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Abstrakt

Cílem diplomové práce je analýza mezinárodního projektu a optimalizace projektového

ízení. Tato diplomová práce obsahuje teoretickou a praktickou ást. Na základ

analýzy je identifikován sou asný stav ízení neziskového projektu a záv rem jsou

navržena doporu ení, která povedou k optimálnímu plánování obdobných projekt .

Klí ová slova

Projektové ízení, Neziskový projekt, SWOT analýza, Analýza rizik, Ishikawa diagram,

Logický rámec

Abstract

The  aim  of  diploma  thesis  is  to  analyze  international  project  and  optimize  project

management. Diploma thesis contains theoretical and practical parts. On the base of

analysis,  current  state  of  non  profit  management  project  is  identified  and

recommendations are drawn. These will lead to better planning of similar future

projects.

Key words

Project management, Non-profit project, SWOT analysis, Risk analysis, Ishikawa

diagram, Logical framework
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1 Úvod

Tématem diplomové práce je ízení mezinárodního neziskového projektu

podpo eného Evropskou unií, který prob hl 28.8.2009 až 3.9.2009 v Brn . Toto téma

jsem si zvolila díky své participaci na realizaci tohoto projektu.

Mezinárodního projektu se ú astnila mládež z p ti zemí Evropské Unie a spole

se snažili vytvo it projekt, který bourá stereotypy a otevírá rozhledy jak ú astník m, tak

široké ve ejnosti.

Cílem diplomové práce je identifikovat klí ové oblasti ízení neziskového

projektu. V sou asné dob  se provádí velká ást jednorázových projekt . Každý projekt

musí být velice dob e naplánován a realizován.

Cílem práce je nalézt odpov di na tyto otázky: „Co je to projekt?“, „Jaké jsou cíle

projektu?“, „Jak úsp šn ídit projekty?“, „Které faktory vstupují do realizace

projekt ?“, „Co je t eba na projektech ídit?“, „Kdo ídí projekt?“, „Co ovliv uje chod

projektu?“, „Jak mohu projekt financovat?“

Seznámíme se s klí ovými principy ízení projektu, které jsou realizovány

kombinací technologických a metodických znalostí.

Po d kladné analýze pr hu projektu budou formulovány návrhy optimálního

postupu p i organizaci a ízení návazných mezinárodních, neziskových projekt .

Práce je rozd lena do n kolika ástí. V první ásti je vymezen úvod a cíle práce.

V druhé kapitole jsou teoretické poznatky, které posloužily jako podklad pro

analytickou ást ešení problému.

V teoretické ásti se dozvíme, co je to projekt a jaké jsou zásady jeho p ípravy pro

úsp šné dokon ení.
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V další ásti práce je zanalyzován již zrealizovaný projekt pomocí vybraných

analytických metod. Poté jsou popsány dosažené výsledky a návrhy možných ešení

daného problému.

V návrhové ásti jsou popsána možná ešení, která pomohou zlepšit organizaci a

plánování návazných neziskových projekt  a také jsou zde uvedena doporu ení, kde

hledat p ípadné informace zájemc m o toto téma.

V poslední ásti jsou shrnuty celkové záv ry diplomové práce.
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2 Teoretická východiska sestavování neziskového
projektu

2.1 Projekt

Projekt je jedine ná množina koordinovaných aktivit s vymezenými a

koncovými body. Projekt je realizován jednotlivcem, nebo organizací s cílem dosáhnout

specifických cíl  v rámci definovaného asového rozvrhu náklad  a výkonových

parametr .

Projekt je vždy jedine ný, což znamená, že se provádí pouze jednou a jde o

co, co se d ív ned lalo. Projekt je vždy neopakovatelný, jiné projekty jsou vždy

v n em odlišné a v neposlední ad  jsou projekty do asné tzn. Projekt má za átek a

konec. Realizace projekt  m že trvat n kolik dní, ale i desítky let.

Každý projekt je t eba naplánovat, v etn  jeho vypracování a posléze ídit jeho

realizaci. Souhrnn  se tyto innosti nazývají „ ízení projektu“. ídící tým respektuje

ur itá pravidla a zásady, na nichž se jedinci dohodli a musí tato pravidla bezpodmíne

dodržovat.1

ízení projektu je proces identifikace, koordinace a nasazení lidských a jiných

zdroj  s cílem dosažení projektových cíl  dle asového plánu, p i dodržení stanovených

náklad .

Klí ové aspekty ízení projektu, s nimiž se musí projektový tým vyrovnat, se

obvykle znázor ují v podob  n kolika tzv. magických trojúhelník . Následující obrázek

.1 je p íkladem nej ast ji používané podoby.

1 MEC, V. Projektový management. 2002.
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Obr. .1 Limitující faktory ízení projektu 2

Z uvedeného obrázku vyplývá, že limitující faktory pro ízení projekt  jsou

edevším náklady, rozsah, cíle, kvalita a harmonogram projektu.

Sestavování rozpo tu a asového harmonogramu probíhá v tšinou soub žn .

Odhady náklad  a asu inností projektu, pro které se snažíme nalézt vhodné nástroje,

jsou sou ástí jádra projektového plánu, jimž je kompletní harmonogram spolu

s rozpo tem.

Hlavním ú elem harmonogramu je vymezení místa každé aktivity projektu a

vazeb mezi dalšími projektovými innostmi.  Definujeme p edcházející a následující

aktivity pro každou projektovou innost. Snažíme se p adit realisticky odhadnuté

náklady ke každé projektové aktivit . Vytvo íme p edpoklady pro co nejlepší využití

zdroj  projektu (materiál , financí, dobrovolník  apod.), cesty ú inného p ekrývání

aktivit a identifikace tzv. kritických bod  v plánovaném projektu.

Harmonogram projektu spolu s rozpo tem jsou nej ast ji používané dokumenty,

proto je t eba tyto dokumenty navrhnout tak, aby byly p ehledné a umožnily rychlou

orientaci a podporu každodenní ídící aktivity projektového managera.

Životní cyklus projektu se skládá z n kolika fází. Prvotní fáze je iniciace a výb r

projektu. Dalším krokem je plánování projektu. Pokud tým podcení tuto fázi, lze

2 ROSENAU, M. ízení projekt . 2007.

Náklady

Harmonogram Rozsah, cíle,
kvalita

ízení
projektu
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ekávat velké neúsp chy. Je d ležité zpracovat studii proveditelnosti, definovat

edm t, rozsah projektu a kritéria úsp šnosti projektu.

Nesmíme opomenout analýzu a definování rizik. Rizika projektu musejí být

definována co nejd kladn ji a s co nejv tší zodpov dností. Zpracujeme podrobný

harmonogram s asovým a finan ním ohodnocením pot ebných zdroj . D ležité je také

provést plán zm n.

Další fází je fáze realizace, neboli implementace projektu. Úkoly se plní dle

provád cího plánu. Monitorujeme a ešíme rizika projektu. Realizujeme zm ny v etn

úprav provád cího plánu a rozpo tu. Pr žn  vyhodnocujeme a hodnotíme projekt.

Poslední fází projektu je jeho uzav ení a audit, kdy vyhodnotíme výsledky projektu,

pokusíme se odstranit p ípadné chyby pro další zdokonalení výsledk .3

Projekty mají trojrozm rné cíle a to p edevším spln ní požadavk  na v cné

provedení, dále na asový plán a rozpo tové náklady. Tyto t i aspekty by m ly být

itelné a dosažitelné. Jedine nost projektu je dána tím, že se provádí pouze jednou, je

do asný a v tém  každém p ípad  na n m pracuje jiná skupina lidí.

Projekty se realizují pomocí lidských a materiálních zdroj , nad nimiž je asto

minimální kontrola. ídit projekty znamená ídit lidi, jež je asto nejobtížn jší stránkou

ízení projekt .4

Neziskový, netržní sektor (t etí sektor) usiluje o hospodárnost získaných

finan ních prost edk . Cílem neziskového projektu není dosažení zisku, ale hlavní

podstatou neziskových organizací a jejich projekt  je p ímé dosahování užitk

prost ednictvím p edem vymezené služby.

Ob ané (dobrovolníci) aktivn  a dobrovoln  p istupují k ešení daného cíle a

napl ování svých pot eb. Nezisková organizace je subjekt, který má institucionální

3 CHVALOVSKÝ, V. ízení projekt  aneb p ekážkový b h na dlouhou tra . 2005.

4 ROSENAU, Milton. ízení projekt . 2007.



15

stavbu a charakter, dále je soukromý (je institucionáln  odd len od státu). Nezisková

organizace je samosprávný a dobrovolný subjekt.

Mezi nestátní neziskové organizace pat í ob anská sdružení, nadace, nada ní

fondy, obecn  prosp šné spole nosti, ú elová za ízení církví apod. P ibližn  t etina

chto organizací p sobí na místní úrovni, zhruba t etina p sobí na regionální úrovni a

etina na národní a mezinárodní úrovni.

i vytvá ení neziskových projekt  se vytvá í hodnoty a vznikají pat né

náklady, které se musí udržovat na p im ené úrovni. Rozdílem oproti ziskovým

organizacím a projekt m je nižší tlak na snižování náklad

Primárním cílem u neziskových projekt  a neziskových skupin není

maximalizace zisku, nýbrž obecn  prosp šná služba. Neziskové projekty zpracují

zakladatelský projekt, ve kterém je vyjád ena podstata, jak naplnit poslání daného

projektu.

Spektrum, jak získat finan ní zdroje je velice široké. Mohou je tvo it lenské

ísp vky p es dary, reklamu až po dopl kové innosti. V procesu finan ního ízení

projektu je v nována náležitá pé e o ekávanému vývoji náklad .

V t chto neziskových projektech je významným aspektem podíl dobrovolné

práce. Dobrovolník je osoba, která pomáhá p i organizaci projektu dobrovoln  bez

nároku na finan ní odm nu. Dobrovolník si rozmyslí typ innosti, které chce provád t a

které ho budou bavit..

Neziskové skupiny si musí uv domit, jaké mají k dispozici technické kapacity

(prostory), technologické, personální (po et dobrovolník ). Z této situace by si

nezisková skupina m la uv domit, zda mají p edpoklad a šanci naplnit cíle, poslání a

vize projektu.5

5 KISLINGEROVÁ, Eva. a kol. Manažerské finance. 2004.
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2.2 Iniciace projektu

Pro dokonalou p ípravu na sestavení kvalitního projektu se musíme soust edit

edevším na správné vytipování cílové skupiny, pro kterou se bude projekt plánovat. Je

ležité zanalyzovat koho se projekt p ímo dotkne a jakou roli by tato skupina m la hrát

v p ípravné fázi, implementa ní fázi a ve fázi zhodnocení projektu.

Projekty se zam ují na specifickou skupinu lidí, jejichž pot eby jsou p edm tem

projektu. Tyto lidi je pot eba motivovat a získat k ú asti na projektu ve všech t ech

uvedených fázích pr hu projektu. V etap  formulování projektu jsou vhodné

edevším konzultace, které umožní pochopení pot eb jednotlivc  a skupin.

Jakmile ur íme cílové skupiny, je nutné se s nimi poradit s cílem plánovaného

projektu a vymezit jasn  problémy, které je t eba ešit. Je nutný sb r informací o

stávající situaci prost ednictvím pr zkumu, pop . sch zkami apod. Další nedílnou

sou ástí p ípravy sestavování projektu je hledání partner . Hledání vhodného

partnerství je pro projekt velice zásadní a d ležitý úkol.

Nedostate ná disciplinovanost v této sfé e m la již mnohokrát za následek

problémy, proto je nutné tuto oblast ešit velice chyt e. P ed projektem je t eba provést

se svými partnery analýzu možných nežádoucích situací, jež by mohly vést

k problém m, pop . k r zným nesrovnalostem. Sou ástí této analýzy by m la být

identifikace problém  r zných partner  a zainteresovaných stran.

Zatímco analýzy problém  a neo ekávaných, negativních událostí prezentuje

negativní ú inky projektu, musíme také ešit analýzu cíl , jež prezentují positivní

aspekty budoucí situace. P edpoklad je p eformulování problém  do cíl  – cílový

digram lze pojmout jako zrcadlový odraz problémového diagramu.

Cíle projektu musí být specifické, m itelné, akceptovatelné, realistické a

termínované. Sou ástí analýzy cíl  je výb r strategie, která bude sou ástí projektu

a také výb r toho, co z stane mimo záb r. Strategická analýza ukáže, které množiny by

ly být v projektu a dále také jejich realizovatelnost. Stanovení cíl  by m lo mít
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ur itou posloupnost a to p edevším je t eba ur it obecný cíl, poté se zam it na cíl

daného konkrétního projektu, poté ešit konkrétní cíle a výstupy.

Zajišt ní výstup  by m lo znamenat spln ní cíl  projektu. K zajišt ní výstup  by

la dopomoci logicky rámcová matice ve fázi formulování projektu. K cíl m a

výstup m jsou p azeny ukazatele a kritéria hodnocení t chto ukazatel  plus vymezení

edpoklad , jež jsou potencionální p ekážky projektu.

