competences

Networking opportunities

Possibilities for common development of
international projects

What kind of support should a network provide (n=22) 
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b) Wsparcie w postaci narzędzi on-line, pigułek wiedzy itp. 

Respondenci zostali również zapytani w ankiecie internetowej i wywiadach, jakie wsparcie po-

winien zapewnić im portal internetowy.  

W badaniach online pojawiło się otwarte pytanie: jakie narzędzia online, pigułki wiedzy, wspar-

cie w zakresie poradnictwa itp. powinien zapewnić portal internetowy dla początkujących me-

nadżerów projektów międzynarodowych? Odpowiedzi były następujące:  

- Wiedza na temat rozpoczynania zarówno aplikowania, jak i stania się organizacją part-

nerską / porady dotyczące projektowania aplikacji i koordynowania projektów. 

- Baza danych funduszy z łatwym dostępem do wiedzy o tym, o jakie fundusze można 

aplikować. 

- Dobre rady na temat opracowania dobrej aplikacji / Podstawowy przewodnik krok po 

kroku (prosty projekt) dotyczący procedury aplikowania. 

- Webinary na temat projektowania aplikacji. 

- Tutoriale wideo i szkolenia online na określone tematy. 

- Szkolenia online z formą egzaminu / dyplomu. 

Rozmówcy chcieliby przede wszystkim mieć bibliotekę prostych i łatwych filmów instruktażo-

wych lub pigułek wiedzy na temat głównych zagadnień zarówno w procesie aplikacyjnym, jak i 

zadań koordynatora. Kilku respondentów zaproponowało organizowanie seminariów interne-

towych lub prawdziwych kursów szkoleniowych online z wykorzystaniem koncepcji e-

learningu. Niektórzy nawet zaproponowali opracowanie nowych internetowych modułów szko-

leniowych w zakresie zarządzania projektami, w których szkolący się, na końcu mogliby zdać 

egzamin i uzyskać dyplom. 

c)   Wsparcie w ramach mentoringu 

Respondenci zostali również zapytani w badaniu online oraz w trakcie wywiadów, jakiego ro-

dzaju wsparcie powinno być zapewnione w ramach mentoringu. 

W ankiecie online zadano otwarte pytanie: Jakiego rodzaju wsparcie powinien oferować do-

stawca usług mentorskich dla poczatkujących menadżerów projektów międzynarodowych? Od-

powiedzi były następujące:  

- Porady dotyczące znalezienia partnerów; 

- Możliwość dyskusji nad problemami pojawiającymi się w fazie pisania; 

- Porady i mentoring w trakcie procesu aplikacyjnego; 

- Porady dotyczące pełnienia funkcji kierownika projektu ds. współpracy międzynarodo-

wej / mentoringu początkujących koordynatorów w zespołach międzynarodowych; 

- Porady typu kolega – koledze (peer-to-peer) na zorganizowanym forum społeczności. 

Rozmówcy chcieliby mieć możliwość bezpłatnego dostępu do poradnictwa i mentoringu, w for-

mie punktu kontaktowego lub nawet kontakt osobisty przez Skype. Mentoring może być odpo-
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wiedni na wszystkich etapach realizacji projektu międzynarodowego, zwłaszcza dla początkują-

cych menadżerów projektów międzynarodowych. Niektórzy respondenci wyrazili jednak wąt-

pliwości, czy znalezienie doświadczonych menadżerów projektów, którzy za darmo będą działać 

jako mentorzy, byłoby realistyczne. Może wynagrodzenie nie byłoby potrzebne, ale należy za-

planować pewne korzyści dla mentorów, tak aby chcieli dzielić się swoją wiedzą. 

d)  Możliwości szkoleniowe 

Respondenci zostali również zapytani w ankiecie online i wywiadach, jakie  powinno  być 

wsparcie w ramach działań szkoleniowych dla początkujących menadżerów projektów między-

narodowych. Główne odpowiedzi były następujące: 

- Przygotowanie krajowych kursów, w których uczestnicy są podzieleni na różne grupy 

zgodnie z dziedziną działalności. 

- Szkolenia zarówno w zakresie aplikowania, jak i pełnienia funkcji kierownika projektu. 

- Kursy na temat programów dotacji UE i składania dobrych wniosków UE. 

- Kurs na temat korzystania z mediów społecznościowych w działaniach polegających na 

upowszechnianiu rezultatów projektu. 

- Kursy przeprowadzania skutecznej ewaluacji projektów. 

Rozmówcy mieli różne propozycje. Niedoświadczeni mówili głównie o krajowych szkoleniach, 

kładących główny nacisk na przygotowanie dobrej aplikacji. Skupili się na pierwszych krokach 

na drodze do rozpoczęcia pracy nad projektem międzynarodowym i nie wydawali się, zaintere-

sowani skorzystaniem np. z grantów programu Erasmus+ na mobilności jako szansy na udział w 

międzynarodowych programach szkoleniowych. 

Natomiast, bardziej doświadczeni kierownicy projektów skupili się na uzyskaniu nowych moż-

liwości szkoleń międzynarodowych, w których mogliby dzielić się doświadczeniami z innymi 

uczestnikami i uzyskać transfer wiedzy od ekspertów w danej dziedzinie. Ich priorytetami było 

przede wszystkim organizowanie kursów na temat różnych aspektów koordynacji projektu, 

takich jak ewaluacja, upowszechnianie, badania, a nawet zarządzanie finansami. Niektórzy nadal 

dostrzegali potrzebę uczestniczenia w szkoleniach omawiających główne programy UE oraz to, 

jak przygotować dobrą aplikację. 

Dyrektor stowarzyszenia sektora edukacji dorosłych wspomniał, że „nie znam żadnych odpo-

wiednich duńskich kursów dotyczących koordynacji i zarządzania projektami UE, podczas gdy 

mogą istnieć pewne odpowiednie kursy na poziomie UE; ale aby wziąć w nich udział potrzebu-

jemy dotacji na tzw. mobilność w ramach programu Erasmus+”. 

Sekretarz generalny stowarzyszenia kulturalnego wspomniał, że „międzynarodowe szkolenia ze 

wsparciem w ramach programu Erasmus + są naprawdę świetną możliwością i zaskakujące jest 

to, jak niewiele organizacji społeczeństwa obywatelskiego próbuje uzyskać dotację na mobil-

ność; ale może rezygnują, ponieważ wiedzą, że konkurencja o dotację na mobilność jest dość 

duża, mimo że znacznie trudniej jest uzyskać dotację na projekt w pozostałych akacjach. ” 

Przewodniczący krajowej fundacji wspomniał, że „duńska agencja Erasmus+ corocznie, na kilka 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków organizuję jednodniowe spotkania in-

formacyjne, podczas których opowiadają o programach i krótko przedstawiają formularz wnio-
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sku oraz jego bardziej techniczne wymagania; ale bez bardziej szczegółowych wskazówek, jak 

przygotować dobrą aplikację. Organizują również jednodniowe spotkanie informacyjne dla be-

neficjentów programu, na których opowiadają o wymaganiach związanych z realizacją projek-

tów i raportowaniem; ale znowu jest to na bardzo podstawowym poziomie. Widzę więc wyraźną 

potrzebę nowych europejskich kursów szkoleniowych, zarówno na temat przygotowywania 

wniosków, jak i koordynowania projektów, w tym specjalnych szkoleń dotyczących takich kwe-

stii jak zarządzanie finansami, komunikacja wewnętrzna w zespołach projektowych, upo-

wszechnianie, ewaluacja itp. ” 

f)  Rekomendacje końcowe 

Na koniec respondenci, zarówno w ankiecie online oraz w trakcie wywiadów, zostali poproszeni 

o podzielenie się swoimi wnioskami i rekomendacjami. 

Na pytanie otwarte: Czy chciałbyś/chciałabyś coś dodać? Główne odpowiedzi były następujące: 

- Ogólne wnioski organizacji pozarządowych, uniwersytetów i innych instytucji są takie, 

że procedury składania wniosków są zbyt skomplikowane, nieobliczalne jeśli chodzi o 

efekt i czasochłonne. I niepotrzebnie długi czas poświęca się procesowi, który często 

kończy się porażką. Innymi słowy kosztuje to wiele nieodpłatnych godzin pracy. 

- Drugie spotkanie partnerów często ujawnia, że jest tyle różnych rozumień projektu, ilu 

jest partnerów. Problem ten można rozwiązać poprzez dialog z partnerami na początku 

procesu aplikacyjnego. 

- To świetny i ekscytujący kwestionariusz. 

W wywiadach podkreślono punkt widzenia, że część dodatkowego czasu poświęconego na 

uczestnictwo w takiej międzynarodowej sieci dla menadżerów projektów i organizacji społe-

czeństwa obywatelskiego może pomóc w polepszeniu jakości przygotowywanych aplikacji kon-

kursowych. W przypadku już realizowanych projektów natomiast, w których już występuje się 

jako partner lub koordynator –  może pomóc w bardziej efektywnym ich wdrażaniu. 
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4.6 Rekomendacje na podstawie badań w Austrii  

 

By Aron Weigl, EDUCULT 

a)  Wsparcie ogólne 

Zasadniczo większość (64,7%) ankietowanych korzysta z możliwości edukacyjnych, aby się 

szkolić. Większość z nich wzięła udział w szkoleniach i warsztatach (81,8%), a 54,5%  w konfe-

rencjach / sympozjach lub seminariach internetowych. Tylko nieliczni skorzystali z możliwości 

job shadowingu (9,1%). 