Dále je d ležité zavést zp soby m ení dosahovaného pokroku. Ukazatel m

musíme nastavit kvalitu, kvantitu, nastavení asu a p esn  je definovat. Ukazatele

informují p íjemce, zda cíl i výstup byl realizován, i nikoliv.

Jakmile máme nadefinované ukazatele, musíme specifikovat zdroje informací a

zp sob jejich shromaž ování. Je t eba ur it formát, v n mž by m ly být informace

zp ístupn ny, kdo a jak asto má informace dodávat. Jako uložišt  t chto informací

že posloužit nap . spole ná internetová stránka.

Bez ohledu na to, jak dob e je projekt naplánován, ne vše p jde p esn  podle

plánu. ada faktor , které jsou mimo kontrolu projektu, mají vliv na dlouhodobou

udržitelnost projektu. S t mito faktory musíme po ítat a p ipravit mechanismy, které

s t mito aspekty budou po ítat a snažit se je minimalizovat a ešit. Pravd podobnost a

závažnost výskytu t chto problém  je t eba odhadnout v rámci posuzování rizikovosti

projektu. P íkladem t chto p edpoklad  m že být nap ., že partne i možná nebudou

chtít spolupracovat, z rozpo tu budou vyhrazeny nedostate né ástky apod.

V neposlední ad  se p i organizaci musí myslet na plánování aktivit.

edpokladem výstupu je dokon ení souboru aktivit. Tyto aktivity musí mít pevn

stanovený asový rámec. Aktivity na sebe asov  navazují a nedokon ení jedné z aktivit

v ur ený as m že mít neblahý ú inek na harmonogram celého projektu.

Harmonogramu aktivit je proto t eba v novat dostatek asu. Harmonogram se používá

žn  tam, kde je pot eba asový rozpis spolu s vysv tlením krok , které je t eba

provést p i realizaci projektu.
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Do p ípravy harmonogramu aktivit je t eba zahrnout vytvo ení seznamu

hlavních aktivit, vyjasn ní po adí aktivit a vzájemné vazby mezi aktivitami a úkoly.

Musíme odhadnout za átek, dobu trvání a ukon ení aktivit. Postup realizace projektu

íme  procesními ukazateli. Rozd líme úkoly mezi leny projektového týmu.

Rozd lení úkol  je dalším významným krokem p i plánování projektu. Je nutné

identifikovat odpov dnosti za pln ní i nepln ní zadání. Je t eba dát pozor na to, aby

íjemci zadání chápali, co se po nich požaduje.6

V p ípad  mnoha cíl  je pot eba sestavit priority a po adí jednotlivých cíl .

íkladem cíl  mohou být nap . získání finan ních prost edk  pro projekt, dalším cílem

by mohlo být získání dobrovolník , nebo zajišt ní kvalitní propagace apod.

Je t eba zvážit, koho chceme daným projektem oslovit a podle toho je t eba se

rozhodnout, jaké akce nabídneme. Dané aktivity se musí vmístit do vymezeného,

plánovaného asového úseku. P íkladem aktivit m že být nap .: sportovní setkání,

výstava um ní, módní p ehlídka, karneval, koncert, divadlo, spole enské sout že,

charitativní innosti apod.

i volb  data a místa je nutno brát v potaz mnoho aspekt  a to nap .:

edpokládané po así, tradice, konání jiných aktivit ve zvolené lokalit , prázdniny,

svátky atd.

Zvážíme nejvhodn jší ro ní období pro uskute ní plánovaného projektu.

V prvé ad  musíme zjistit, zda jsou v uvedeném termínu k dispozici všechna pot ebná

místa k pronajmutí, pop . v ci k zap ení, která jsou nutná ke konání akce. Až poté je

možno zvolený termín potvrdit.

i zohled ování místa konané akce musíme mít zajišt nou bezpe nost,

ístupnost. Prov íme, zda daná lokalita odpovídá typu akce. Ú astníci akce by se m li

cítit pohodln  ve vybrané lokalit  a je t eba brát ohled i na handicapované ú astníky

(bezbariérový p ístup). Zjistíme, jak zde funguje m stská hromadná doprava, jaké jsou

6 VILAMOVÁ, Š. Jak získat fina ní zdroje Evropské unie. 2004.
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dispozice pro parkování, jeho kapacity, p ípadn  zajišt ní spole nou dopravu pro

všechny ú astníky.

i výb ru hlavních organizátor  dbáme na zájem a nadšení v daný projekt.

Skupina organizátor  musí pracovat jako tým. Organizáto i projektu by se m li ú astnit

pravidelných porad, kdy budou projednávat a konzultovat zm ny, problémy a navrhovat

ešení problém , které se naskytly. Zvážíme, jaké aktivity by m ly prob hnout p ed

samotnou akcí.

Každý ze zainteresovaných osob by si m l uv domovat jeho povinnosti,

zodpov dnost, pravomoc a jakou hraje v týmu roli. Dobrovolníci by m li být ádn

proškoleni, aby byli schopni danou problematiku vysv tlit i jiným zainteresovaným

osobám. Je t eba dobrovolníky motivovat, aby se nestalo, že v polovin  p ípravy

projektu dobrovolník odejde a vzdá se své povinnosti.

Nedílnou sou ástí úsp šného projektu je kvalitní propagace. Propagace by m la

být cílená na vybraný segment lidí, které bychom cht li oslovit. Propagaci volíme

formou webových stránek, plakát , brožur, katalog , oslovení médií apod. Cílem

propagace je nejen informovat o konání akce, ale p edevším vyvolat zájem o ú ast na

této akci. Je d ležité zvážit, koho chceme na akci pozvat, nap . zástupce m sta,

sponzory, ve ejnost, neziskové organizace, média, p átele apod. 7

2.3 Zásady p ípravy projekt

Primárním cílem každého projektu je jeho úsp šné dokon ení. Projekt je však

eba dokon it v o ekávané kvalit , rozpo tu a ase. Aktivním ízením projekt

pomáháme splnit stanovené cíle a eliminovat rizika, která je ohrožují.

ízení projektu má na starosti projektový manažer. Jeho úkolem je plánovat,

koordinovat a m it postup prací a dbát na dodržování dohodnutých postup  a

metodiky.

7 PLAMÍNEK, Ji í, et al. ízení neziskových organizací. 1996.
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íjem nemalých ástek z evropských fond  je podmín n kvalitn  zpracovanými

projekty. Projekt je ada aktivit se stanovenými cíly, které vedou ke konkrétnímu

výsledku v daném asovém rámci, jehož cílem je vytvo it jedine ný projekt, nebo

službu. Projektový cyklus lze jednoduše znázornit podle následujícího obrázku .2.

Obr.  2 Projektový cyklus 8

Každé ásti projektového cyklu musíme v novat pozornost a pe liv  naplánovat

veškeré eventuality s ní spojené. Projekt musí být p ipraven i na to, jak se vypo ádat

s problémy, které mohou nastat v pr hu p íprav, i samotné realizace. Programem

v tomto kontextu rozumíme projekty, jejichž cíle p ispívají ke spole nému cíli na úrovni

regionu, zem i více zemí.

Úsp šný projekt musí obsahovat srozumiteln  formulovaný cíl. Projekt, jak ho

chápe Evropská Unie, není náhodným rozhodnutím zpracovat jakýkoliv nápad, ale musí

být sou ástí cílev domého procesu. Nejenom výstižn  popsaný zám r a jeho formulace,

ale také srozumitelný, konkrétní, v cn  a asov  kontrolovatelný cíl jsou p edpokladem

úsp chu projektu.9

8 VILAMOVÁ, Šárka. Jak získat fina ní zdroje Evropské unie. 2004.
9 tamtéž
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2.4 Plánování projektu

i plánování projektu je t eba brát v potaz d ležité aspekty jako jsou zdroje

financování, as, harmonogram, aktivity, zdroje, rizika.

Plány jsou nutné proto, že napomáhají komunikaci mezi subjekty zú astn nými

i realizaci projektu a koordinace práce. Jsou také základem pro sledování pr hu

projektu, pro ešení odchylek od plánu. Plány projekt  se vypracovávají proto, abychom

projekt u ídili.

i tvorb  plánu musíme myslet na to, pro  jej sestavujeme, eho se má

dosáhnout a jakým zp sobem se dostaneme ke zvolenému cíli. Plánovací innosti jsou

pro ízení projekt  rozhodující.10

2.4.1 Zdroje financování

Neziskové projekty financujeme vlastními, i cizími zdroji. Mezi vlastní zdroje

adíme p ísp vky len , výnosy z vlastní innosti apod. Do cizích zdroj  financování

neziskových projekt adíme:

Fondy Evropské Unie - Fondy Evropské Unie slouží k hospodá skému r stu,

zlepšení vzd lanosti, snižování sociálních nerovností lenských stát  Evropské Unie

formou finan ní a technické pomoci.

Státní instituce a samospráva

Úv ry

Sponzorské dary

Individuální dárci

Podniky a podnikatelé

10 DVO ÁK, D. ízení projekt  : Nejlepší praktiky a ukázkami v Microsoft Office. 2008.
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Významnou formou financování neziskových projektu jsou dotace z EU. Pro

získání dotace na realizaci projektu je t eba splnit obecná kritéria oprávn nosti projektu,

a to ádn  vypracovat p ihlášku a projektovou dokumentaci a v ádném termínu tyto

náležitosti odevzdat.

Osnova projektu zahrnuje tyto body:

Název

Umíst ní projektu

Zd vodn ní

Popis

asový postup a harmonogram

Finan ní plán

Zabezpe ení

Výb r indikátor  pro monitoring a hodnocení

ekávané efekty z realizace projektu

Evropskou Unii tvo í dvacet sedm lenských stát . Evropská unie je politická a

ekonomická unie, jež se vyzna uje cílem o vytvo ení spole ného trhu a spole né

hospodá ské a m nové unie, dále také podporou rozvoje a r stu hospodá ství,

zam stnanosti, konkurenceschopnosti a zlepšování životní úrovn  a také kvality

životního prost edí.

Od 1.11.1993 vstoupila v platnost Smlouva o Evropské unii. EU je zde

charakterizována jako nová etapa v procesu vytvá ení stále užšího svazku mezi národy

Evropy. Jejím úkolem je utvá et vztah mezi lenskými státy a jejich národy zp sobem

projevujícím soudružnost a solidaritu. Dalším rozvoj spolupráce lenských zemí

upravuje Lisabonská smlouva, která si klade za cíl reformovat EU, tak aby byla schopna

reagovat na výzvy spojené s rozši ováním EU a s nástupem globalizace.

Existují zde ty i základní svobody vnit ního trhu a to volný pohyb zboží, osob,

služeb a kapitálu. K dosažení jednotného trhu by m lo fungovat dodržování rovnosti

podmínek, kdy v jeho rámci budou všichni jeho ú astníci, tj. lenské zem

izp sobovat vzájemn  svá pravidla, normy, právní a správní p edpisy. M lo by se
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dosáhnout k harmonizaci da ových systém . Postup v integraci politické je integrace

v záležitostech m nových, ústící v dokonale fungující m novou unii.11

V roce 1999 byla zavedena spole ná evropská m na v jedenácti státech Evropské

unie (Belgie, Finsko, Francie, Lucembursko, N mecko, Nizozemí, Portugalsko,

Rakousko, Špan lsko). O dva roky pozd ji v ecku. Od roku 2007 se euro stalo národní

nou ve Slovinsku a od roku 2008 rovn ž na Kypru a Malt .

i vzniku eurozóny euro existovalo pouze v bezhotovostní form  a t i roky

obíhalo spole  s národními m nami. V podob  bankovek a mincí je euro v ob hu od

1. ledna 2002. Dne 1.1.2009 se k eurozón  p ipojilo také Slovensko.12

Smyslem integrace je využití rejst íku p íležitostí a výhod, které pro podniky,

spole nosti, spot ebitele, jednotlivce a ob any plynou z rovnoprávných ekonomických

vztah  v rámci evropského trhu bez p ekážek a bariér. Unie také zahrnuje prvek

bezpe nostní a ochranný, který vytvá í štít plynoucí ze spojenectví zú astn ných stát .

Zahrnuje se zde i prvek sociální, jež umož uje každému ob anu žít, pracovat,

vzd lávat se bez jakýchkoliv zábran, kdekoliv v rámci integra ního seskupení.

Budoucnost evropské integrace budou nejvíce ovliv ovat reformy institucí EU a zm na

systému a zp sobu rozhodování v nich.