 

Graf. 59: Z jakiego rodzaju oferty edukacyjnej skorzystałeś co najmniej raz? (pytanie z możliwością 

wielokrotnego wyboru odpowiedzi). Austria. 

Szkolenia powyższe nie obejmują jednak konkretnych pytań dotyczących zarządzania projekta-

mi międzynarodowymi. Z tego powodu niektóre potrzeby nie zostały uwzględnione w trakcie 

przeprowadzania wywiadów. Na przykład czasem konieczne jest motywowanie menadżerów 

projektów do angażowania się we współpracę międzynarodową, być może poprzez zmniejsze-

nie nakładu koniecznej pracy. Zaproszenia do składania wniosków i procedury składania wnio-

sków muszą być regulowane w bardziej przejrzysty sposób. Niektórzy chcieliby również móc 

składać propozycje projektów poza standardowymi szablonami. Rozmówcy liczą również na 

szerszą informację zwrotną na temat przyczyny odmowy finansowania. 

Wywiady z partnerami na poziomie zarządzania mówią o nabywaniu kompetencji w tym proce-

sie. Można to zrobić na przykład poprzez mentoring lub zaoferowanie bardziej szczegółowych 

wzorów wniosków. 
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Ponadto pożądane są specjalistyczne kursy i szkolenia na poziomie krajowym. W szczególności 

każda agencja krajowa powinna być bardziej przejrzysta w zakresie swoich działań. Należy jed-

nak zauważyć, że austriackie agencje odpowiedzialne za ERASMUS + oraz Creative Europe już 

oferują obszerny zakres informacji. Jeden z rozmówców wyraźnie wskazał, że żadne dodatkowe 

kursy nie są konieczne, jeśli korzysta się z tej oferty. Wniosek byłby zatem taki, że zaintereso-

wane podmioty nie przywiązują wystarczającej wagi do wspomnianej wyżej oferty edukacyjnej. 

b)  Wsparcie w ramach sieci 

W wywiadach niektórzy menadżerowie projektów wyrazili potrzebę wsparcia, mówiąc, że 

istnieje niewiele możliwości wymiany i transferu wiedzy z doświadczonymi kierownikami 

projektów. Według nich pożądane byłoby stworzenie możliwości uczenia się w organizacjach 

aktywnych na arenie międzynarodowej. W tym sensie pomocne byłoby oferowanie możliwości 

wymiany, w ramach których realizowane są wspólnie projekty międzynarodowe. Potwierdza to 

duża część (82,4%) ankietowanych w badaniu online. Z drugiej strony tylko 58,8% chciałoby 

ogólnych możliwości nawiązywania kontaktów, ponieważ uczestniczyliby w szkoleniach 

podnoszących umiejętności zarządzania projektami. 

 

Graf. 60: Jaki rodzaj wsparcia powinna zaoferować nowo powołana sieć? (pytanie z możliwością 

wielokrotnego wyboru odpowiedzi). Austria. 

Zdaniem menadżerów projektów, z którymi przeprowadzono wywiady, sieć wsparcia powinna 

stworzyć ramy dla możliwości szkolenia w nowych obszarach pracy. Może to obejmować na 

przykład cyfrowe know-how. 

Ankietowane osoby mają różne opinie na temat ofert wyszukiwania partnerów. Chociaż niektó-

rzy opisują dostępną bazę danych dla organizacji partnerskich i możliwości korzystania z wy-

szukiwarek partnerskich (np. EPALE) jako ważną, inna osoba uważa spotkania organizacji zain-

teresowanych nawiązaniem partnerstwa za bezużyteczne. Silne sieci powinny być rozwijane w 

inny sposób. 

Inne wspomniane potrzeby to jasne i zwięzłe informacje na temat udanych bieżących lub zakoń-

czonych projektów międzynarodowych, wsparcie w zakresie planowania budżetu i działań pro-

jektowych oraz ustanowienie nagrody celem upowszechniania/promocji najlepszych inicjatyw. 
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c)  Narzędzia online, pigułki wiedzy itp. 

Na pytanie, jakie narzędzia online i pakiety wiedzy powinien zapewnić portal internetowy, roz-

mówcy sugerują dobrze utrzymaną sekcję FAQ lub coś na kształt Wikipedii dla współpracy mię-

dzynarodowej. Co więcej, uważają, że pomocne jest oferowanie możliwie najbardziej precyzyj-

nych instrukcji dla aplikowania online. 

Większość ankietowanych chciałaby internetowych seminariów internetowych i samouczków 

na określone i / lub powtarzające się tematy (różne programy finansowania, przykłady najlep-

szych praktyk, studia przypadków itp.). 

Zostało również wymienione dobre, bezpłatne narzędzie do wirtualnych konferencji / spotkań. 

Istniejące narzędzia są opisane jako nie idealne. 

Ponadto respondenci zarekomendowali: 

- Szablony wniosków projektowych, które uzyskały dofinansowanie (przykłady dobrych prak-

tyk); 

- Szablony/planery działań projektowych, tak aby móc lepiej je zaprojektować (Co należy 

osiągnąć? Za pomocą jakich środków? Jakie są wskaźniki? Dla kogo jest moja grupa docelo-

wa? Dla kogo realizuję projekt?); 

- rodzaj FAQ na temat możliwych „pułapek” w procesie aplikacyjnym, ale także we współpra-

cy z międzynarodowymi agencjami monitorującymi zarządzanie projektami i odpowiadają-

cymi im rozwiązaniami; 

- Narzędzia online lub wsparcie doradcze można podzielić na kilka różnych kategorii: Oferty 

dotyczące umiejętności technicznych, organizacyjnych (klasyczne zarządzanie projektami), 

oferty z zakresu umiejętności społecznych. 

d)  Usługi mentoringu 

Podczas gdy odpowiedzi na nieskomplikowane pytania powinny być dostępne za pośrednic-

twem FAQ, na bardziej złożone pytania należy odpowiadać za pośrednictwem czatu, a jeszcze 

lepiej telefonicznie stwierdzili rozmówcy, z którymi przeprowadzono  wywiady. W przypadku 

takiej usługi mentorskiej menedżerowie projektów chcieliby mieć  kompetentne wsparcie, ze 

strony osób, które mogą pochwalić się historią wdrażanych z sukcesem projektów międzynaro-

dowych. Wg respondentów ankiety online, pożądane byłyby: 

- Krytyczne spojrzenie na koncepcje projektu i planowanie finansowe; 

- uwagi na temat częstych błędów i pułapek w procesie aplikacji; 

- refleksja nad własnymi celami, życzeniami i oczekiwaniami we współpracy międzynarodo-

wej; 

- oszacowanie zasobów czasowych wymaganych dla projektu; 

- wsparcie w łączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką. 

Z drugiej strony w wywiadach zauważono, że mentoring nie jest konieczny lub że bezpłatny 

mentoring będzie działał tylko wtedy, gdyby pojawi się wartość dodana dla mentora. Powstaje 
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pytanie, dlaczego ktoś powinien przekazać swoją wiedzę specjalistyczną komuś, kto być może 

będzie w przyszłości potencjalnym konkurentem. 

e)  Możliwości szkoleniowe 

Menadżerowie projektów mają nadzieję na rozwój umiejętności miękkich w procesie edukacji 

indywidualnej, wspierani przez e-mentoring. Podkreśla się bezpośrednie, osobiste uczenie się. 

Studia przypadków i odgrywanie ról mogłyby pomóc w metodyce. 

W badaniu szczególnie podkreślono umiejętności społeczne: 

- Kompetencje w zakresie rozwiązywania konfliktów; 

- kompetencje w zakresie płci i różnorodności (uwrażliwienie na uprzedzenia, nierówności, 

dwuznaczności); 

- umiejętności komunikacyjne; 

- radzenie sobie z oporem. 

W obszarze zarządzania projektami respondenci chcieliby otrzymywać oferty, które pomagają w 

podstawowych pytaniach, takich jak: Jakie są podstawowe potrzeby mojego projektu? Jaki „pro-

blem” powinien rozwiązać mój projekt (dokładne opracowanie celu, np. Model SMART)? Jakie są 

znaczące, mierzalne wskaźniki dla mojego projektu? Jak utworzyć wspólne (międzynarodowe) 

budżety (które często są większe)? Co należy wziąć tutaj pod uwagę, jak wielki bufor należy za-

planować? 

Ogólne kursy zarządzania projektami mogą obejmować moduły zarządzania projektami mię-

dzynarodowymi. Również tutaj pojawiają się głosy odmienne, które jasno pokazują, że nie ma 

potrzeby specjalnych ofert wsparcia dla umiejętności zarządzania projektami. 

Ponadto, menadżerowie projektów, z którymi przeprowadzono wywiady, zwracają uwagę, że 

przegląd możliwości finansowania powinien stanowić ważną część oferty szkoleń. Kursy euro-

pejskie mogłyby zapewnić ogólne umiejętności i zrozumienie dyrektyw programowych UE. 

Wreszcie, za konieczne są uważane kursy angielskiego. 