Dále úsp šné zavedení a fungování spole né m ny euro a uspokojivý výkon

spole né m nové politiky. Také pr h následného p ipojování dalších lenských stát

a neposledn  výrazný posun v náhledu na spole nou zahrani ní a bezpe nostní politiku

Unie.13

Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu nástroj  finan ní a také technické

pomoci pro lenské státy. eská republika má pro programovací období 2007 – 2013

celých 26,7 miliard EUR. Finan ní a technická pomoc slouží p edevším k podpo e

11 ZAHRADNÍK, P. Vstup do Evropské unie : P ínosy a náklady konvergence. 2003.

12 Hospodá ská komora R. Podnikání bez bariér : Identifikace p etrvávajících p ekážek na vnit ním trhu EU. 2008.

13 ZAHRADNÍK, P. Vstup do Evropské unie : P ínosy a náklady konvergence. 2003.
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hospodá ského r stu lenských stát , zlepšování vzd lanosti a snižování sociálních

nerovností. Fondy jsou ur eny pro obce a kraje, podnikatele, neziskové a p ísp vkové

organizace, školy, univerzity, centra v dy, vývoje a výzkumu, státní správu, ve ejné

instituce a jiné.

Obr. .3 Fondy EU 14

Dotace jsou poskytovány na rozvojové projekty žadatel , které mají širší

sociální, i ekonomický p ínos. Takovéto projekty mohou být nap . ty, které p ispívají

ke vzniku inovací, rozvoji lidských zdroj , posílení konkurenceschopnosti eské

republiky apod.15

14 Národní orgán pro koordinaci. Abeceda fond  Evropské unie 2007 - 2013. 2008.

15 tamtéž
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2.4.2 asový harmonogram

as hraje p i plánování projektu klí ovou roli, jedná se o velmi problematickou

oblast z d vodu vysoké míry nejistoty. Bohužel za v tšinu odchylek projektového plánu

od skute nosti stojí práv as.  Jak dlouho bude totiž finální projekt trvat, záleží na ad

faktor  od schopností týmu, p es harmonogram projektu až po hydrometeorologické

podmínky.

Plánování doby trvání úkol  znamená plánování asu, který bude pot eba k jeho

realizaci. Doba trvání úkolu vyjad uje asový rozsah erpání fyzické, i mentální

innosti lidí, spot eby materiál , kapacit zdroj  apod. Všechny tyto faktory ovliv ují

odhad trvání úkolu.

Odhady jsou nep esné, ale snahou je minimalizovat odchylky plánu a

skute nosti. Pomocnou rukou jsou nám metody a p ístupy odhadu. Konstrukce odhad

závisí p edevším na metodice použité pro plánování projektu a na zvolené metod

odhadování. P íkladem metody plánování je nap . tzv. „Metoda kritické cesty“. Tento

ístup je založen na identifikaci sekvence úkol , která ovliv uje dobu trvání celého

projektu – kritické cesty. Dle této metody je klí em pro ízení projektu je as.

Dle metody, doba pot ebná k realizaci kritické cesty se rovná dob  pot ebné ke

spln ní všech úkol  v projektu. A také platí, že jakékoliv prodloužení, nebo zpožd ní

trvání kritické cesty prodlužuje trvání celého projektu.

Doporu ovaným krokem pro eliminaci rezerv vkládaných do odhadu je se op ít

o zdroje informací obdobných úsp šn  realizovaných projekt  v minulosti. Dalším

ístupem plánování asu je zavedení fixní rezervy do projektu, kdy základ pro

plánovanou dobu trvání úkolu p edstavuje optimistický odhad, ke kterému p idáme

rezervu o stejném obsahu, tzn. odhad pojistíme fixním objemem rezervy nap . 10%.

Plánování p edstavuje proces, na jehož konci získáme celkový asový

harmonogram. Aby se jednalo o plán, který maximáln  odráží realitu, je t eba odhady

dob trvání zasadit do pracovního asu projektu, poté logicky propojit a zahrnout do

projektového plánu pevné termíny.
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Správné propojení úkol  nám m že ušet it mnoho asu. Správné propojení

znamená nastavení takových vazeb, i p edstih , které odpovídají logice v ci. Je t eba

se ptát: „Je to skute  nejlepší zp sob, nemohly by úkoly probíhat sou asn , pop .

áste “

Odhadnutím dob trvání úkol  a jejich následným spojením dopln ním o asové

omezení a kone né termíny získáme celkový asový plán - harmonogram projektu.

Jedná se o sekvenci úkol , které svým rozsahem vymezují as pot ebný ke spln ní

celého projektu. Projekty mívají jednu kritickou cestu, ale ta se m že nap . na základ

zp tné vazby týmu v pr hu projektu m nit. 16

2.4.3 Lidské zdroje

Ur ení týmu, který bude pracovat na projektu, stanovuje jmenovaný projektový

manažer. Velikost a organiza ní struktura ízení projektu závisí na rozsahu projektu.

Nej ast ji je projektový tým tvo en projektovým managerem, asistentem projektového

manažera, technickým managerem a p íslušným po tem vedoucích tým . Po et

vedoucích závisí na rozsahu projektu.

ízení lidských zdroj  projektu je nejd ležit jší ástí projektového

managementu. Lidé, kte í pracují na projektu, napl ují jeho cíle. Projektový tým musí

znát zám ry a jasné cíle projektu. Úsp šn  naplnit cíl projektu znamená ídit lidi

zapojené do realizace projektu, ídit a monitorovat procesy, zastupovat projekt navenek,

zajiš ovat nezbytné zdroje pro hladký chod projektu, zlepšovat komunikaci mezi všemi

zú astn nými, motivovat tým apod.

Každý len projektového týmu musí znát sv j popis práce, za kterou v projektu

odpovídá, své kompetence a o ekávanou kvalitu provedení. Na každém projektu je

eba administrátora, který bude vykonávat spoustu administrativní práce. Administrátor

edevším pomáhá projektovému manažerovi p i monitorování a kontrole implementace

projektu. Dále také p ipravuje setkání týmu, zapisuje zprávy o d ní p i realizaci

projektu, udržuje projektové dokumentace, monitoruje pr h, kontroluje, monitoruje

16 DVO ÁK, D. ízení projekt  : Nejlepší praktiky a ukázkami v Microsoft Office. 2008.
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náklady, fakturuje náklady apod. U malých projekt  je administrátorem projektový

manažer. Administrátorem m že být i dobrovolník.17

Dobrovolníci jsou mladí lidé, jenž jsou schopní projektu aktivn  p isp t ur itými

dovednostmi, schopnostmi a znalostmi. Dobrovolníci na projektu mají ur itou míru

sebed ry a umí v rámci možností jednat samostatn . Dobrovolníci na projektu jsou

ochotni p ijmout ur itou zodpov dnost p i ešení úkol . Svou práci vykonávají

dobrovoln . Projekt dává prostor dobrovolník m s r znými úrovn mi schopností.

Praktické úkoly, které dobrovolníci eší, p edstavují dvoustranný vzd lávací

proces, kdy p i pln ní úkol  dobrovolník možnost zlepšit si své praktické dovednosti,

tak i své „soft skills“ (m kké dovednosti jako je nap . komunikativnost, pracovitost,

sebekriti nost, analytické i komplexní myšlení, otev enost, výkonnost, organiza ní

schopnosti i ešení konflikt .). D ležité je vytrhnout mladé lidi z role konzument  a

dát jim šanci cítit se užite ní a aktivn  p ispívat do spole nosti.

ast na krátkodobých mládežnických projektech je cennou vzd lávací

zkušeností, díky níž se cílové skupin  otevírají nové obzory.18

Oblastí, ve kterých lze v eské republice p sobit jako dobrovolník je n kolik,

nap . v sociální oblasti. V sociální oblasti pomáháme osobám se zdravotním omezením.

Další oblastí m že být humanitární nap . pomoc p i záplavách, ale také v kulturní

oblasti a oblasti volného asu, vzd lávání a sportu. Dobrovolník se zde uplatní

v r zných pohybov  zam ených klubech, vedoucí kroužk , letních tábor  apod.19

17 Projektový tým [online]. 2006 [cit. 2010-04-10]. Komunitní vzd lávání. Dostupné z WWW: <
http://www.komunitnivzdelavani.cz/index.php?page=14&section=3&sub=4>.
18 SCHROEDEROVÁ, Kathy; HENDRIKSOVÁ, Ann. Ruce Vám pomohou o krok dál : Využití praktických úkol  ke

zvýšení ú asti v krátkodobých projektech EDS. 2007. 68 s. Dostupné z WWW: <www.salto-youth.net/Inclusion>.
19 HODA , Tomáš, et al. Dobrovolnictví. 2009.

http://www.komunitnivzdelavani.cz/index.php?page=14&section=3&sub=4
http://www.salto-youth.net/Inclusion
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2.4.4 Rizika projektu

Riziko je pravd podobnost neo ekávaného d sledku ur itého rozhodnutí, akce

nebo události. Riziko p edstavuje míru odchylky od o ekávaného stavu, bez ohledu na

její pozitivní nebo negativní vnímání. P inou odchylky, kterou m žeme, ale nemusíme

znát je náhodný jev, neboli rizikový faktor.

i zkoumání rizika se naráží na skute nost, že riziko nelze p ímo pozorovat, lze

pouze pozorovat jeho p ípadné d sledky. Pokud ovšem nenastanou, neznamená to, že

riziko neexistuje.

Existují dv  základní pravidla racionálního rozhodování a to: „Mezi

alternativami se stejným rizikem, vybírej tu s vyšším o ekávaným výnosem“ a druhé

pravidlo zní: „Mezi alternativami se stejným o ekávaným výnosem, vybírej tu s nižším

rizikem.“20

i plánování projekt  se p irozen  setkáváme se specifickými riziky, jež je t eba

kladn  analyzovat. Potenciální rizika musíme identifikovat, p esn  definovat

íznaky, podle nichž lze riziko rozpoznat a dále je t eba rizika ídit.

Cílem je popis možného dopadu rizika na projekt a odhad pravd podobnosti,

s níž se m že riziko vyskytnout. Je t eba vy íslit dopad rizika na náklady a projektový

harmonogram. Vypracujeme rizikový plán, kde definujeme zp sob, jakým budeme

reagovat  na  výskyt  rizika.  V  neposlední  ad  musíme  sledovat  a  ídit  tato  rizika.  Pro

analýzu rizik nám poslouží tzv. matice rizik.21

2.5 Realizace a ízení projektu

Abychom dovedli projekt ke zdárnému cíli, je t eba jej ídit a u ídit. Projekty

obvykle neprobíhají p esn  podle plánu, plány bývají nep esné, ale snažíme se o co

nejp esn jší zachycení budoucího pr hu projektu. Projekty jsou zatíženy nejistotou.

20 VLACHÝ, J. ízení finan ních rizik. 2006.

21 CHVALOVSKÝ, V. ízení projekt  aneb p ekážkový b h na dlouhou tra . 2005.
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i realizace se projekt kone  dává do pohybu a p echází ze stavu plánování

do stavu realizace prost ednictvím pln ní naplánovaných úkol  ve specifikované

kvalit , asu a nákladech.

i realizaci projektu je t eba sledovat p edevším principy získání a udržení

ehledu o projektu. P i sledování projektu se musíme zam it nejenom na as, náklady

a kvalitu, ale také na ízení kritických a nekritických úkol  a ízení rizik z nich

plynoucí. Základní schéma procesu ízení a sledování projektu je p ehledn  zobrazen na

následujícím obrázku:

Obr. .4 Procesy fáze ízení 22

22 DVO ÁK, D. ízení projekt  : Nejlepší praktiky a ukázkami v Microsoft Office. 2008.
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ídit projekt znamená dosažení cíl , nikoliv každého jednotlivého úkolu.

Úsp šným ízením projektu se rozumí sou asné spln ní všech t í rovin trojimperativu, a

to oblast kvality, náklad  a asu. Zm na jakékoliv z nich automaticky znamená, že musí

dojít k odpovídající zm  obou zbylých. Je d ležité vymezit si priority své práce.23

Všechny innosti pot ebné k uskute ní projektu je t eba ídit, ale také

kontrolovat jejich pln ní z hlediska asu, náklad  a kvality. Jako startovací základnu pro

realizaci projektu považujeme schválený asový harmonogram, podle n hož

porovnáváme dosažené výsledky. Dle asového plánu také ešíme vzniklé odchylky a

snažíme se je minimalizovat.

I mezi nejlepšími plány se mohou po zahájení realizace projektu vyskytnout

nové úkoly, které bude t eba ešit., zahrnout do plánu a upravit vazby mezi ostatními

úkoly. Na projektech pracuje tým složený z lidí r zných profesí, kte í se budou snažit

dosáhnout n jakého spole ného cíle, tj. podílet se na realizaci projektu až do jeho

úsp šného zakon ení.24

Podmínky trojimperativu je velmi obtížné splnit, protože vše, k emu m že dojít

hem realizace projektu, znamená hrozbu, že nebudou dosaženy požadované

specifikace provedení a celý projekt se m že zpozdit, tím pádem m že dojít i

k p ekro ení rozpo tu. Manažer projektu musí v novat potenciálním problém m

náležitou pozornost, pokud chce trojimperativ splnit.25

23 tamtéž
24 N MEC, V. Projektový management. 2002.