Liderzy widzą wyzwanie w przeniesieniu „zwykłych” umiejętności zarządzania projektami do 

kontekstu międzynarodowego i w tworzeniu synergii, zwłaszcza biorąc pod uwagę dłuższy czas 

trwania i związany z tym trud. W związku z tym potrzebne byłyby tutaj oferty szkoleniowe. 
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4.7 Podsumowanie rekomendacji  

Hans Jørgen Vodsgaard, Interfolk – Institute for Civil Society 

 

a) Wsparcie w ramach międzynarodowej sieci 

W ramach badań online zapytano respondentów, jakiego rodzaju wsparcie powinna zapewnić 

nowa międzynarodowa sieć (możliwa była odpowiedź wielokrotna). Wskazane były trzy możli-

we rodzaje wsparcia: 1) Wspólne wypracowywanie projektów międzynarodowych, 2) możliwo-

ści tworzenia sieci oraz 3) usługi szkoleniowe. 

Wszystkie trzy rodzaje wsparcia uzyskały wysoki wynik w badaniu. 

 

Graf. 61: Jaki rodzaj wsparcia powinna oferować nowo powołana międzynarodowa sieć? (pytanie z 

możliwością wielokrotnego wyboru odpowiedzi Wszyscy partnerzy.  

 

Powyżej w sekcji 4.1 widzieliśmy, że wartości jakie przypisano tym trzem usługom różnią się w 

niewielkim stopniu, pomiędzy trzema grupami interesariuszy, ale da się dostrzec wyraźną róż-

nicę w ocenie dodatkowych szkoleń, gdzie kadra zarządzająca przyznała mu wartość 47%, pod-

czas gdy osoby odpowiedzialne za współpracę międzynarodową dały jej wyższą wartość 79% 

(patrz graf 54, strona 95). 

Istnieją również pewne różnice między krajami partnerskimi. 

W Polsce potrzeba „dodatkowe szkolenia” (patrz graf 55) uzyskała najwyższą wartość (89%). 

We Włoszech (patrz graf 56) i Austrii (patrz graf 60) to „możliwości wspólnego wypracowywa-

nia projektów międzynarodowych” uzyskały najwyższy wynik (71%). 

Na Węgrzech (patrz graf 57) „możliwości nawiązywania kontaktów” uzyskały najwyższy wynik, 

podczas gdy „podnoszenie kwalifikacji” uzyskało bardzo niski wynik (27%). W Danii (patrz graf 

58) „dodatkowe szkolenia” uzyskały najniższą wartość (64%). 

Other

Trainings upgrading project management competences

Networking opportunities

Possibilities for common development of international
projects

8,3 

61,2 

68,9 

77,7 

% 

Within the project we are going to found an international network 
supporting international project managers and civil society organisations 
realising international cooperation.  What kind of support should such a 

network provide? (n=103) 
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Nie ma podstaw do wyciągnięcia daleko idących wniosków na temat tych niewielkich różnic 

pomiędzy krajami, a ogólnie rzecz biorąc, respondenci ze wszystkich krajów partnerskich cenią 

wszystkie trzy proponowane usługi ze wsparciem ponad 55% w Austrii i ponad 60% we Wło-

szech i Danii oraz ponad 70% w Polsce. Wyjątkiem były Węgry z niskim wynikiem w zakresie 

podnoszenia kwalifikacji (27%). 

Ogólnie rzecz biorąc, respondenci wydają się zainteresowani wszystkimi trzema wymienionymi 

możliwościami wsparcia. Zauważalne jest jednak to, że ogólnie tworzenie sieci i wspólne plano-

wanie uzyskało wyższy wynik niż usługi szkoleniowe, i może to wskazywać, że przy opracowy-

waniu programów szkoleniowych należy starać się zintegrować sieciowanie/networking i 

wspólne planowanie projektów w programach międzynarodowych szkoleń. 

Podobnie, dane z wywiadów potwierdziły taką potrzebę i wysoki priorytet utworzenia specjal-

nego forum, na którym można nawiązać nowe kontakty oraz wymienić doświadczenia i wiedzę z 

partnerami z innych krajów. Ta potrzeba kontaktu i wymiany doświadczeń została szczególnie 

wyrażona przez niedoświadczonych lub początkujących menadżerów projektów międzynaro-

dowych, którzy chcieliby wziąć udział w międzynarodowej współpracy projektowej. 

b) Wsparcie wykorzystujące narzędzia on-line, pigułki wiedzy 

itp. 

Respondenci zostali również zapytani, jakie wsparcie powinien zapewnić portal internetowy dla 

poczatkujących menadżerów projektów międzynarodowych. 

Prezentujemy tutaj najważniejsze propozycje z pięciu badań przeprowadzonych w krajach or-

ganizacji partnerskich, w których uwzględniamy tylko propozycje wsparcia w kontekście mię-

dzynarodowym lub transgranicznym oraz w aspekcie zarządzania projektami międzynarodo-

wymi. Oznacza to, że nie uwzględniamy propozycji kursów krajowych na temat ogólnego zarzą-

dzania projektami lub ogólnych kompetencji w zakresie współpracy międzynarodowej, takich 

jak umiejętności językowe itp., ponieważ tego rodzaju wsparcie i szkolenia są już dostępne w 

krajach partnerskich, a zatem nie ma potrzeby aby były w ofercie nowej sieci. 

Kluczowymi wnioskami z 5 badań było dostarczenie wirtualnego wsparcia w następujących 

obszarach:  

Narzędzia:   

- Baza danych europejskich programów grantowych z łatwym dostępem do wiedzy,  w ra-

mach jakiego programu można starać się o dotację na dany pomysł. 

- Często zadawane pytania na temat możliwych „pułapek” w procesie aplikacyjnym, ale także 

we współpracy projektowej. 

- Słownik pojęć z zakresu zarządzania projektami europejskimi sektora edukacji dorosłych w 

kontekście społeczeństwa obywatelskiego. 

- Lista stron internetowych z dokumentacją do przygotowywania i zarządzania projektem 

międzynarodowym. 

- Prezentacja i omówienie narzędzi, które pomagają zarządzać jednym lub kilkoma projektami 

jednocześnie. 
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Formularze/wzory: 

- Jak opracować wstępną koncepcje projektu przed złożeniem wniosku. 

- Jak zaplanować i przeprowadzić upowszechnianie. 

- Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację. 

Tutoriale i pigułki wiedzy:   

- Biblioteka prostych i łatwych filmów instruktażowych lub pigułek wiedzy na temat głów-

nych zagadnień dotyczących zarówno procesu aplikacyjnego, jak i zadań koordynatora. 

Kursy online& e-learning: 

- Webinaria internetowe na określone i / lub powtarzające się tematy (różne programy finan-

sowania, projektowanie aplikacji, przykłady najlepszych praktyk, studia przypadków itp.). 

- Krótkie szkolenia online na określone i / lub powtarzające się tematy. 

- Dłuższe kursy online z formą egzaminu / dyplomu (np. nowe kursy online o tematyce zarzą-

dzania projektami, w których uczestnicy na końcu mogliby zdać egzamin i uzyskać dyplom). 

Przestrzeń umożliwiająca komunikację:   

- System wyszukiwania partnerów, w którym możesz zaprezentować własną organizację i 

wyszukać partnerów. 

- Przestrzeń wirtualna do dzielenia się najlepszymi praktykami w dziedzinie zarządzania pro-

jektami i do komunikowania się z innymi uczestnikami za pośrednictwem czatu; grupy dys-

kusyjne / tematyczne. 

c)  Wsparcie w ramach mentoringu 

W tym miejscu zapytano respondentów, jakie wsparcie powinno być zaoferowane w ramach 

mentoringu. Ponownie uwzględniamy tylko te propozycje, które odnoszą się do kontekstu mię-

dzynarodowego lub transgranicznego oraz do aspektów zarządzania projektami międzynaro-

dowymi. 

Kluczowymi wnioskami z pięciu badań krajowych była potrzeba zapewnienia wsparcia typu 

mentoring lub e-mentoring w następujących obszarach: 

Samoocena i ścieżki kariery:  

- Ocena własnego profilu kompetencji i potrzeb w zakresie ich uzupełnienia, poprzez wypeł-

nienie kwestionariusza potrzeb w połączeniu z mentoringiem uzupełniającym. 

- Porady dotyczące indywidualnych ścieżek kariery oraz wskazówki, gdzie i jak podnosić 

kompetencje. 

Help-desk:  

- Podczas gdy odpowiedzi na nieskomplikowane pytania powinny być dostępne za pośrednic-

twem FAQ, na te bardziej złożone należy odpowiadać za pośrednictwem czatu, a jeszcze le-

piej przez Skype. 
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- Otwarty help-desk Skype w określonym dniu tygodnia lub możliwość zadawania pytań za 

pomocą poczty elektronicznej w określone dni, co daje możliwość bezpośredniego kontaktu 

on-line z ekspertami w danej dziedzinie. 

- Doradztwo w poszukiwaniu partnerów i tworzenia nowych partnerstw. 

- Porady i mentoring w trakcie procesu aplikacyjnego, od wstępnego projektu do końcowego 

wniosku aplikacyjnego. 

- Konsultacje; udzielanie informacji i pomoc w sytuacjach, kiedy menedżerowie mają wątpli-

wości odnośnie jakie przyjąć rozwiązania danego problemu pojawiającego się na każdym 

etapie realizacji projektu. 

- Krytyczne przeglądy koncepcji i zaplanowanego budżetu. 

Coaching dla początkujących: 

- Doradztwo i mentoring poczatkujących koordynatorów w projektach międzynarodo-

wych. 

- Porady peer-to-peer na zorganizowanym forum społeczności. 