25 ROSENAU, M. ízení projekt . 2007.
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2.5.1 ízení asu

Problémy s asem jsou nej ast jším problémem p i realizaci projektu. Bohužel

odchylky od plánu bývají velmi frekventované, jelikož odhady doby trvání jsou velice

zatížené nep esnostmi.

Pro úsp šné ízení asu op eme svá rozhodnutí o n kolik pomocník . Prvním

z nich je sm rný plán, který nám srovnává stav „je“ se stavem „m lo být“. Dalším

nástrojem pro ízení asu je kritická cesta projektu.

Kritická cesta je posloupnost úkol , které musí být dokon eny dle plánu, aby byl

projekt v as dokon en. Úkoly na kritické cest  se nazývají kritické úkoly. Po dokon ení

posledního úkolu na kritické cest  je projekt dokon en.

Pokud znáte a sledujete kritickou cestu projektu a zdroje p azené k t mto

úkol m, m žete ur it, které úkoly mohou ovlivnit datum dokon ení projektu a zda bude

projekt dokon en v as.

Kritická cesta se m že v pr hu pln ní plánu m nit. Novou kritickou cestou se

potom stane posloupnost úkol , které musíme sledovat, aby byl projekt dokon en

v ádném termínu v as. Nekritické úkoly, neboli rezervy, naopak signalizují nižší

nároky na ízení. 26

Klí ové události m žeme zaznamenávat také pomocí milník . Milníky jsou

body, které definují jednotlivé etapy a umož ují nám kontrolu skute ného pln ní oproti

plánu. Jejich odchylky nám ukážou, kolik asu je t eba ušet it v dalším pr hu

projektu, i kolik máme asu k dispozici díky urychlení projektu. Pomocí milník

definujeme události, které jsou snadno ov itelné jinými lidmi nebo které musí být p ed

dalším postupem schváleny.

Klí em pro efektivní používání milník  je selektivita, neboli výb rovost.

ehledy milník  s p íslušnými asovými údaji o asu a rozpo tu zvýrazní klí ové body

projektu. Bohužel ale milníky nezobrazují vzájemné vazby mezi innostmi a úkoly.

26 Kritická cesta. Office online [online]. 2010, [cit. 2010-04-10]. Dostupný z WWW:
<http://office.microsoft.com/cs-cz/project/HP010404341029.aspx>.

http://office.microsoft.com/cs-cz/project/HP010404341029.aspx
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Milníky se musí používat spolu s jinými užite nými metodami, jako je nap . metoda

kritické cesty.27

V neposlední ad  také nastavení kone ných termín  nám umožní vyhnout se

nep íjemnostem. Na základ  analýzy uvedených aspekt  získáme odpov di na otázku:

„Je t eba n co ud lat, nebo m žeme nechat projekt b žet dál?“

Zm ny v projektu obecn  nemusí být vnímány pouze negativn , zm na se m že

odehrát  i  k  lepšímu.  Ovšem  musíme  se  nau it  um t  zm ny  ešit.  Záleží,  zda  jde  o

zpožd ní úkol  na kritické cest , nebo zpožd ní úkol  ležících mimo kritickou cestu.

Zpožd ní na kritické cest  znamená zpožd ní celého projektu, proto musíme

posílit zdroje na kritických úkolech nap . zvýšením pracovník  na daném úkolu,

ípadn  vým na zdroje za výkonn jší, ovšem tyto zm ny budou mít vliv na náklady

projektu. Je pot eba ujasnit si priority.

Pokud je as v daném projektu d ležit jší než náklady, potom provedeme

nahrazení zdroj . Pokud je tomu naopak, je t eba najít mez, kdy úspora asu vyjád ena

pen zi vyváží dodate né náklady, které se budou muset ob tovat.

Na zpožd ní úkol  ležících mimo kritickou cestu se nebudeme muset tak moc

soust edit, jako na zpožd ní úkol  na kritické cest , jelikož pr h nekritických úkol

nemá p ímý vliv na dokon ení projektu, alespo  do té doby, než se spot ebuje rezerva

na konci nekritické cesty. Nekritické úkoly ešíme podle stavu erpání rezerv.

Pokud máme dob e zpracován plán projektu, posta í nám soust edit se na

kritické úkoly a rezervy pro nekritické úkoly.28

27 ROSENAU, M. ízení projekt . 2007.
28 DVO ÁK, D. ízení projekt  : Nejlepší praktiky a ukázkami v Microsoft Office. 2008.
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2.5.2 ízení provedení a kvality

Dnes je kvalita chápána jako uspokojení pot eb uživatel  tím, že se správn

definují jejich pot eby a požadavky. Špatná komunikace mezi zadavatelem a

projektovým týmem m že vést ke zklamání, co se týká kvality.

ízení zm n projektových výstup  je nedílnou sou ástí realizace projekt .

V p ípad , kdy dochází k p ekra ování asového i nákladového rámce, je t eba ídit

zm ny. ízení projektu a jeho výstup  je ovlivn no správn  sestaveným logickým

rámcem.29

Logický rámec p ehledn  zmapuje zám ry projektu, dále také jeho o ekávání

a uvádí je do souladu s konkrétními výstupy a innostmi p i realizaci projektu. Tento

postup nám umož uje stru , p ehledn  a srozumiteln  popsat projekt na velmi malém

prostoru. Logický rámec slouží jako nástroj pr žného sledování postupu realizace

projektu.30

Logický rámec projektu je následující tabulka .1, která se skládá z šestnácti

ástí. Každá zobrazuje specifickou podmínku a je logicky svázána s okolními

podmínkami. Pokud máme všechny podmínky v souladu, logická pravd podobnost

úsp šné realizace je vysoká.

Logickému rámec slouží jako podklad pro diskusi s týmem, který projekt

ipravuje. V horizontální rovin  cíl  jde o kategorii obecného p ínosu, ke kterému má

projekt p isp t. Vertikální rovina obsahuje vazby cíl , ukazatele, zp soby ov ení a

edpokládaná rizika. Logický rámec je výsledkem všech analýz (analýza cílové

skupiny, analýza rizik, metoda rybí kosti...) Správn  vypln ný logický rámec nám

ináší odpov di na otázky, které se týkají projektu.31

Následující tabulka .1 zobrazuje vzor logického rámce.

29 tamtéž
30 Jak p ipravit a ídit projekt "v kostce" - p íprava projektu : Regionální informa ní servis [online].
2005-2008 [cit. 2010-04-10]. RIS. Dostupné z WWW:
<http://www.risy.cz/index.php?pid=517&kp=logicky_ramec>.
31 Logický rámec projektu [online]. 2006 [cit. 2010-04-10]. Komunitní vzd lávání. Dostupné z WWW:
<http://www.komunitnivzdelavani.cz/index.php?page=15&section=3 =4>.

http://www.risy.cz/index.php?pid=517&kp=logicky_ramec
http://www.komunitnivzdelavani.cz/index.php?page=15&section=3=4
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Cíle Ukazatele Zp soby ov ení edpoklady/rizika
Obecný p ínos projektu
Hlavní cíl projektu
Výstupy
Aktivity
Tab. .1 Logický rámec 32

2.5.3 ízení náklad

Plán náklad  nám pomáhá vyhýbat se situaci,  kdy skute né náklady p ekro í

odhadované náklady. Odhady náklad  jsou nutné pro plánování projektu, dále také

k získání a realizaci zakázky. Stejn  jako u asové dimenze i v plánování budoucích

náklad  vznikají nep esnosti v odhadech.

Je t eba s t mito nep esnostmi po ítat a tolerovat je. Snaha je o maximální

možnou p esnost odhadu budoucích náklad . Odhady náklad  se obvykle d lají

v pen zích. Odhady náklad  se asto d lají p ed asn , d íve  než je pochopen

harmonogram prací, cíle a zadání projektu.

Finan ní ízení projektu zajiš uje, že ve všech fázích projektu jeho vedení ví, jak

velké finan ní zdroje jsou pot ebné pro každý asový interval v projektu. Pot ebné

finan ní zdroje závisí na nákladech projektu, na asovém harmonogramu.

Vedení projektu také analyzuje dostupné finan ní zdroje a musí zvládat

ekra ování jejich erpání, nebo jejich nedostate né erpání. ím více úsilí a asu

vložíme do plánování, tím p esn jší bude správnost odhadu.33

32 tamtéž
33 ROSENAU, M. ízení projekt . 2007.
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2.6 Ukon ení projektu

Poslední ídící inností je ukon ení projektu. Jen pe livým plánováním ukon ení

projektu lze zajistit úsp ch projektu, tj. spln ní podmínek trojimperativu. Je d ležité mít

jasno v tom, eho se má výstupem projektu dosáhnout.

Ukon ení projektu závisí na p esné slovní formulaci akcepta ních kritérií, pro

pochybnosti, i nesrovnalosti by zde nem lo být místo. Sou asn  s výstupem projektu

bývá požadována dokumentace, kdy krom  záv re né zprávy m že dokumentace

obsahovat p íru ky, fotografie, webovou stránku, video a jiné vizualizace.

Když projekt skon í, organizace se zm ní, obohatí se o nový soubor poznatk ,

nejsou to jen informace, ale také nové dovednosti a zkušenosti. Ukon ením projekt

vznikají nové pracovní vztahy, jak uvnit  organizace, tak i navenek, m ní se i

neformální organizace.

Stabilní cíle projektu jsou velkým plusem pro úsp šn  dokon ený projekt.

V pr hu projekt  dochází i ke zm nám projektových cíl , pro úsp ch projektu je

nutné, aby tyto cíle byly formáln , písemn  opraveny, pokud k této zm  dojde.

Protože se projekty tém  nikdy nedokon í p esn  dle p vodního plánu,

aktualizace plánu je trvalým požadavkem. Uzav ení projektu vyžaduje aktivní plánování

dlouho p ed stanoveným termínem ukon ení.

K úsp chu projektu p ispívá ada vn jších a vnit ních faktor . Je nezbytné

uchovávat po celou dobu všechny záznamy, ukládat uspo ádat je systematicky a

kladn , aby i ostatní lidé mohli z t chto informací erpat, pop . kontrolovat.

Po ukon ení projektu je t eba vypracovat záv re né zhodnocení, záv re ný

souhrnný p ehled a pou ení z projektu. Je t eba zkoumat postupy, které byly na projektu

použity a  pou it se z nich. Je t eba zaznamenat veškeré postupy, metody,  procesy,

nástroje týkající se daného projektu.
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Cílem je zaznamenat pou ení z projektu, tzn. informace, které nám umožní u it

se z p edchozích zkušeností. Cílem zprávy je pomoci organizaci zabránit v budoucnu

chybám a také podat doporu ení postup  jak projekt organizovat efektivn ji a rychleji.

Tlak nebo nadšení z nových úkol asto vede k vynechání n kterých záv re ných

inností.

Organizáto i projekt  se asto nikdy ani nedostanou k tomu, aby informace a

zkušenosti získané organizací projektu, formáln  zpracovali, takže se stejné chyby

mohou opakovat a v dalších projektech. innosti související s pokra ující podporou

mohou vést v budoucnosti k dalším p íležitostem. Po ukon ení projektu je nutno

všechny záznamy a dokumenty uchovávat pro p ípadný audit.

Problémy, které bývají vlastní malým projekt m, mají ty i p iny a to napjatý

asový plán, napjatý rozpo et, malý pracovní tým a nízkou prioritu. 34

34 tamtéž
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3 Analýza sou asného stavu projektu

V následující kapitole provedu rozbor ízení mezinárodního projektu, analýzy,

které povedou k zhodnocení pr hu projektu Ameba. Tyto analýzy poslouží k návrhu

optimalizace ízení mezinárodního projektu.

Zam ím se na popis organizace Mládež v akci, která finan  podporuje

mládežnické projekty a díky této organizaci mohl být projekt realizován.

3.1 Mezinárodní projekty podpo ené programem Mládež v akci

Mládež v akci je program evropské unie, který probíhá v letech 2007 až 2013 a

je zam ený na volno asové aktivity mladých lidí. Program podporuje mezinárodní

vým ny mládeže, Evropské dobrovolné služby, iniciativy mládeže a aktivity

zam ených na rozvoj kvalifikace pracovník  s mládeží.

Program Mládež v akci je ur en mladým lidem ve v ku od 13 do 30 let, kte í

mají trvalé bydlišt  v n které ze zemí programu nebo v n které z partnerských zemí

(pouze u n kterých akcí).

Hlavní cílovou skupinou programu jsou mladí lidé ve v ku 15 až 28 let. Program

je otev en všem mladým lidem bez ohledu na úrove  jejich vzd lání, i sociální

a kulturní p vod. Program je také ur en pracovník m s mládeží. Mládež v akci usiluje

o napln ní jednoho z hlavních cíl  programu, kterým je podpora aktivního ob anství

mladých lidí a jejich evropského ob anství.