- Wizyty studyjne połączone z możliwością wzajemnego uczenia się od siebie, a nie tylko 

wirtualne spotkania. 

Wzbogacony/ulepszony mentoring: 

- Wzbogacony, ulepszony mentoring oparty na przejrzystej umowie dotyczącej zakresu 

mentoringu, w ramach którego podopieczny otrzymuje porady i wsparcie, a mentor 

otrzymuje jakieś wynagrodzenie, lub inne świadczenia, na przykład poprzez bycie part-

nerem we wniosku projektowym. 

W wywiadach prawie wszyscy zakładali, że mentoring może być przydatny na wszystkich eta-

pach realizacji projektu międzynarodowego, szczególnie dla poczatkujących menadżerów pro-

jektów międzynarodowych; ale wielu wyraziło wątpliwości, czy realistyczne byłoby znalezienie 

doświadczonych menadżerów projektów, którzy za darmo działaliby jako mentorzy. Niektórzy 

zapytali, dlaczego mentor powinien przekazywać wiedzę specjalistyczną za darmo, jednocześnie 

tworząc sobie potencjalną konkurencję. Być może opłaty za mentoring nie byłyby potrzebne, ale 

należy zaplanować pewne korzyści dla mentorów, na przykład możliwość uczestniczenia jako 

partner w nowych projektach. 

e)  Wsparcie w postaci szkoleń 

W tym fragmencie badań zapytano respondentów, jakie nowe możliwości szkoleń są potrzebne, 

zwłaszcza poczatkującym menedżerom projektów międzynarodowych.  Ponownie uwzględnia-

my tylko te propozycje, które odnoszą się do kontekstu międzynarodowego lub transgraniczne-

go oraz do aspektów zarządzania projektem międzynarodowym. 

Kluczowe wnioski z 5 krajowych badań to przygotowanie oferty szkoleń w następujących obsza-

rach:   

Szkolenie podstawowe “od A do Z”: 
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- Szkolenia dla początkujących menedżerów powinny koncentrować się na szkoleniu z 

ogólnych zasad zarządzania projektami i sposobach nawiązywania kontaktów między-

narodowych. 

- Przegląd możliwości finansowania powinien stanowić ważną część szkolenia. 

- Kursy europejskie mogłyby dostarczyć ogólnych umiejętności i lepszego zrozumienia 

programów UE. 

Bardziej konkretne szkolenie zaawansowane: 

- Metodologia zarządzania projektami; różne aspekty zarządzania projektami (czas, zaso-

by, finanse, narzędzia itp.). 

- Promocja i upowszechnianie, w tym w mediach społecznościowych. 

- Skuteczna ewaluacja projektów. 

Szkolenie w zakresie umiejętności miękkich: 

- Powinno obejmować szkolenie w zakresie komunikacji, organizowanie spotkań, wygła-

szanie przemówień itp. 

- Szczegółowe kwestie: kompetencje w zakresie rozwiązywania konfliktów. 

- Szkolenia z różnic międzykulturowych. 

- Zrozumienie specyfiki sektora organizacji społeczeństwa obywatelskiego w krajach 

partnerskich. 

Należy również wspomnieć, że niedoświadczeni menadżerowie mówili głównie o potrzebie kur-

sów krajowych w obszarze opracowywania udanych aplikacji. Skupili się oni na pierwszych kro-

kach na drodze do rozpoczęcia pracy nad projektem międzynarodowym i nie wydawali się, zain-

teresowani grantami na mobilności w ramach programu Erasmus + jako jednym ze sposobów 

aby wziąć udział w międzynarodowych szkoleniach. 

Z kolei bardziej doświadczeni menedżerowie projektów skupili się na uzyskaniu nowych możli-

wości szkolenia międzynarodowego, gdzie mogliby również wymieniać się doświadczeniami z 

innymi uczestnikami i zdobywać wiedzę od ekspertów w danej dziedzinie. Ich priorytetami były 

przede wszystkim organizowanie kursów na temat różnych aspektów koordynacji projektu, 

takich jak ewaluacja, upowszechnianie, badania, a nawet zarządzanie finansami, ale niektórzy 

nadal dostrzegali potrzebę prowadzenia kursów/szkoleń dotyczących najbardziej pasującym im 

programów  UE oraz jak przygotować dobrą aplikację konkursową. 

f) Rekomendacje końcowe 

Na koniec zapytano respondentów, czy chcieliby coś jeszcze dodać. Ponownie uwzględniamy 

tylko te propozycje, które odnoszą się do kontekstu międzynarodowego lub transgranicznego 

oraz do aspektów zarządzania projektem międzynarodowym. 

Ostatnie kluczowe przesłanie z pięciu badań krajowych było następujące: 

  „Obecnie na rynku brakuje ustrukturyzowanego, mierzalnego programu wsparcia, który byłby 

skierowany dla początkujących w dziedzinie zarządzania projektami międzynarodowymi, pracu-



121 

 

jących jednocześnie dla organizacji pozarządowych. Mam nadzieję, że ten projekt znacznie przy-

czyni się do wypełnienia tej luki. Powodzenia!" 

Niektórzy z rozmówców podkreślali punkt widzenia, że dodatkowy czas poświęcony na udział w  

nowej sieci międzynarodowej dla menadżerów projektów i organizacji społeczeństwa obywatel-

skiego sektora edukacji dorosłych może pomóc ograniczyć stracony czas na przygotowanie nie-

udanych aplikacji oraz zwiększyć wydajność i jakość zaplanowanych działań do realizacji w pro-

jektach, w których występuje się jako partner lub koordynator. 
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A2. Przewodnik – pytania do wywiadów (wersja polska)
3
 

Pytania do wywiadu 

Grupa docelowa:  Menadżerowie projektów międzynarodowych, którzy już 

aplikowali o dofinansowanie/ realizowali projekty międzynarodowe  

(grupa A) 

Rodzaj wywiadu 

 Osobisty/telefoniczny  

Zanim rozpoczniesz wywiad 

 Przedstaw cele i kontekst projektu oraz badań 

Sieć wsparcia dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych. 

 Zaznacz, że wywiad jest anonimowy; nazwa organizacji może zostać wymieniona w 

raporcie z badań, jeżeli takie jest życzenie respondent/respondentki. 

 Jeżeli zamierzasz nagrywać: poproś o zgodę. 

 Zapytaj, czy respondent/-ka ma na ten moment jakieś pytania. 

Przedmiot/tematyka wywiadu to: 

 Nazwanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania projektami międzynarodowymi w 

sektorze nieformalnej edukacji dorosłych (realizowanej przez organizacje społeczeń-

stwa obywatelskiego). 

 Czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami międzynarodowymi. 

 Kompetencje potrzebne do realizacji projektów międzynarodowych. 

 Wsparcie potrzebne menadżerom projektów międzynarodowych, jakie powinna zao-

ferować sieć dla początkujących menadżerów projektów międzynarodowych. 

A Wprowadzenie 

A1 Proszę określić obszar tematyczny, w jakim Pan/Pani działa, w obszarze nieformalnej eduka-

cji dorosłych (np. edukacja, zdrowie, środowisko naturalne itp.). 

A2 Na jakim stanowisku Pan/Pani pracuje/działa w tym obszarze tematycznym (stały pracow-

nik/ freelancer; menadżer projektu, dyrektor, osoba odpowiedzialna za współpracę międzyna-

rodową)?   

                                                             

3 The aim of the interviews was to clarify the needs for improving competences to to plan, apply and manage EU 

projects. As part of the survey, the partners interviewed four varied groups: A) Experienced project managers; 

B) Experienced management bodies; c) Inexperienced but interested project managers; D) Inexperienced but 

interested management bodies. There are some minor differences between the interview guides for the four 

groups, but here we present the guide for group A as the most representative of the four guides.  
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A3 Jak długo pracuje Pan/Pani na rzecz tej organizacji i w tym obszarze tematycznym? 

A4 Jaki jest kierunek Pana/Pani wykształcenia? 

B Działalność międzynarodowa 

B1 Ile razy aplikował/-a Pan/Pani o dofinansowanie projektu międzynarodowego?  

W ramach jakiego programu grantowego aplikował/-a Pan/Pani o dofinansowanie?  

Ile projektów międzynarodowych Pan/Pani zrealizował/-a? 

B2 Jeżeli były jakieś nie dofinansowane projekty, jaki, Pana/Pani zdaniem,  był powód nie dofi-

nansowania projektu? 

B3 Jakie, Pana/Pani zdaniem były powody dofinansowania Pana/Pani projektu?  

B4 Jakie były główne tematy projektów, o których dofinansowanie się Pan/Pani ubiegał/-a i 

jakie Pan/Pani realizował/-a? 

B5 Czy kiedykolwiek brał/-a Pan/Pani udział w projekcie międzynarodowym jako uczest-

nik/uczestniczka (tj. nie jako menadżer projektu czy przedstawiciel/-ka zarządu organizacji)? 

Jeżeli tak – w jakim charakterze uczestniczył/-a Pan/Pani w takim projekcie (np. wymiana mło-

dzieży, wolontariat zagraniczny, studiowanie za granicą, międzynarodowe szkolenia/spotkania/ 

obserwacja pracy)? 

C Wsparcie dla menadżerów projektów międzynarodowych 

C1 Jaka jest Pana/Pani motywacja do realizacji projektów międzynarodowych? 

C2 Jakiego rodzaju wyzwania pojawiają się kiedy aplikuje Pan/Pani o dofinansowanie (projektu 

międzynarodowego)? 