Zapojit do tohoto neziskového programu se mohou neziskové organizace,

sdružení se sídlem v zemi programu nebo místní, regionální i státní ve ejný subjekt

zapojený do práce s mládeží nebo neformální skupina mladých lidí.

Pokud se jedná o neformální skupinu mladých lidí, jeden z jejích len  (zástupce

skupiny) p ebírá plnou odpov dnost za p edložení žádosti a za podepsání grantové

smlouvy.
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Mládež v akci nabízí vým ny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní

komunity, zapojení do demokratických projekt , školení a seminá e pro pracovníky

s mládeží, spolupráci s partnerskými zem mi EU a další aktivity.

Uvedené aktivity se liší p edevším délkou pr hu samotné aktivity. Vým ny

mládeže jsou krátkodobé programy, nap . týdenní setkání mládeže s cílem posílení

zapojení mladých lidí do spole nosti a navzájem se od sebe u it nové dovednosti a

získávat nové zkušenosti.

Další aktivitou programu Mládež v akci je tzv. dobrovolná služba, jež umož uje

mladým lidem vykonávat dobrovolnou službu po dobu až 12 m síc  v jiné zemi, než ze

které pocházejí. Evropská dobrovolná služba se zam uje na r zná témata jako je

kultura, sport, sociální pé e, rozvoj spolupráce, um ní, životní prost edí apod.

Dobrovolníka hostí organizace v cizí zemi, ten vykonává práci dobrovoln , ve

prosp ch místní komunity a získává kapesné dle místa, kde vykonává dobrovolnou

službu. Uvedená dobrovolná služba je nezisková a na plný úvazek. Každý dobrovolník

je zaškolen.

Evropská dobrovolná služba umož uje mladým lidem zapojit se individuáln

nebo ve skupinách do dobrovolnických projekt  konaných v zemích EU. Dobrovolníci

jsou lidé ve v ku 18 až 30 let, kte í má trvalé bydlišt  v R, nebo v jiné zemi programu

nebo v partnerské zemi. Cílem Evropské dobrovolné služby je p edevším rozvoj

solidarity a tolerance mezi mladými lidmi.

Program Mládež v akci nabízí mnoho mládežnických aktivit s cílem podnítit

zájem a aktivitu mladých lidí. Metody, které program propaguje, jsou metody

neformálního vzd lávání.
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Charakteristickými rysy neformálního u ení jsou p edevším:

dobrovolnost,

ístupnost každému

organizovanost proces  mládeže se vzd lávacími cíli

zam enost na ty, kdo se u í

zam ení na osvojování dovedností pro život a p ípravu na aktivní ob anství

založené na tom, že zahrnuje jak individuální, tak skupinové u ení s kolektivním

ístupem

zam enost na pr h procesu u ení

Neformální vzd lávání je jednou ze sou ástí celoživotního u ení. „Neformální

ení je dobrovolné u ení, které probíhá v ad  rozmanitých prost edí a situací, v nichž

vyu ování, odborná p íprava a u ení nemusí být nutn  jedinou i hlavní oblastí innosti.

Cílem programu Mládež v akci je podnítit smysl pro aktivní evropské ob anství,

solidaritu a toleranci mezi mladými Evropany a zapojit je do vytvá ení budoucnosti

Unie. Program propaguje mobilitu v rámci EU i za jejími hranicemi, spole enský i

kulturní p vod.

Podpo ené projekty programem Mládež v akci by si m ly klást tyto cíle:

Posílit zapojení mladých lidí do spole nosti

Rozvíjet a podporovat toleranci, solidaritu

isp t ke zvýšení sociální soudržnosti EU

Podpo it vzájemné porozum ní mezi mladými lidmi z r zných zemí

isp t k rozvoji systém  podporujících aktivity mladých lidí a kompetencí

neziskových organizací p sobících v oblasti mládeže

Podnítit rozvoj evropské spolupráce v oblasti mládeže35

35 eská národní agentura Mládež. Mládež v akci [online]. 2007-2009 [cit. 2009-12-06]. Dostupný z
WWW: <http://www.mladezvakci.cz/>.

http://www.mladezvakci.cz/
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Dalšími projekty zam enými na vzd lávání a vytvá ení sítí mohou být nap .

praktické stáže u jiné evropské partnerské organizace, ov ovací návšt vy

u potenciálních partner  budoucího spole ného projektu, hodnotící setkání

o uskute ném seminá i nebo školicím kurzu, tematicky zam ený studijní pobyt

a setkání s jinými evropskými projekty a organizacemi, setkání s možností navázání

kontakt  pro nadnárodní spolupráci ve form  projektu na vybrané téma, teoreticky

zam ený seminá  na dané téma, prakticky založený školicí kurz, vytvá ení

partnerských sítí nových nebo již fungujících v rámci programu Mládež v akci.

Z uvedených skute ností vyplývá, že výb r projekt  k dispozici je neskute

velký a je jenom na mládeži jak tuto skute nost využije. Mládež v akci poskytuje také

odborné konzultace, školení a seminá e, jak daný projekt organizovat, realizovat, jak

žádat o grant a jak být úsp šným žadatelem.

Každým rokem podají organizace tisíce projekt , aby získaly finan ní podporu.

Výb rový proces mezi projekty má za cíl vybrat a podpo it ty nejlepší projekty.36

3.2 Iniciace projektu Ameba

Nápad pro realizaci projektu Ameba byl inspirován již realizovaným projektem

podpo eným EU, který se konal v N mecku, Regensburgu v zá í roku 2008. V tomto

st  prob hlo mezinárodní setkání um lc  z r zných zemí. Program projektu byl

rozvržen do t í dn . Tématem akce bylo Graffiti.

Graffiti um ní je velice dobrým tématem pro rozvoj solidarity a tolerance

mladých lidí, graffiti jako takové je druhem subkultury. Jelikož podílení se v kultu e,

která je vid na rozdíln  v každé spole nosti, rostou otázky týkající se tolerance a

porozum ní.

Protože graffiti mohou být také vid ny jako ni ící kultura a asto elí

negativnímu ve ejnému názoru. Také problém s legalitou je citlivý bod.

36 Pr vodce programem Mládež v akci : platný od 1.ledna 2008. 2008. 135 s.
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Skrze toto téma, které existuje v evropských zemích spojilo tyto mladé lidi z p ti

zemí – eské republiky, Litvy, N mecka, Francie a Polska k spole né tvorb  projektu.

Projektové téma graffiti bylo zvoleno ze zájm  všech ú astník . Graffiti pro ú astníky

není pouze koní ek, ale také životní styl.

Vzhledem k tématu projektu jsou velmi d ležité workshopy jako použité metody

plánovaného programu. Na projektu si budou ú astníci vym ovat jejich um lecké

dovednosti. Rozší ení um leckých dovedností ú astník  pokrývá také nap . tvorba

fotografií a krátkých videí.

astníci se u í sbírat zkušenosti z širších témat, která jsou d ležitá pro každou

zemi, jako jsou nap . evropské hodnoty, pot eby respektovat rozdílné kulturní zvyky,

kulturní rozdíly a tolerance.

Cílová skupina, pro koho bude následný projekt realizován, jsou mladí lidé

z Evropské Unie ve v ku 18 – 30 let, kte í mají zájem o projektové téma graffiti. Jedná

se o mládež, kterou je t eba oslovit a je hlavní sou ástí zadání projektu. Cílovou

skupinou projektu je mládež, kterou spojuje spole né téma graffiti.

Mladí lidé jsou vybráni z p ti zemí EU. Jedná se o tyto zem : Litva, N mecko,

Francie, Polska a eské republiky.

astníci z t chto zemí byli organiza ním týmem vybráni vícemén  náhodn ,

pouze dle doporu ení, jež se pozd ji ukázalo jako zásadní problém. Partne i z Litvy byli

získáni p i vzájemné spolupráci na mezinárodním školení v ecku.

Partnery z N mecka jsme získali díky ú asti na podobném projektu

realizovaném v d ív jší dob . Partnery z Francie a Polska jsme získali na doporu ení

koleg . Op t se nám tato varianta bohužel neosv ila. Ú astnické zem  projektu

Ameba jsou zobrazeny na následujícím obrázku .5.
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Obr. .5 astnické zem  projektu Ameba 37

Hlavní organiza ní tým projektu Ameba byla p ti lenná skupina student

vysokých škol humanitních i technických obor  v Brn , kte í vytvo ili tzv. „Neformální

skupinu mladých lidí“ dle pravidel organizace Mládež v akci. Tuto skupinu doplnili i

další dobrovolníci, jež m li zájem se aktivn  zapojit do d ní okolo projektu.

lenové skupiny si rozd lili úkoly, které spadaly do jejich kompetence. Každý

z len  této skupiny ešil ur itou ást projektového ízení. Spole ným zam ením je

kulturní d ní, získávání praxe v organizaci projekt , zlepšování jazykové vybavenosti,

rozvoj komunika ních dovedností, motivace mladých lidí k vlastní iniciativ .

Mezi zp sobilé ú astníky programu Mládež v akci se adí mládež od 13 do 30

let. Toto kritérium organiza ní tým spl oval. Dále se musí lenové aktivn  zapojovat do

aktivit a ešení problém  spojených s plánem projektu. Projekt byl zam en na r st

dovedností mladých lidí.

Lidské zdroje jsou velmi citlivá oblast. Lidé reagují citliv  a emocionáln  na

cíle, které p ed nimi vyty íme. P íliš ambiciózní cíle se mohou negativn  odrazit na

mezilidských vztazích, což m že v extrémním p ípad  vést až ke zhroucení celého

projektu. Na druhé stran , cíle, které neposkytují lidem možnost uplatnit svoji vlastní

37 Vlastní zpracování



43

kreativitu a své vlastní schopnosti, mohou mít za následek nechu  k práci a potla ení

veškeré iniciativy jedince.

Lidské zdroje na projektu tvo ili ú astníci projektu, dobrovolníci, kte í

organizovali pr h projektu a ve ejnost. Ú astníci projektu byli vybírání dle

doporu ení, stejn  tak i dobrovolníci.

3.3 Plánování projektu Ameba

Základem úsp šného projektu je stanovení cíl . Sm r pohybu projektu totiž

ur ují cíle. Teprve poté se dostaneme k rozhodování o tom, jak t chto cíl  dosáhneme.

Ur íme hlavní cíl a individuální cíle, které podtrhávají hlavní cíl.

Hlavní cíl projektu Ameba je: „Realizace vým ny mládeže v akci“. Tomuto

hlavnímu cíli jsme stanovili individuální cíle, které podléhají cíli hlavnímu. Tyto

individuální cíle jsou:

Získávání zkušeností

Zvyšování informovanosti o graffiti

Zlepšení jazykových dovedností

Poznávání nových kultur

Informovanost o programu Mládež v akci

Podpora spolupráce mezi mladými lidmi z Litvy, N mecka, Francie, Polska a

eské republiky.

Po stanovení cíle je t eba se d kladn  zamyslet nad tím, jak t chto cíl

dosáhneme, tj. nad strategií organizace projektu, která se promítne do opera ních cíl

jednotlivých osob k nim p íslušejícím. Opera ní cíle mají r zné asové horizonty, dle

toho, jaký p edstih vyžaduje jeho dosažení.

Klí ová otázka zní: „Kde chci být v ase T a co musím ud lat, abych se tam

dostal?“ Z této otázky, vyplynou podotázky týkající se stanovení souvislostí opera ních

cíl .
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3.3.1 Harmonogram

asový harmonogram projektu byl vytvo en na 7 dní, kdy program plánovali

organizáto i projektu, spolu s vedoucími z partnerských zemí na úvodní p edprojektové

plánovací sch zce.

Program byl uzp soben na dv  hlavní ásti a to malování ve Zbrojovce a

malování na Kraví Ho e. Z t chto workshop  byla uskute na výstava, kde m la

ístup široká ve ejnost. Pro realizaci uvedeného programu bylo zapot ebí organizace

lidských zdroj . Koordináto i z organiza ního týmu m li na starost jednotlivé zem .

Vždy jeden len z R m l na starost partnerskou zemi, kdy byl neustále k dispozici

k ešení p ípadných problém .

Materiální zdroje projektu Ameba jsou reprezentovány p edevším materiály

pot ebnými pro uskute ní a realizaci aktivit a inností projektu. Mezi tyto materiály

adíme prostory, barvy, p ekližky, plachty, zvukové za ízení apod.

Zatímco materiálové a finan ní zdroje jsou nezbytné p edpoklady pro dosažení

hlavního cíle, jsou to lidé, kte í poskytují chod a dynamiku pohybu, jež nás žene

k vyty enému cíli. Projekt Ameba jsou p edevším lidé. Lidé rozdílných kultur,

rozdílných názor , rozdílných pohled  na um ní. Aby projekt úsp šn  fungoval, musí

udržovat rovnováhu mezi cíli a možnostmi k dosažení t chto cíl .