A jakie wyzwania pojawiają się kiedy gdy realizuje Pan/Pani projekt międzynarodowy? 

C3 Jakie są, Pana/Pani zdaniem, warunki wstępne, by z sukcesem realizować projekty między-

narodowe?  

C4 Czy, jako menadżer projektu, otrzymał/-a Pan/Pani jakiekolwiek wsparcie od zatrudniającej 

Pana/Panią/zlecającej Panu/Pani pracę organizacji (w zakresie aplikowania o dofinansowanie 

projektu międzynarodowego czy też w zakresie realizacji projektów międzynarodowych)? Jeżeli 

tak, jakie to było wsparcie? Czy było ono pomocne? Co jeszcze byłoby pomocne? 

C5 Czy korzysta Pan/Pani z jakiejś oferty edukacyjnej w celu  podniesienia swoich kompetencji? 

Jeżeli tak, to z jakiej? W jaki sposób pomaga to Pani/Panu w realizacji projektów międzynaro-

dowych? 
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C6 Pani/Pana zdaniem, jaki kierunek wykształcenia jest najbardziej odpowiedni/najlepiej przy-

gotowuje do pracy jako menadżer projektów międzynarodowych? 

D Kompetencje (potrzebne) Menadżerom Projektów Międzynarodowych 

 

[Zaprezentuj pokrótce wypracowany w ramach projektu trójkąt kompetencji menadżerskich, 

zaadaptowany na podstawie trójkąta Project Management Institute na potrzeby organizacji społe-

czeństwa obywatelskiego.]  

D1 Jakich kompetencje są najbardziej potrzebne, by przygotować dobry projekt międzynarodo-

wy (oraz, na jego bazie, wniosek o dofinansowanie) który uzyska dofinansowanie? Dlaczego? 

Jakie kompetencje są najbardziej potrzebne do zarządzania projektami międzynarodowymi na 

etapie realizacji? 

D2 Które/jakie kompetencje Pani/Pan najbardziej potrzebuje podnieść, by być lepszym menad-

żerem/menadżerką projektu międzynarodowego? 

 

D3 [Zaprezentuj pokrótce charakterystykę wyodrębnionych kompetencji technicznych]  

Które kompetencje techniczne uważa Pani/Pan za najważniejsze dla menadżerów projektów 

międzynarodowych? Dlaczego? 

D4 [Zaprezentuj pokrótce charakterystykę wyodrębnionych kompetencji lider-

skich/przywódczych]  

Które kompetencje liderskie uważa Pani/Pan za najważniejsze dla menadżerów projektów mię-

dzynarodowych? Dlaczego? 

D5 [Zaprezentuj pokrótce charakterystykę wyodrębnionych kompetencji zarządzania strate-

gicznego i biznesowego]  

Które kompetencje Zarządzania Strategicznego i Biznesowego uważa Pani/Pan za najważniejsze 

dla menadżerów projektów międzynarodowych? Dlaczego? 

D6 Jaki rodzaj wsparcia w podnoszeniu Pana/Pani kwalifikacji preferował/-a by Pan/Pani? Czy 

to powinno być np. wsparcie przede wszystkim w postaci szkoleń krajowych i międzynarodo-

wych? Narzędzia internetowe? E-mentoring? Międzynarodowa sieć wsparcia? Dlaczego? 

 

E Sieć wsparcia – pomysły/propozycje 

E1 W ramach projektu, planujemy powołać międzynarodową sieć wspierającą menadżerów pro-

jektów międzynarodowych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego realizujące współ-

pracę międzynarodową. Jakiego rodzaj wsparcie powinna oferować taka sieć? 
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E2 Jakiego rodzaju narzędzi online, wsparcia doradczego itp. powinien dostarczać Portal Inter-

netowy dedykowany początkującym menadżerom projektów międzynarodowych? 

E3 Jakiego rodzaju wsparcie powinno być dostarczane, w ramach tzw. mentoringu, dla początku-

jących menadżerów projektów międzynarodowych? 

E4 Jakiego rodzaju wsparcie szkoleniowe powinno zostać zaoferowane początkującym menad-

żerom projektów międzynarodowych? 

E5 Czy chciałaby Pani/chciałby Pan coś jeszcze dodać/uzupełnić? 

Dziękuję za poświęcony nam czas! 
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A3. Kwestionariusz Online (wersja polska) 
4
 

Sieć wsparcia dla początkujących menadżerów projektów  
międzynarodowych 

Dziękujemy Ci za decyzję o udziale w tym badaniu!  

Realizowany w ramach Programu ERASMUS+ projekt "Sieć wsparcia dla początkujących realiza-

torów projektów międzynarodowych" (ang.  “First-time international project realisers support 

network”) ma na celu, między innymi, udostępnienie portalu internetowego, zbierającego w 

jednym miejscu kluczowe informacje przydatne menadżerom i menadżerkom projektów mię-

dzynarodowych oraz organizacjom edukacji dorosłych trzeciego sektora planującym włączyć 

współpracę międzynarodową w swoje strategie rozwoju.  Kolejnym celem projektu jest powoła-

nie europejskiej sieci wspierającej inicjowanie międzynarodowych partnerstw oraz planowanie 

i realizację współpracy europejskiej w dziedzinie uczenia się przez całe życie.   

Twój udział w tym badaniu stanowi ważny wkład w osiągnięcie tych celów!  

Twoje odpowiedzi są anonimowe a adres IP Twojego komputera nie będzie nigdzie zapisywany. 

Udzielanie odpowiedzi na pytania kwestionariusza zajmuje ok. 15 minut. Będziemy wdzięczni za 

poświęcenie nam tego czasu. Prosimy o nie używanie przycisków dalej/wstecz w Twojej wyszu-

kiwarce, gdyż wprowadzone już odpowiedzi mogą zostać wykasowane. 

Dziękujemy! 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące udziału w badaniu, prosimy o kierowanie ich do 

EDUCULT/Wiedeń, Austria (www.educult.at), na adres e-mail: mitarbeit2@educult.at 

 

Twój obszar działania 

1.) W jakim kraju ma swoją siedzibę organizacja, na rzecz której działasz/pracujesz?* 

 Austria 

 Dania 

 Węgry 

 Włochy 

 Polska 

 Inne: 

2.) Wskaż proszę ogólny obszar Twojej pracy/działalności w dziedzinie edukacji (za-
znacz proszę wszystkie pasujące odpowiedzi) * 

                                                             

4 Our baseline analysis included two multilateral surveys: The first one on the challenges and success stories of 

first time international project cooperation, and the second one on key competences and needs for support; but 

the online query combined the two surveys in one questionnaire, which we present here. 

The second survey about key competences included the question series: Q1, Q6, Q7, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, 

Q26, Q27, Q28,  Q29, Q30, Q31, Q32, Q33, Q34, Q21xQ7-Q7a-Q7a1, Q21xQ7a2, Q23xQ7-Q7a-Q7a1, Q23xQ7a2, 

Q25xQ7-Q7a-Q7a1, Q25xQ7a2.  
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 Edukacja dorosłych 

 Edukacja szkolna 

 Kształcenie i szkolenie zawodowe 

 Edukacja na poziomie uczelni wyższej/uniwersyteckim 

 Edukacja młodzieży 

 Żadne z powyższych.  

3.) Inny: 
 

 Edukacja dorosłych

 Edukacja szkolna

 Kształcenie i szkolenie zawodowe

 Edukacja na poziomie uczelni wyższej/uniwersyteckim

 Edukacja młodzieży

 Żadne z powyższych. [ koniec badania]

 Inny:

4.)  W jakim sektorze edukacji działasz/pracujesz?  (zaznacz proszę wszystkie pasu-

jące odpowiedzi)* 

 Edukacja formalna 

 Edukacja nie-formalna i poza-formalna.  
 

5.) Określ proszę obszar tematyczny, w jakim działasz. (zaznacz proszę wszystkie pa-

sujące odpowiedzi) * 

 Kultura i aktywności czasu wolnego 

 Edukacja i badania 

 Zdrowie 

 Działalność socjalna 

 Środowisko naturalne 

 Działania na rzecz lokalnej społeczności i mieszkalnictwa 

 Doradztwo, pomoc prawna i polityka 

 Filantropia i wolontariat  

 Działalność międzynarodowa 

 Działalność religijna 

 Inne: 

 

6.) Jaki jest Twój obecny status na rynku pracy (zaznacz proszę wszystkie pasujące 
odpowiedzi)* 

 Pracuję dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

 Pracuję w sektorze publicznym 

 Inne: 
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7.)    Na jakim stanowisku pracujesz/działasz w tym obszarze tematycznym?  (zaznacz 

proszę wszystkie pasujące odpowiedzi) * 

 Menadżera projektu [a] 

 Dyrektora, kierownika, menadżera, prezesa organizacji  [b] 
 Osoby odpowiedzialnej za współpracę międzynarodową w organizacji 

[c] 
 Inne: 

 

Działalność Międzynarodowa 

8.) Czy kiedykolwiek ubiegałeś/-aś się o dofinansowanie zewnętrzne na współpracę 

międzynarodową w Twoim obszarze działania/pracy? * 

 Tak [a] 

 Nie [b] 

A. [Jeśli a] Czy którykolwiek z Twoich wniosków aplikacyjnych o dofinan-
sowanie projektu międzynarodowego uzyskał dofinansowanie i współ-

praca międzynarodowa mogła być  realizowana? * 

 Tak[c] 

 Nie [d] 

1. [Jeśli c] Ile razy realizowałeś/-aś projekt międzynarodowy? * 

 Raz 

 2-4 razy 

 5 razy i więcej 

2. [Jeśli c] W jakiej roli organizacja, w której pracujesz/działasz, 

była zaangażowana w projekt międzynarodowy? (zaznacz pro-

szę wszystkie pasujące odpowiedzi) * 

 Jako koordynator (lider) projektu 

 Jako jeden z partnerów projektu 

3. [jeśli c, d] Ile razy bez sukcesu ubiegałeś/-aś się o dofinansowa-

nie projektu międzynarodowego? * 

 Raz 

 2-4 razy 

 5 razy lub więcej 

 Nigdy 

4. [If c, d] Jaki był powód nie dofinansowania Twojego projektu? 
(zaznacz proszę wszystkie pasujące odpowiedzi) * 

 Ocena punktowa projektu była zbyt niska. 