První den p ijeli ú astníci do Brna, do místa konání akce. P ijížd jící ú astníci

byli p ivítání dobrovolníky a spole  se p epravovali na místo ubytování (koleje

VUT). Umíst ní ú astník  na pokojích jsme naplánovali tak, aby na pokojích nebyli

lidé ze stejné zem , s cílem prohloubení jazykových dovedností a lepšího poznání

odlišných kultur.

Druhý den se skupina sešla ve Zbrojovce, aby spole  malovali graffiti ve

vyhrazeném prostoru. Malovali zde ú astníci projektu (25 lidí) a vybraní hosté z Brna

(50 lidí).
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etí den ú astníci dokon ili svá díla a prostor se p ipravoval na ve erní výstavu

vzniklých d l. Na výstav  m li šanci ukázat své dovednosti i hudební kapely, b išní

tane nice, moderáto i apod. viz. p íloha .4.

Harmonogram projektu

Hod. PÁ SO NE PO ÚT ST T

8 snídan snídan snídan  snídan snídan snídan
9 p íjezd sraz v míst

konání
malování ve íprava míst

na
malováni s

tmi
záv re né

10 ú astník íprava Zbrojovce Kraví Ho e zhodnocení
11 id lení ploch volno projektu
12 ubytování Zbrojovka

13 ob d ob d ob d ob d ob d
14 malování graffiti dokon ování malování plánování malováni
15 ve Zbrojovce malování návazných  graffiti odjezd
16 projekt Kraví Hora astník
17 íprava výstavy
18 prezentace
19 Mládež v akci
20 uvítací

ve e
ve e ve e ve e ve e ve e

21 výstava pro
ve ejnost

národní národní ve er záv re ná

22 team bulding výstava videoprojekce ve er party
23 Bakala koncert
24 vystoupení

um lc

Tab. .2. asový harmonogram projektu Ameba

Na úvodní plánovací návšt  jsme pozm nili p vodní program. V p vodním

programu byla naplánována na tvrtý den exkurze do Prahy. Partner z N mecka nás dle

zkušeností utvrdil, že by nebylo možné dosáhnout tohoto cíle, jelikož v tšinou jsou

astníci uprost ed projektu velice unaveni a po tak náro né akci by nebylo možné

vycestovat do Prahy za um ním.

Proto jsme pond lí zvolili odpo inkovým dnem, kdy jsme p edpokládali, že po

výstav  budou ú astníci unaveni, což se nakonec ukázalo velice dobrým rozhodnutím,

jelikož p evážná v tšina odpo ívala na pokojích po náro né výstav . P i plánování

programu je t eba myslet na odpo inek pro ú astníky.

Další den jsme p ipravovali malování na Kraví Ho e. as jsme využili také k

plánování návazných projekt , kdy vznikaly nové nápady, jež se mohou v budoucnosti

zrealizovat, jež je cílem organizace „Mládež v akci“, která poskytuje finan ní granty na
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realizaci mládežnických projekt . Prob hla i prezentace programu „Mládež v akci“,

jelikož ne všichni ú astníci tento program znali.

edposlední den ú astníci malovali v parku Kraví Hora na p ekližky spolu

s d tmi ze školky Slunná. Op t se v programu nezapomn lo na umožn ní p edstavení

dalších místních um lc  – hudebním kapelám, tane nímu studiu apod. Program zaujal i

televizi Novu, T24 viz. p íloha .6, kte í p ijeli nato it reportáž do televize. Také MD

Dnes otiskla lánek o konání projektu Ameba viz. p íloha .5. Poslední den se zhodnotil

pr h projektu pomocí vypln ní dotazník  a ú astníci odjíždí dom .

3.3.2 Finan ní plán

Finan ní zdroje získané na projekt využíváme výlu  za ú elem dosažení

hlavního cíle, tj. k finan ní podpo e opera ních cíl  z n ho vyplývajících. Projekt byl

financován grantem z Evropské Unie. Získaný grant iní 10 192 EUR (požadovaná

suma byla 11 192 EUR) viz. p íloha .7. Dále je projekt financován sponzorskými dary.

Získaný grant kryje náklady vzniklé od 1.5.2009 do 1.5.2010. Mezi uznatelné

náklady pat í cestovní náklady, náklady spojené s úvodní plánovací návšt vou, náklady

na p ípravu, náklady na aktivitu, mimo ádné náklady (pokud jsou pot eba, jedná se o

náklady spojené s lidmi s omezenými p íležitostmi), náklady na ší ení a zhodnocení

výsledk .

Do rozpo tu projektu se zahrnují cestovní náklady spojené s úvodní plánovací

návšt vou t ch ú astník  projektu, kte í se úvodní plánovací návšt vy ú astnili.

Proplaceno bude 100% z celkové sumy jízdného, p i doložení cestovního dokladu a p i

použití nejlevn jšího cestovního prost edku.

Cestovní náklady z domova do místa konání projektu na samotný projekt a zp t

je z grantu hrazeno ve výši 70% z celkové ástky jednotlivé jízdenky, na rozdíl od

cestovného na p edprojektovou sch zku. Cestovné je op t proplaceno pouze v p ípad

doložení vzniklých náklad .
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Na úvodní plánovací návšt  se setkávají vedoucí ú astnických zemí a

diskutují o programu plánovaného projektu a veškerou problematiku s ním spojenou.

Cestovní náklady na úvodní plánovací návšt vu jsou hrazeny v plné výši. Dále se do

rozpo tu zahrnují náklady na p ípravu, jež jsou veškeré náklady p ímo spojené

s realizací projektu, v etn  pojišt ní.

Náklady na p ípravu vznikají p ed za átkem projektu. Projekt Ameba prob hl

28.8.2009 až 3.9.2009. Náklady na p ípravu byli náklady vzniklé od 1.5.2009 dnem

platnosti smlouvy do 27.8.2009. Mezi náklady na p ípravu se adí nap . kopie, tisky,

telefony, materiály pot ebné k pr hu projektu apod.

Náklady na aktivitu vznikají v pr hu projektu, ili ve dnech konání projektu

28.8.2009 až 3.9.2009. mezi náklady na aktivitu adíme ubytovací náklady, stravování,

pracovní materiály, propaga ní materiály apod.

Náklady na ší ení a zhodnocení projektu vznikají po projektu. Mezi tyto

náklady adíme nap . náklady na tvorbu webové stránky, náklady na tvorbu katalog ,

zpracování výstupního dvd, zpracování videa, brožur apod. Jedná se o položky, které

poslouží k budoucí propagaci projekt , reklam , zviditeln ní organizace „Mládež

v akci, jež poskytuje granty na mládežnické projekty“ a projekt Ameba podpo ila.

Všechny projekty financované v rámci programu Mládež v akci musejí

organizaci nabídnout p idanou propaga ní hodnotu. Ší ení a zhodnocování výsledk  se

týká využití výsledk  projektu. Úsp chy z dosažených výsledk  mohou aplikovat další

nástupci mládežnických projekt . Žádost o grant musí prokázat, že má stabilní a

dostate né zdroje pro udržení aktivity po celou dobu trván projektu a pro ú ast na jeho

financování. Žadatel musí prokázat, že má nezbytné kompetence a motivaci dokon it

navrhovaný projekt.

Základním nástrojem finan ního plánování je rozpo et, tzn. plán inností

vyjád ený v pen žních jednotkách. V daném rozpo tu je nutno uvést, kolik budeme

pot ebovat pen z k zajišt ní své innosti a z jakých zdroj  tyto peníze hodláme získat.

Nejprve musíme v t, jaké innosti budeme realizovat, poté m žeme sestavovat

rozpo et.
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Rozpo et je nedílnou sou ástí plánování na ur ité období. Rozpo et nám udává

edpoklad, kolik pen žních prost edk  je pot eba pro dosažení našich plánovaných

cíl . Rozpo et má velmi d ležitou funkci v procesu získávání pen žních prost edk ,

jelikož ukazuje dárci, jak bude naloženo s vloženými (darovanými) prost edky

k zabezpe ení cíl .

Reáln  postavený rozpo et je základním p edpokladem pro efektivní a úsp šné

získávání finan ních i jiných prost edk . Sestavování rozpo tu je velmi d ležitou ástí

daného  projektu.  Rozpo et  se  musí  sestavovat  reáln ,  pozorn  a  s  rozvahou.  P i

sestavování rozpo tu by se m lo po ítat s nep edvídatelnými událostmi a s tím spojené

nep edvídatelné výdaje. M li bychom se snažit získat sponzorské dary a jiné finan ní

prost edky s p edstihem p ed zahájením konané akce.38

V následující tabulce .3 je zobrazen souhrn rozpo tu projektu Ameba.

Uznatelné náklady koordinující organizace Náklady
(EUR)

Cestovní náklady (70 % skute ných náklad )
1940,-

Úvodní plánovací návšt va – cestovní náklady (100 % skute ných
náklad ) 540,-

Úvodní plánovací návšt va – další náklady (stupnice jednotkových
náklad ) 192,-

Náklady na p ípravu (stupnice jednotkových náklad )
1600,-

Náklady na aktivitu (pevná ástka + stupnice jednotkových náklad ) 4620,-
Mimo ádné náklady (100 % skute ných náklad ) – je-li možné o n

žádat 0,-
Náklady na další ší ení a zhodnocování výsledk  (100 % skute ných

náklad  – až do výše 500 € x po et organizací – max. 2500 €) 1300,-

Celkový grant pro koordinující organizaci 10192,-
Tab. .3 Rozpo et projektu Ameba

38 PLAMÍNEK, Ji í, et al. ízení neziskových organizací. 1996.
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Kompletní rozpo et projektu Ameba je zobrazen v p ílohách, viz. p íloha .1.

Hlavní zdroj finan ního krytí projektu Ameba byla dotace programu „Mládež v akci“.

Tento program byl z ízen pro mladé lidi. Jedná se o finan ní zdroj z EU.

Celková získaná finan ní podpora byla 10 192 EUR, tj. 284 051 K  dle kurzu 1

EUR = CZK 27,870.

Platební podmínky uvedené ve smlouv  podepsané mezi st ediskem eské

národní agentury Mládež a mezi Neformální skupinou mladých lidí pod vedením

Moniky Vorá ové, uvádí, že za p edpokladu, že je k dispozici dostatek finan ních

prost edk  EU obdržených od Komise, vyplatí se p íjemci do 45 kalendá ních dn  od

vstupu smlouvy v platnost záloha 227 241 K  (tj. 8 153, 60 EUR dle výše uvedeného

kurzu), p edstavující 80% celkové maximální výše grantu.

K žádosti o platbu doplatku musí být p iložena záv re ná zpráva o technické

realizaci a finan ní vyú tování. Národní agentura ov í žádost a poté bu  žádost

zamítne, nebo vyplatí požadovaný doplatek. Záv re ná zpráva musí být doložena do 2

síc  po dni ukon ení smlouvy.

Projektovému organiza nímu týmu se také poda ilo získat sponzorské dary

v hodnot  83 000 K ,- Jednotlivé sponzorské dary jsou uvedeny v následující tabulce

.4.

vstup bazén KH 2 500 Zdarma
snídan  cafeO4 12 500 100/25lidi/5dni Zdarma
snídan  Bakala 2 500 100/25lidi/1den Zdarma
prostory centra 8D 1 000 100/hod ; 10hod Zdarma
pronájem KH 1 000 po domluv  1K
moderátorka 1 000 Zdarma
kapely 10 000 Zdarma
2 dj 4 000 Zdarma
web sleva 10 000 Sleva
sleva na ubytování 32 000 300/25lidi/6dni=45000 13000 po domluv
25 katalogu 6 000 Zdarma
bloky 500 Zdarma

83 000,-K

Tab. .4 Získané sponzorské dary na projekt Ameba
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3.4 Analýzy projektu
i plánování projektu je t eba provést analýzy, které nám poslouží jako

edpov , zda je projekt realizovatelný a uskute nitelný. Dále nám analýzy odpoví,

zda navrhovaný projekt povede ke spln ní navrhovaných cíl .

Mezi hlavní analýzy pat í analýza SWOT, která zjiš uje a hodnotí silné a slabé

stránky projektu, p íznivé p íležitosti a nep íznivé faktory – hrozby projektu. Rizika

projektu nám zanalyzuje metoda analýzy rizik. Další užite nou metodou je analýza tzv.

rybí kosti, neboli diagram p in a následk , neboli Ishikaw v diagram. Tato metoda

zjiš uje p iny odchylek od ideálního stavu.

V neposlední ad  uvedeme metodu tzv. Logického rámce je výsledkem všech

uvedených analýz (SWOT analýzy, analýza rizik, metoda rybí kosti) Správn  vypln ný

logický rámec sleduje pravd podobnost úsp chu a slouží pro monitoring a je užite ný

nástroj pro plánování, realizace ale také pro kontrolu p i ukon ení a vyhodnocení

projektu.