 Projekt został oceniony pozytywnie, ale znalazł się na liście rezer-

wowej i zabrakło środków na jego dofinansowanie.  

 Organizacja, która złożyła projekt, zrezygnowała z jego realizacji. 

 Inne: 

B. [Jeśli b] Czy jesteś zainteresowany/-a współpracą międzynarodową w 

Twoim obszarze działania/pracy? * 

 Tak 
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 Nie [ koniec badania] 

Wsparcie dla menadżerów projektów międzynarodowych 

[Pytania dla menadżerów projektów:] 

9.) [Jeżeli 6.a] Jaka jest Twoja motywacja do realizacji projektów międzynarodowych? 

 W bardzo 

dużym 

stopniu  

W pew-

nym 

stopniu  

W ma-

łym 

stopniu  

W 

ogól

e nie  

Chcę się uczyć rozwiązań stosowanych w innych kra-

jach. 

    

Kontakty z innymi ludźmi, ponad granicami, są koniecz-

ne. 

    

To dodatkowa możliwość pozyskiwania środków finan-

sowych/dofinansowań.  

    

Lubię wymianę (doświadczeń) z osobami z innych kra-

jów w moim obszarze działania/pracy. 

    

Zostałem przez (moją) organizację wyznaczony do tej 

roli. 

    

Po prostu miałem/miałam okazję tym się zająć czy tego 

spróbować. Nie stoi za tym żadna konkretna motywacja. 

    

10.)  Czy coś jeszcze innego Cię motywowało? Jeśli tak - napisz proszę, co: 

11.) [Jeżeli 6.a] Jakiego rodzaju wyzwania pojawiają się kiedy aplikujesz o dofi-

nansowanie (projektu międzynarodowego) bądż gdy realizujesz projekt między-

narodowy? 

 W bardzo 

dużym 

stopniu  

W pew-

nym 

stopniu  

W ma-

łym 

stopniu  

W 

ogóle 

nie  

Nie mam wystarczających ogólnych kompetencji zarzą-

dzania projektami. 

    

Nie mam wystarczających kompetencji specyficznych 

dla realizacji międzynarodowych projektów współpracy. 

    

Nie wiem wystarczająco dużo o wymaganiach związa-

nych z opracowywaniem dobrych/kwalifikujących się 

do dofinansowania aplikacji w ramach europejskich 

programów dofinansowujących projekty (międzynaro-

dowe). 
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Nie otrzymuję wystarczającego ogólnego wsparcia od 

organizacji zatrudniającej mnie/zlecającej mi realizację 

projektu/-ów międzynarodowych. 

    

Nie otrzymuję wystarczającego wsparcia od innych 

członków zespołu organizacji, dla której dzia-

łam/pracuję. 

    

 Nie widzę we współpracy międzynarodowej żadnych 

korzyści, czy to dla mnie, czy dla mojej organizacji. 

    

11.) Czy coś jeszcze innego było wyzwaniem? Jeśli tak, napisz prosimy, co to było/jakie 

ono było: 

11.) [Jeżeli 6.a] Czy, jako menadżer projektu, otrzymałeś/-aś jakiekolwiek wsparcie od 

zatrudniającej Cię/zlecającej Ci pracę organizacji w zakresie aplikowania o dofinansowa-

nie projektu międzynarodowego czy też w zakresie realizacji projektów międzynarodo-

wych? * 

 Tak [a] 

 Nie [b] 

A. [Jeżeli a] Jaki rodzaj wsparcia otrzymałeś/-aś? (zaznacz proszę wszyst-

kie pasujące odpowiedzi) * 

 Wsparcie w zakresie znalezienia odpowiednich partnerów do projektu 

 Wparcie w networkingu/wymianie doświadczeń z innymi menadżerami  projektów 

międzynarodowych 

 Wsparcie w pozyskaniu środków finansowych na realizację projektu 

 Wsparcie w opracowaniu wymagającego wniosku o dofinansowanie projektu  

 Wsparcie w zarządzaniu finansami w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu 

 Dodatkowe zasoby czasowe 

 Dodatkowe zasoby finansowe 

 Dodatkowych ludzi do zespołu projektowego  

 Dostęp do specjalistów merytorycznych, którzy mogli wesprzeć realizację projektu swo-

ją wiedzą i umiejętnościami (np. specjalista ds komunikacji, księgowy/-a) 

 Szkolenia międzykulturowe 

 Szkolenia językowe 

 Szkolenia z zakresu zarządzania projektami międzynarodowymi 

 Ogólne szkolenia z zakresu zarządzania projektami 

 Szkolenia wewnętrzne 

 Szkolenia zewnętrzne 

 Inne: 

12.) [Jeżeli 6.a] Jakiego wsparcia oczekujesz  od zatrudniającej Cię/ zlecającej Ci 

pracę organizacji, by móc z sukcesem pozyskiwać dofinansowanie i realizować 

projekty międzynarodowe?   (zaznacz proszę wszystkie pasujące odpowiedzi) 

 Wsparcie w networkingu/wymianie doświadczeń z innymi menadżerami  projektów 

międzynarodowych 
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 Wsparcie w pozyskaniu środków finansowych na realizację projektu 

 Wsparcie w zarządzaniu finansami w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu 

 Dodatkowe zasoby czasowe 

 Dodatkowe zasoby finansowe 

 Szkolenia międzykulturowe 

 Szkolenia językowe 

 Szkolenia z zakresu zarządzania projektami międzynarodowymi 

 Ogólne szkolenia z zakresu zarządzania projektami 

 Szkolenia wewnętrzne 

 Szkolenia zewnętrzne 

 Inne:  

13.) [Jeżeli 6.a] Czy, z własnej inicjatywy, korzystasz z jakiejś oferty edukacyjnej 

w celu  podniesienia swoich kompetencji? 

 Tak [a] 

 Nie [b] 

A. [Jeżeli a] Z jakiej oferty edukacyjnej skorzystałeś/-aś przynajmniej raz? 

(zaznacz proszę wszystkie pasujące odpowiedzi) 

 Webinarium 

 Konfeerencja/Sympozjum 

 Szkolenie/Warsztaty 

 Obserwacja pracy (job shadowing) 

 Inne: 

B. [Jeżeli a] Jak często korzystasz z takiej oferty edukacyjnej? 

 Rzadziej niż raz w roku  

 Raz w roku 

 2-4 razy w roku 

 5 razy w roku bądź więcej 

 [Pytania dla członków zarządów/menadżerów zarządzających organizacją:] 

14.) [Jeżeli 6.bc] Jaka jest Twoja motywacja do realizowania projektów między-

narodowych w zarządzanej przez Ciebie organizacji? 

 W bardzo 

dużym 

stopniu  

W pew-

nym 

stopniu  

W ma-

łym 

stopniu  

W 

ogóle 

nie  

Dla rozwoju organizacji ważne jest uczenie się rozwią-

zań stosowanych w innych krajach.  

    

Kontakty z innymi ludźmi, ponad granicami, są koniecz-

ne. 

    

To dodatkowa możliwość pozyskiwania dofinansowań 
    

Nasza organizacja jest członkiem sieci międzynarodo-

wej, której członkowie regularnie realizują wspólne 
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projekty.  

 Po prostu mieliśmy okazję tym się zająć czy tego spró-

bować. Nie stoi za tym żadna konkretna motywacja. 

    

15.)   Czy coś jeszcze innego Cię motywowało? Jeśli tak - napisz proszę, co: 

16.)  [Jeżeli 6.bc] Czy organizacja, którą zarządzasz, oferuje wsparcie dla menad-

żerów projektów międzynarodowych ubiegających się o dofinansowanie projektu 

czy realizujących projekty międzynarodowe?  * 

 Tak [a] 

 Nie [b] 

A. [If a] What kind of support did/do you offer? (multiple answers possible) 

 Support for networking/exchange with other international project managers 

 Support to raise funds for implementing a project 

 Support to manage financial issues while and after implementing a project 

 Additional time resources 

 Additional financial resources 

 Intercultural trainings 

 Language trainings 

 Trainings for international project management 

 Trainings for general project management 

 In-house trainings 

 External trainings 

 Other: 

17.) [Jeżeli 6.bc] Jaki rodzaj wsparcia oferuje organizacja, którą zarządzasz? (za-
znacz proszę wszystkie pasujące odpowiedzi) * 

 W bardzo 

dużym 

stopniu  

W pew-

nym 

stopniu  

W ma-

łym 

stopniu  

W 

ogóle 

nie  

Wsparcie w networkingu/wymianie doświadczeń z in-

nymi menadżerami  projektów międzynarodowych 

    

Wsparcie w pozyskaniu środków finansowych na reali-

zację projektu 

    

Wsparcie w zarządzaniu finansami w trakcie i po zakoń-

czeniu realizacji projektu 

    

Dodatkowe zasoby czasowe/czasu 
    

Dodatkowe zasoby finansowe 
    

Szkolenia międzykulturowe 
    

Szkolenia językowe 
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17) [Jeżeli 6.bc] Jakie wyzwania pojawiają się w zarządzanej przez Ciebie organizacji w 

zakresie wspierania  waszych menadżerów projektów międzynarodowych? 

 W bardzo 

dużym 

stopniu  

W pew-

nym 

stopniu  

W ma-

łym 

stopniu  

W 

ogóle 

nie  

Nie wiemy, jak moglibyśmy ich wspierać.  
    

Nie mamy wiedzy na temat metod wspierania 
    

Brakuje nam możliwości finansowych by zaoferować 

wsparcie. 

    

Brakuje nam zasobów czasowych by zaoferować wspar-

cie. 

    

Nie mamy dostępu do kompetentnych osób by stworzyć 

zespół projektowy.  

    

Menadżerowie projektów nie chcą korzystać z oferowa-

nego wsparcia. 

    

Nasza organizacja nie chce oferować wsparcia w obsza-

rze realizacji projektów międzynarodowych.  

    

18.) Czy coś jeszcze innego było wyzwaniem? Jeśli tak, napisz prosimy, co to było/jakie 

ono było:  

19.) [Jeżeli 6.bc] Jakie widzisz możliwości by sprostać tym wyzwaniom? 

 

Ocena Kompetencji w dziedzinie Zarządzania 

20.) Umiejętności techniczne * 

 

Wybierz prosimy 3 kompetencje techniczne, które: 

Odpowiadając jako menadżer projektu międzynarodowego – najbardziej potrzebujesz rozwi-

jać/ 

Odpowiadając jako członek zarządu organizacji – menadżerowie projektów międzynarodo-

wych zarządzanej przez Ciebie organizacji najbardziej powinni rozwijać (poprzez szkolenia, 

mentoring, inne wsparcie edukacyjne), by lepiej zarządzać projektami międzynarodowymi 

UE. 

Zaznacz te 3 kom-

petencje, które 

szczególnie 

chciałbyś/-abyś 

rozwinąć. 

Techniczny aspekt zarządzania projektem dotyczy kompetencji technicznych związanych z 

planowaniem i realizacją projektu w sektorze edukacji dorosłych organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego. 
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1 

 

Kompetencje językowe (język angielski) 

tzn. wysoki poziom umiejętności czytania, pisania i rozmawiania w j. angielskim, 

jako najczęściej  używanym "wspólnym" języku w kontekście współpracy euro-

pejskiej, włączając znajomość terminologii związanej z sektorem edukacji doro-

słych i społeczeństwa obywatelskiego.  

 

2 

Ogólne kompetencje pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego 

tzn. jak opracować logiczny i spójny projekt, jak zaangażować partnerów zagra-

nicznych do współpracy przy opracowywaniu projektu, jak wpisać projekt do 

wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie adekwatnie do wymogów konkretne-

go programu grantowego.   

 

3 

Organizowanie Warsztatów Idei (Idea Workshops) 

tzn. generowanie pomysłów podczas sesji grupowych stosując np. burzę mó-

zgów, kiedy to różni interesariusze związani z tematyką planowanego projektu 

nazywają i analizują problemy i projektują możliwe sposoby ich rozwiązania.  

 

4 

Planowanie i harmonogramowanie projektu 

tzn. planowanie planu pracy i podziału pracy dla zrealizowania celów określo-

nych metodą SMART (konkretny - mierzalny - osiągalny - realistyczny - określo-

ny czasowo); planowanie kluczowych działań i rezultatów projektu.  

 

5 

Budżetowanie i szacowanie kosztów 

np. szacowanie szczegółowych kosztów poszczególnych działań dla wykonania 

planu pracy, stworzenie szczegółowego budżetu projektu, co będzie pomocne w 

monitorowaniu wydatkowania budżetu i prowadzenia właściwej dokumentacji 

kosztów i księgowości.    

 

6 

Koordynowanie prac zespołu  

tzn. tworzenie list zadań i realizowanie w praktyce planu pracy,delegowanie 

zadań i odpowiedzialności, monitorowanie wykonania zadań w oparciu o jasne i 

przejrzyste procedury kontroli i zarządzania czasem.   

 

7 

Zarządzanie finansami 

tzn. zarządzanie planowaniem budżetu, budżetowaniem, księgowaniem, kontro-

lą wewnętrzną, audytem, zamówieniami, wypłatami i sprawozdawczością fi-

nansową zgodnie z planem projektu.   
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8 

 

Komunikacja wewnętrzna 

tzn. planowanie i realizowanie efektywnej i asertywnej komunikacji w zespole 

projektowym, w oparciu o zdefiniowanie Co - Dlaczego - Kto - Kiedy i Jak, włą-

czając stosowanie adekwatnych narzędzi ICT (technologii informacyjnych i ko-

munikacyjnych).   

 

9 

 

Upowszechnianie 

Tzn. planowanie upowszechniania adekwatnie do konkretnych interesariuszy i 

grup docelowych projektu w obszarze społeczeństwa obywatelskiego i zapew-

nienie odpowiednich środków/kanałów dotarcia do odbiorców, włączając za-

stosowanie mediów społecznościowych.   

 

10 

Kompetencje ewaluacji 

tzn. planowanie, prowadzenie i raportowanie postępu działań i oceny wpływu 

projektu, włączając definiowanie metodologii i procedur oraz projektowanie 

formularzy ewaluacyjnych on-line.  

 

20.) Tutaj możesz wpisać 1 dodatkową kompetencję techniczną (nie wymienioną wy-

żej), którą również chciałbyś/-abyś rozwinąć by lepiej zarządzać projektami 

międzynarodowymi: 

 

11   

 

21.) Kompetencje liderskie/przywódcze * 

Wybierz proszę 3 kompetencje liderskie/przywódcze, które: 

Odpowiadając jako menadżer projektu międzynarodowego – najbardziej potrzebujesz rozwi-

jać/ 

Odpowiadając jako członek zarządu organizacji – menadżerowie projektów międzynarodo-

wych zarządzanej przez Ciebie organizacji najbardziej powinni rozwijać (poprzez szkolenia, 

mentoring, inne wsparcie edukacyjne), by lepiej zarządzać projektami międzynarodowymi 

UE. 

Zaznacz te 3 kom-

petencje, które 

szczególnie 

chciałbyś/-abyś 

rozwinąć. 

Kompetencje liderskie/przywódcze odnoszą się do umiejętności  zbudowania "ducha" zespo-

łu, przedstawiania wizji członkom zespołu i inspirowanie ich  do osiągania celów, wspieranie 

zespołu w kontaktach z różnymi interesariuszami projektu. 

 

1 

 

Efektywna komunikacja w kontekście organizacji społeczeństwa obywa-

telskiego 

tzn. przekazywanie wizji projektu i znaczenia realizowanych w jego ramach 

działań interesariuszom, a szczególnie - umiejętność dotarcia do kluczowych 

interesariuszy związanych z kontekstem społeczeństwa obywatelskiego. 
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2 

Motywowanie i wywieranie wpływu  

tzn. motywowanie zespołu projektowego i kluczowych interesariuszy poprzez 

jasne cele i zachęcanie ich do wniesienia swojego wkładu w projekt, co wspiera 

spójność i współwłasność projektu (poczucie wspólnej odpowiedzialności za 

projekt).    

 

3 

Empatia i Rozumienie Sytuacyjne 

tzn. angażowanie się w relacje oraz zrozumienie i odpowiadanie na potrzeby 

uczestników projektu, umiejętność dostrzeżenia i wykorzystania mocnych stron 

uczestników projektu dla jego lepszej realizacji.   

 

4 

Budowanie Zespołu, włączając wolontariuszy 

tzn. promowanie współwłasności projektu w zespole projektowym, włączając 

związanych z nim wolontariuszy; promowanie kultury współpracy z silnym 

poczuciem wspólnej odpowiedzialności za projekt i wysokim poziomem moty-

wacji.   

 

5 

Improwizacja i sprawność działania 

tzn. umiejętność "zwinnego", sprawnego reagowania gdy to potrzebne i impro-

wizowania w nieprzewidzianych sytuacjach by zapewnić postęp w realizacji 

projektu i skuteczność działań dzięki umiejętności dostrzegania nowych możli-

wości i wykorzystania aktualnego kontekstu.  

 

6 

Motywowanie przez dobry przykład 

tzn. motywowanie dzięki dawaniu dobrego przykładu: dotrzymując terminów, 

koncentrując się na celu i zawartości działań, podejmowaniu odpowiedzialności 

oraz działaniu w empatyczny, uczciwy i przejrzysty sposób.  

 

7 

Delegowanie zadań (projektowych) 

tzn. jako koordynator - delegowanie tak dużej liczby zadań jak to tylko możliwe, 

by mieć więcej czasu na mierzenie się z nieoczekiwanymi wydarzeniami (pro-

jektowymi) i angażowanie się w pracę nad projektem jako całością.  