Výstupem uvedených analýz jsou informace sloužící pro detailní popis projektu,

ur ení jeho fází, odhady zdroj , odhad asového plánu, ur ení možných problém  a

rizik a návrh jejich ešení. Pro plánování projektu použijeme analýzu SWOT, která

identifikuje silné a slabé stránky projektu, upozorní nás na p íležitosti a hrozby projektu.

Další metoda pro p edprojektové plánování je metoda analýzy rizik projektu,

která nás informuje o možných rizicích, kterým bychom museli elit a p ipraví nás

ud lat si plán, jak tato rizika budeme ešit. Pe liv  vypracovaná analýza rizik nám m že

ušet it nemalé finan ní prost edky tím, že budeme p edpokládat rizika d íve, než by

nastaly.

Další uvedenou metodou je metoda rybí kosti, která nám identifikuje p iny

problému. Soubor uvedených metod zpracujeme do poslední metody, jež je metoda

logického rámce. Logický rámec je souhrnem všech uvedených metod a dává nám

stru ný, jasný p ehled o tom, jaké jsou cíle projektu, jak daných cíl  dosáhneme, jak se

budou výstupy m it a jaké jsou podmínky, které musí být spln ny, aby bylo dosaženo

hlavního a operativních cíl  projektu. Pro úsp šné ízení projekt  je nutno tyto analýzy
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pe liv  zpracovat a porozum t jejich výstupu. Proto jmenované analýzy aplikuji na

projekt Ameba.

3.4.1 SWOT analýza projektu Ameba

SWOT analýza je metoda, která nám identifikuje slabé stránky, silné stránky,

íležitosti a hrozby. Tuto metodu aplikujeme na projekt Ameba.

Silné stránky

Kulturní vyžití zú astn ných osob

Prohloubení jazykových znalostí

Navázání nových kontakt

Možnost porovnání jiných kultur

Rozší ení obzor  ve výtvarném

um ní

Jedine nost projektu

Slabé stránky

Výb r ú astník

Dodržování pravidel

Motivace ú astník

eprava ú astník

Kontrola

íležitosti

Poznání nových kultur

Vytvá ení nových p átelských sítí

Zlepšení jazykových dovedností

Hrozby

Zamítnutí grantu

Neú ast host

Tab. .5 SWOT analýza

i plánování projektu se musíme snažit o posilování silných stránek,

minimalizovat slabé stránky, využívat p íležitosti a snažit se p edejít a zabránit hrozbám

projektu. SWOT analýza spo ívá v hodnocení sou asného stavu firmy, v našem p ípad

projektu. Sledujeme vnit ní prost edí a vn jší prost edí.

Ve vnit ním prost edí hledáme a klasifikujeme silné a slabé stránky, ve vn jším

prost edí hledáme a klasifikujeme p íležitosti a hrozby projektu. Eliminujeme-li hrozby,

koncep ešíme slabé stránky a posilujeme silné stránky, potom m že efektivn

realizovat p íležitosti, které identifikujeme. Výstupy provedené analýzy mohou být

použity jako podklad pro tvorbu budoucích rozhodnutí.
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Uvedenou SWOT analýzu ešíme metodou brainstormingu, jež je skupinová

technika, jejíž cílem je vygenerovat co nejvíce nápad . Ty poté zanalyzujeme,

vybereme ty nejvhodn jší a zapíšeme do tabulky.

Z  uvedené  analýzy  SWOT  nám  plyne,  že  se  musíme  snažit  o  posílení  kulturní

vyžití zú astn ných osob. Musíme se zamyslet, jak toho chceme dosáhnout. Pro kulturní

vyžití ú astník  byli naplánovány um lecké workshopy, malování, koncerty a bylo

umožn no ú astník m, aby se p edstavili na mezinárodní výstav  se svým dílem. Pokud

l ú astník o prezentaci svého díla, i um ní zájem, mohl se prezentovat a vyzkoušet

si obhajobu svého um ní p ed mezinárodním publikem.

Diskuse se všemi ú astníky posilovaly jazykové dovednosti. Diskuse byly na

kolik témat. Prvním z témat byla diskuse o um ní každého z ú astník , další diskuse

probíhaly formou plánování návazných projekt , i hodnocení dosavadního pr hu

projektu.

i aktivní ú asti na spole ném programu se navázaly nové mezinárodní

kontakty. V dnešní dob  internetu, médií je udržování nových kontakt  jednodušší.

astníci spole  vytvá í sít  na internetu a komunikují spolu i po ukon ení projektu,

jež bylo cílem projektu (navázání nové sít  mezinárodních p átel).

Spole nými diskuzemi a aktivitami byla možnost rozší it si obzory nejenom ve

výtvarném um ní, ale také v hudebním, divadelním, tane ním apod. Usilovn  se

pracovalo na jedine nosti projektu. V Brn  se podobný projekt ješt  nekonal, takže to

sv í o jedine nosti projektu Ameba.

Projektový tým posiloval uvedené silné stránky, musel být však brán ohled také

na slabé stránky projektu. Mezi slabé stránky projektu byl p edevším výb r ú astník ,

jejich motivace ú astnit se plánovaných aktivit a dodržování pravidel, zejména

asového harmonogramu.

Bohužel projektový tým nebyl proškolen na tuto problematiku a nem l s tímto

problémem zatím žádné zkušenosti, takže vzniklé komplikace se musely operativn  na
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míst ešit. Když se naskytly uvedené krizové události, za ala bohužel slábnout

i kontrola, na kterou nezbýval as kv li ešení kritických situací s problémovými

astníky.

Hlavní p íležitostí projektu bylo získání nových p átel, nových kontakt  a

zlepšení jazykových schopností. Dobrovolníci konstatovali, že ú ast na projektu jim

zlepšila angli tinu na velmi dobrou úrove .

Nejv tší hrozbou projektu Ameba bylo zamítnutí grantu. Pokud by se

projektovému týmu nepoda ilo získat grant z EU, plánovaný projekt by se nemohl

uskute nit.

Druhou hrozbou pr hu projektu byla neú ast host . Bylo pot eba

minimalizovat uvedenou hrozbu. Harmonogram byl naplánován tak, aby se ú astníci

mohli realizovat, myšleno bylo také na oddych a volný as, jež mohli ú astníci vyplnit

dle svého uvážení.

3.4.2 Analýza rizik

Riziko definujeme jako odhad pravd podobnosti výskytu události s nežádoucími

následky za jednotku asu. Popis p íznak  rizika by m l být stru ný a jasn  definovaný,

srozumitelný a p esný. Rizikový plán je klí ovým prvkem matice. Text vyjád ený v této

ásti tabulky obsahuje návod pro postup ešení možných rizik.

Doporu uje se tuto oblast vypracovat spole  se sponzorem projektu.

Závažnost dopadu rizika na projekt se ohodnocuje na stupnici v rozsahu od 1 do 5, kdy

5 je nejvyšší míra dopadu na projekt. Pro objektivní posouzení míry dopadu se obvykle

bere v potaz dopad na náklady projektu. Pravd podobnost výskytu ohodnotíme taktéž

na stupnici v rozsahu 1 až 5, kdy 5 nám udává nejvyšší pravd podobnost výskytu

daného rizika. Hodnota 5 na stupnici stupn  kontroly zna í, že auto i v dí, jak budou

postupovat, co do ešení problému.

Hodnota 1 = nejmenší

Hodnota 5 = nejv tší
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Ozna ení

rizika

Popis

íznak

Rizikový

plán – reakce na

riziko

Vliv

dopadu

na

projekt

Pravd podobnost

výskytu

Stupe

kontroly

rizika

R1

Špatná p eprava

astník

Zap ení dopravního

prost edku

2 3 3

R2 Neú ast ú astník

na projektu

Neproplacení

jízdného, komunikace

4 4 2

R3 Jazyková bariéra Slovníky, pop .

ekladatel

5 2 4

R4 evýšení

edpokládaných

náklad

Pravidelná kontrola

erpání finan ních

prost edk

4 3 2

R5

Špatné po así

emíst ní aktivit

z venkovního prost edí

do zast ešeného

prost edí

3 3 5

R6 Zabezpe ení

pot ebných

materiál

Nahrazení substituty 4 2 4

Tab. .6 Matice rizik

Tab. .7 sobení rizika Pravd podobnost výskytu kritické události

Dle uvedených tabulek platí, že nejv tší pravd podobnost výskytu rizika je

riziko R2 – Neú ast host  na projektu. Toto riziko má vysoký vliv a proto je nutné dané

riziko ešit. Plán pro ešení daného rizika je neproplacení jízdného. Další plán, jak ešit

uvedený problém je p edevším komunikace s problémovým jedincem. Je t eba zjistit,

pro  se daná osoba nechce ú astnit programu, zda rozumí programu, co dané osob

Závažný vliv R3

Vysoký vliv R6 R4 R2

Pr rný vliv R5

Malý vliv R1

Zanedbatelný vliv

1

(0-20%)

2

(20-40%)

3

(40-60%)

4

(60-80%)

5

(80-100%)
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brání v tom ú astnit se programu. Pokud se nám poda í zjistit problém, bude t eba

navrhnout možný postup, jak budeme problém ešit. Pokud daná osoba nebude mít

zájem i nadále, oznámíme sankce plynoucí z neaktivity na projektu.

Dalším rizikem, který by mohl nastat s vysokou pravd podobností je riziko R4 –

evýšení p edpokládaných náklad . Toto riziko má velký vliv, proto je t eba se tímto

rizikem velice zabývat. Je t eba pravidelná kontrola erpání finan ních prost edk .

Nejzávažn jším rizikem, ovšem s menší pravd podobností výskytu je jazyková

bariéra. P i výb ru ú astník  m že dojít k tomu, že nezjistíme špatnou jazykovou

úrove  ú astníka a když p ijede na projekt taková osoba, nemusí pak rozum t všem

povel m, aktivitám a programu.

Poté se mohou vyskytnout problémy s nedodržováním pravidel apod. Tento

problém bychom ešili slovníky, pop . p ekladatelem. P ekladatel by mohl být i kolega

ze stejné zem , který by mohl být nápomocen osob  s mén  vyvinutou jazykovou

schopností.

3.4.3 Metoda rybí kosti

Ishikaw v diagram neboli metoda rybí kosti je diagram p in a následk , s

cílem nalezení p in ešení daného problému. V metod  vycházíme z toho, že každý

následek i problém má své p iny. P iny p sobící na daný problém jsou znázorn ny

do následujícího diagramu.

Tato p ehledná grafická metoda zobrazuje, z eho vzniká uvedený problém a co

zp sobuje. Mezi hlavní oblasti, kde hledáme p inu v projektu Ameba jsou lidé,

prost edí, management a pracovní materiály.

Hlavní problémem je realizace projektu. Cílem je úsp šný pr h projektu. P i

sestavování tzv. „rybí kosti“ definujeme potenciální p iny a p ipojíme je

k jednotlivým obecným oblastem.

Je t eba ur it závažnost jednotlivých p in a úkoly k odstran ní výskytu p in.

žeme nahlížet i na vazby mezi p inami a sledovat jejich vliv.
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Obr. .5 Ishikaw v diagram
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Zkoumaný problém je realizace projektu Ameba. P ina zp sobí n jaký

sledek. P inami, které mohou zp sobit špatnou i úsp šnou realizaci projektu jsou

edevším management, který ídí samotný projekt, dále jsou to materiály, se kterými se

i aktivitách projektu pracuje, dále je to prost edí ve kterém se pracuje a v neposlední

ad  jsou to lidé, ú astníci, kte í se podílí na dosahování hlavních a operativních cíl .

Jednotlivé v tv  uvedených p in je t eba sledovat a snažit se o zabezpe ení co

nejpe liv jší p ípravy a plánování, abychom minimalizovali uvedené p iny, které by

mohli zap init krizové situace.

3.4.4 Logický rámec

Vypracovaný logický rámec je výstupem všech provedených analýz SWOT

analýzy, analýzy rizik, rybí kosti). Uvedený soubor logického rámce je základem pro

ízení projektu. Tento soubor poslouží jak ve fázi p edprojektové, tak ve fázi realizaci

projektu, tak v poslední fázi poprojektové.

Logický rámec identifikuje a analyzuje možné problémy, které se mohou

vyskytnout p i realizaci projektu. Stanovením konkrétních aktivit k ešení problém

nám pom že p ipravit se na situaci jak p ípadný problém ešit. Logický rámec

usnad uje kontrolu hodnotitel m a umož uje objektivní porovnání a posouzení daného

projektu.

Pokud jsou spln ny p edb žné podmínky - zpracování žádosti o finan ní

podporu z EU, získání požadovaného grantu z EU, získání zainteresovaných partner  a

dobrovolník  a v neposlední ad  získání prostor  pro umožn ní konání aktivit

programu, lze zahájit realizaci aktivit projektu.