 

8 

Moderowanie spotkań i wydarzeń  

tzn. umiejętności moderowania spotkań projektowych,  sesji plenarnych i więk-

szych wydarzeń projektowych, zarówno "twarzą w twarz" jak i wydarzeń wir-

tualnych (np. za pośrednictwem Skype'a).    
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9 

Partnerskie doradztwo  

tzn. doradzanie i pomaganie innym członkom zespołu w realizacji konkretnych 

zadań, zapewnienie wsparcia i doradztwa na partnerskiej stopie/w partner-

skich relacjach  w kontekście ponadnarodowym, w zespołach transgranicznych,  

wielo-partnerskich.   

 

10 

Rozwiązywanie konfliktów 

tzn. skuteczne nawigowanie podczas wewnętrznych i zewnętrznych konfliktów 

oraz trudnych sytuacji; mediowanie pomiędzy różnymi punktami widzenia oraz 

umiejętność podejmowania ostatecznych decyzji.  

 

21.) Tutaj możesz wpisać 1 dodatkową kompetencję liderską/zarządczą (nie wymie-

nioną wyżej), którą również uważasz za ważną by lepiej zarządzać projektami 

międzynarodowymi UE: 

 

11   

 

22.) Kompetencje Zarządzania Strategicznego i Biznesowego* 

Wybierz prosimy 3 kompetencje Zarządzania Strategicznego i Biznesowego, które: 

Odpowiadając jako menadżer projektu międzynarodowego – najbardziej potrzebujesz rozwi-

jać/ 

Odpowiadając jako członek zarządu organizacji – menadżerowie projektów międzynarodo-

wych zarządzanej przez Ciebie organizacji najbardziej powinni rozwijać (poprzez szkolenia, 

mentoring, inne wsparcie edukacyjne), by lepiej zarządzać projektami międzynarodowymi 

UE. 

Zaznacz te 3 kom-

petencje, które 

szczególnie 

chciałbyś/-abyś 

rozwinąć. 

Kompetencje Zarządzania Strategicznego i Biznesowego odnoszą się do wiedzy specjali-

stycznej w konkretnym obszarze działania potrzebnej, by zespół projektowy mógł skutecznie 

realizować projekty zgodnie ze strategią rozwoju organizacji oraz w oparciu o wysoki po-

ziom wiedzy dziedzinowej, specjalistycznej na temat swojego obszaru działania/pracy.   

 

1 

 

Rozeznanie w i rozumienie warunków działania organizacji społeczeń-

stwa obywatelskiego sektora edukacji dorosłych 

tzn. znajomość misji, potrzeb i warunków działania organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego zajmujących się nie-formalną i poza-formalną edukacją doro-

słych, zarówno we własnym kraju jak i w szerszej, europejskiej społeczności.  

 

2 

Rozeznanie w i rozumienie sytuacji (panującej) w zaangażowanych kra-

jach partnerskich 

tzn. podstawowa wiedza na temat historii, bieżących wydarzeń i wyzwań aktu-

alnych w krajach partnerskich, jak również podstawowa wiedza na temat sekto-

ra organizacji społeczeństwa obywatelskiego u partnerów.  
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3 

Kompetencje międzykulturowe 

tzn. umiejętność pracy w kontekście międzynarodowym z wykorzystaniem po-

trzebnych kompetencji międzykulturowych; podstawowe rozumienie i umiejęt-

ności zachowania się w różnych kontekstach kulturowych i społecznych.     

 

4 

Międzynarodowa i wielostronna współpraca w sektorze organizacji  spo-

łeczeństwa obywatelskiego 

tzn. posiadanie silnej, europejskiej sieci współpracy w sektorze organizacji spo-

łeczeństwa obywatelskiego; umiejętność znalezienia i wyboru odpowiednich 

partnerów do projektu jak również umiejętność promowania swojej organizacji 

jako potencjalnego partnera (projektowego).   

 

5 

Wiedza na temat europejskich programów grantowych 

tzn. orientacja w możliwościach dofinansowania realizowanej działalności oraz 

rozeznanie w wymogach konkretnych programów grantowych dotyczących 

finansowanych działań, planu projektu oraz sposobów opracowywania kon-

kretnych wniosków o dofinansowanie.  

 

6 

Analiza potrzeb i analiza interesariuszy, 

tzn. wiedza, jak określić i analizować potrzeby, na które ma odpowiedzieć pla-

nowany projekt oraz umiejętność dobrania odpowiednich form działania dla 

zaspokojenia tych potrzeb i zaangażowania kluczowych interesariuszy w pla-

nowanie (i realizację) projektu.  

 

7 

Analiza SWOT i analiza ryzyka 

tzn. umiejętność określenia Mocnych Stron, Słabości, Szans i Zagrożeń w planie 

projektu oraz umiejętność określenia potencjalnego ryzyka i opracowania planu 

zareagowania w sytuacji wystąpienia ryzyka.  

 

8 

Przestrzeganie prawa i przepisów 

tzn. zapewnienie, że planowanie i realizacja projektu będzie się odbywać zgod-

nie z obowiązującym prawem, przepisami i politykami aktualnymi w danym 

obszarze działania.  

 

9 

PR i Marketing projektu 

tzn. umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi i kanałów dotarcia z in-

formacją, promocją i upowszechnianiem projektu wśród jego głównych grup 

docelowych.  
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10 

Synergie pomiędzy projektami krajowymi i międzynarodowymi realizo-

wanymi przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego 

tzn. umiejętność dostrzeżenia i wykorzystania możliwych synergii poprzez ini-

cjowanie równoległych krajowych i międzynarodowych projektów, zawierają-

cych uzupełniające się nawzajem działania i dostarczające uzupełniających się 

rezultatów oraz możliwości wykorzystania uzupełniających się źródeł dofinan-

sowania.  

 

 22.)  Tutaj możesz wpisać 1 dodatkową kompetencję Zarządzania Strategicznego i Biz-

nesowego (nie wymienioną wyżej), którą również uważasz za ważną by lepiej zarządzać 

projektami międzynarodowymi UE: 

 

11   

Informacje Statystyczne 

23.)  Twoja płeć to: 

 Mężczyzna 

 Kobieta 

 Inne 

 

24.) Ile masz lat? 

 

 Mniej niż 18 

 19-29 lat 

 30-39 lat 

 40-49 lat 

 50-59 lat 

 60-69 lat 

 70 lat bądź więcej 

 

25.) Jaki jest kierunek Twojego wykształcenia? (zaznacz proszę wszystkie pasu-

jące odpowiedzi) 

 Prawo/administracja 

 Ekonomia 

 Zarządzanie/marketing 

 Media/ komunikacja 

 Nauki społeczne (psychologia, socjologia, etc.) 

 Pedagogika/kształcenie 

 Sztuka/kultura 

 Inżynieria 

 Inne: 
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Jesteśmy zainteresowani Twoją opinią na kilka tematów. Prosimy, podziel 

się z nami swoją opinią:  

26.) W ramach projektu, planujemy powołać międzynarodową sieć wspierającą 

menadżerów projektów międzynarodowych oraz organizacje społeczeństwa oby-

watelskiego realizujące współpracę międzynarodową. Jakiego rodzaj wsparcie 

powinna oferować taka sieć? (zaznacz proszę wszystkie pasujące odpowiedzi) 

 

 Możliwości budowania sieci współpracy (networkingu) 

 Szkolenia podnoszące kompetencje zarządzania projektami 

 Możliwości wspólnego wypracowywania projektów międzynarodowych 

 Inne - zaproponuj proszę: 

 

27.) Jakiego rodzaju narzędzi online, wsparcia doradczego itp. powinien dostar-

czać Portal Internetowy dedykowany początkującym menadżerom projektów 

międzynarodowych? 

28.) Jakiego rodzaju wsparcie powinno być dostarczane, w ramach tzw. Mento-

ringu, dla początkujących menadżerów projektów międzynarodowych?  

29.) Jakiego rodzaju wsparcie szkoleniowe powinno zostać zaoferowane począt-

kującym menadżerom projektów międzynarodowych?  

30.)    Czy jest coś jeszcze, co chciałbyś/-abyś dodać? 

Równocześnie z realizacją działań badawczych on-line, będziemy również przeprowadzać  wywia-

dy. Obok realizacji badań kwestionariuszowych on-line, przeprowadzamy także wywiady. Jeżeli 

jesteś zainteresowany/-a podzieleniem się z nami swoim doświadczeniem w realizacji międzyna-

rodowych projektów współpracy - lub jeśli jesteś po prostu zainteresowany/-a naszą pracą, pro-

simy o wiadomość e-mail na adres:   

Austria: aron.weigl@educult.at 

Dania: hjv@interfolk.dk 

Węgry: zsofi.jeney.domingues@gmail.com 

Włochy: l.lupini@cooss.marche.it 

Polska: faie@fundacjaaie.eu 

Będziemy Cię powiadamiać o wynikach badań, wydarzeniach i ofercie projektu.  

Dziękujemy za Twój udział w badaniu!  

 

 

 

 

 

 

mailto:aron.weigl@educult.at
mailto:hjv@interfolk.dk
mailto:zsofi.jeney.domingues@gmail.com
mailto:l.lupini@cooss.marche.it
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Kompetencje kluczowe i oczekiwane wsparcie.   

Raport II dotyczący zarządzania projektami  

międzynarodowymi w organizacjach społeczeństwa  

obywatelskiego sektora edukacji dorosłych.  
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