Uvedené podmínky jsou úsp šn  spln ny. Aktivity projektu mohou za ít. Hlavní

aktivity projektu je malování mezinárodní skupiny v továrn  Zbrojovce a na Kraví

Ho e. Dalšími aktivitami jsou plánování návazných projekt  a p edstavení programu

„Mládež v akci“.
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Aby se uvedené aktivity mohly realizovat, je t eba zajistit prostory a materiály k

práci, finan ní podporu a v neposlední ad  je t eba zajistit aktivní dobrovolníky a

astníky, kte í mají zájem projektu se ú astnit a napl ovat cíle projektu.

Výstupy projektu - Vytvo ení sít  mladých lidí a sdílení zkušeností a dovedností

íme p ipravenými monitorovacími zprávami.

Pro spln ní operativních cíl  projektu Ameba a to p edevším získání nových

zkušeností, zvýšení informovanost o graffiti um ní, zlepšení jazykových dovedností,

poznávání nových kultur, informovanost o programu Mládež v akci nesmíme

opomenout vn jší rizika a p edpoklady které vedou ke spln ní uvedených cíl .

Tato rizika jsou zejména dokon ení projektu v požadované kvalit , dle

stanoveného rozpo tu a harmonogramu. Musí být zajišt n vhodný výb r zájemc , kte í

se budou aktivn  ú astnit a budou mít pat nou motivaci ú astnit se projektu a

dodržovat stanovená pravidla.

Nesmíme  zapomenout  na  problém,  který  se  m že  naskytnout  a  to  jazykové

bariéry, jelikož se jedná o mezinárodní projekt a komunikace nebude probíhat

v mate ském jazyce, nýbrž v angli tin . Ú astníci proto musí ovládat anglický jazyk

aspo  na komunika ní úrovni.

Aby bylo dosaženo stanovených cíl , je t eba aktivní ú ast na graffiti

workshopech, komunikovat s ú astníky, sdílet mezi sebou zkušenosti. P edpokladem

dodržení cíl  je zájem a aktivní p ístup zú astn ných.

Prost edek m ení dodržování cíl  jsou monitorovací zprávy, fotodokumentace,

pop . video zpracování. P i spln ní všech uvedených podmínek dosp jeme spole nými

silami k hlavnímu cíli a to je samotná realizace mezinárodní vým ny mládeže.

Fotodokumentace a podepsaná ú astnická listina je zdrojem ov ení o pr hu projektu.

Následující tabulka .8 je logický rámec sestavený pro projekt Ameba. Tabulka

.9 zobrazuje zp sob, kterým bychom m li logický rámec íst.
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Logický rámec – projekt : Realizace mezinárodní vým ny mládeže
v Brn Název

programu:

edkladatel projektu:
Neformální skupina mladých lidí v Brn

Celkové
náklady
projektu
(cena)
283 000,- K

Celkové p ijatelné
náklady (cena)
283 000,- K

Hlavní cíl Objektivn  ov itelné
indikátory

Zdroje k ov ení

Realizace mezinárodní
vým ny mládeže

Po et ú astník  na
projektu

Monitorovací zprávy

el/cíl projektu Objektivn  ov itelné
indikátory

Zdroje k ov ení edpoklady /rizika (vn jší)

Získávání zkušeností
Zvýšení informovanost o
graffiti
Zlepšení jazykových
dovedností
Poznávání nových kultur
Informovanost o
programu Mládež v akci

ast na graffiti
workshopech
Aktivní komunikace
s ú astníky
Sdílení zkušeností
Prezentace programu

Monitorovací zprávy
Dotazníky
Fotodokumentace

Zájem o ú ast na projektu
Aktivní mládež
Realizace v požadované
kvalit

Výstupy projektu Objektivn  ov itelné
indikátory

Zdroje k ov ení
edpoklady/rizika (vn jší)

Vytvo ení sít  mladých
lidí
Sdílení zkušeností a
dovedností

Aktivní ú ast na
projektu

Monitorovací zprávy Dokon ení projektu v
požadované kvalit , dle
stanoveného rozpo tu a
harmonogramu
Existence vhodných
zájemc  o projekt
Informovanost – pochopení
informací
Jazykové bariéry
Aktivní ú ast
Motivace

Aktivity projektu Prost edky/vstupy edpoklady/rizika (vn jší)
1. Malování ve

Zbrojovce
2. Prezentace programu

Mládež v akci
3. Plánování následných

projekt
4. Malování v parku

Kraví Hora

Získání prostor  pro
konání aktivit
Získání finan ní
podporu
Zájem ú astník  a
dobrovolník
Získání pot ebných
materiál  k realizaci
aktivit

1. 30.8.2009
2. 1.9.2009
3. 1.9.2009
4. 2.9.2009

Zajišt ní finan ních zdroj
Existence/zájem/vybrání
vhodných partner  a
dobrovolník  pro zajišt ní
hladkého pr hu projektu
Aktivní spolupráce

edb žné podmínky
Zpracování žádosti o
finan ní podporu z EU
Získání grantu z EU
Zájem / získání partner ,
dobrovolník
Získání prostor

Tab. .8. Logický rámec
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Logický rámec by m l být ten následujícím zp sobem (vzestupn  ve sm ru šipek):

Tab. .9 Doporu ený postup pro tení Logického rámce

Uvedený model je stru ný a jasný p ehled nejen pro organizátory, ale také pro

externisty, pop . jiné zaujaté skupiny.

Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 4
(objektivn  ov itelné

ukazatele)
(rizika/p edpoklady)

Celkový cíl ený ím

vedou ke spln ní

el /zám r ený ím a p edpokládající co

vedou ke spln ní

Výstupy ené ím a p edpokládající co

vedou ke spln ní

Aktivity Prost edky (vstupy) za p edpokladu, že

edb žné podmínky

Pokud jsou spln ny p edb žné podmínky, lze zahájit
realizaci aktivit projektu
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3.5 Realizace projektu
es papírové ešení a složité plánování se dostáváme k realizaci projektu. P i

realizaci projektu je t eba ídit plánované aktivity a kontrolovat pln ní. V pr hu

realizace je t eba kontrolovat pln ní z hlediska náklad , as  a kvality. Plán projektu

považujeme za srovnávací základnu, z které budeme vycházet a porovnávat dosažené

výsledky, pop . ešit vzniklé problémy. K ešení problém  nám poslouží analýzy rizik a

plány pro nestandardní situace.

Dle plánu dorazilo na projekt 25 ú astník  z p ti zemí EU – Francie, N mecko,

Polsko, Litva a eská republika. Hlavním cílem projektu byla samotná realizace

projektu. Hlavního cíle bylo spln no. Na projekt p ijelo 25 lidí, kte í se v dob

28.8.2009 – 3.9.2009 aktivn  ú astnili projektu.

Výhodou projektu byl spole ný zájem všech ú astník , který se týká um ní a

graffiti. Snahou projektu bylo propojení t chto spole ných zájm  a navázání nových

átelských sí í.

Program podporoval mladé lidi v jejich duševním rozvoji, estetickém cít ní a

prolínání evropských kultur. Vytvo ení skupiny mladých lidí z r zných zemí, kte í

budou spole  organizovat projekty, napomáhá rozvoji zdravého myšlení, tvo ivosti a

komunikaci mezi lidmi. Díky r zným hrám a diskuzím se ú astníci u í, jak respektovat

druhé, jak být tolerantní a jak získat positivní dojem o rozdílných kulturách.

Projekt Ameba se ídí myšlenkou propojování kultur a myšlení lidí v zemích

evropské unie. Dopady na mladé ú astníky jsou p edevším v uv dom ní si r zných

sociálních a kulturních rozdílností. Každý ú astník p edává své zkušenosti jinému

astníkovi a tím se posílí kulturní rozvoj

Ameba projekt p ímo elí prioritám progarmu „Mládež v akci“ v roce 2009. Je

to evropský rok kreativity. Projekt hledá zp soby jak povzbudit ú astníky, aby rozvíjeli

jejich kreativitu, nejenom skrze graffiti, ale také skrze další nástroje, jako je fotografie,

tvorba krátkého videa, shlédnutí um leckého p edstavení, diskuze o um ní a kultu e,

prezentace apod.



62

Dv mi hlavními aktivitami projektu bylo plánované malování v továrn

Zbrojovka, kdy 25 ú astník  projektu spolu s pozvanými um lci z Brna malovali

graffiti v ur ité ásti prostoru staré Zbrojovky. Tato plocha byla poté využita pro

výstavu t chto um leckých d l. Na výstavu se p išlo podívat 350 zájemc  o graffiti

um ní.

Obr. .6 Fotografie vytvo ených d l projektu Ameba

Druhou významnou aktivitou harmonogramu bylo malování graffiti na p ekližky

a jiné objekty. Um lci mohli využít i pracovní materiály na tvorbu objekt  dle své

edstavivosti. K dispozici byla dílna partnerské neziskové organizace „Centrum 8D“,

kde um lci mohli využívat prostory, materiály, prost edky ke své tvorb .

Tato díla byla vystavena v parku na Kraví Ho e, kde m la op t p ístup široká

ve ejnost. Akce m la veliký úsp ch. Do projektu Ameba byl zahrnut výukový program

pro d ti p edškolního v ku (mate ská školka Slunná v Brn ), kdy spole  s um lci

li možnost malovat na vy ezané p ekližky ve tvaru zví at. D tem se tato možnost
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velice líbila. Zahrani ní um lci u ili d ti, jak zacházet s barvou, jak vytvo it barevnou

kompozici apod.

Díky propagaci, kterou zajiš ovali dobrovolníci, byl projekt odvysílán na

kolika televizních kanálech (Nova, t1, slovenský televizní kanál Joj). Projekt byl

také otišt n v novinách MF Dnes, viz. p íloha .5

i realizaci ovšem vzniklo n kolik problém . Jedním z nich byla motivace

astník  ú astnit se projektu a dodržovat pravidla. Velice r znorodá mezinárodní

skupina um lc , kte í mají zájem v graffiti um ní, jsou p evážn  t žko ovlivnitelná

skupina a bylo by t eba vytvo it motivující prost edí pro sdílení spole ných cíl  všemi

zú astn nými. Bohužel projektový tým na tohle riziko nebyl p ipraven a bylo velice

složité koordinovat dodržování pravidel této skupiny lidí.

Dalším problémem p i realizaci projektu mezinárodní, r znorodé skupiny je

eprava ú astník . Zjistili jsme, že p emis ovat 25-ti lennou skupinu je obtížn jší,

než by se zdálo. Bohužel projektový tým nebyl na tuto situaci p ipraven a tým se t íštil

na malé skupinky, což vyvolalo neúplnost pln ní aktivit. P i realizaci je nutná neustálá

kontrola kvality pr hu projektu s cílem dosažení projektových cíl .

i realizaci je pot eba ídit nejen kvalitu spojenou s asovým plánem, ale také

finan ní plán. Pro kontrolu finan ního plánu nám slouží rozpo et, sestaven p ímo na

konkrétní projekt. Snažíme se nep esáhnout sumu, kterou máme z grantu EU

k dispozici. Bezproblémový chod pr hu je závislý na jeho p ipravenosti v plánovacím

období.

Finan ní podpora formou grantu posta ila na realizaci projektu a ízení finan ní

problematiky bylo v po ádku. Stejn  tak materiálová podpora byla na projektu d kladn

ipravená. Všichni um lci m li k dispozici materiály, které pot ebovali pro svoji

tvorbu.
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3.6 Ukon ení projektu

Poslední etapou je vyhodnocení pr hu projektu. Po ukon ení projektu je t eba

zpracovat finální záv re nou zprávu pro poskytovatele grantu – organizaci Mládež

v akci. Záv re ná práce m že posloužit dalším žadatel m a m la by varovat budoucí

organiza ní tým, eho se vyvarovat na plánovaném projektu. Ze záv re né zprávy lze

erpat z úsp ch  a neúsp ch  celé organizace.

Zprávu vypracovává obvykle hlavní organizátor, i manager projektu ve

spolupráci s ostatními leny organiza ního týmu. Záv re ná zpráva by m la obsahovat

zhodnocení pr hu, pr h realizace, zhodnocení využití zdroj , doporu ené návrhy

ke zlepšení organizace, doložení veškerých pot ebných doklad , pop . fotodokumentaci,

video apod.

Jde o cenné informace, které umož ují u it se z vlastních chyb a snažit se t chto

chyb vyvarovat v p íštích projektech. D ležité je uchovávat si záznamy pro možný audit

i n kolik let po skon ení projektu. Tyto záznamy by m li být systematicky uspo ádány.

Hlavní p ínosy realizace projektu je zlepšení komunikace ú astník  a

organizátor  v cizím jazyce, získání nových kontakt , vybudování sít  nových p átel,

poznání nových kultur a v neposlední ad  zlepšení organiza ních schopností

dobrovolník .

Mezi další positivní dopady realizace projektu je vytvo ení sít  mládeže, kte í se

domluvili na spolupráci p i organizování budoucích mládežnických neziskových

projekt .

Výsledek realizace projektu m l hlavní dopad na ú astníky projektu, kte í m li

možnost komunikovat s novými lidmi z r zných zemí EU. Získávali nové zkušenosti

jak um lecké, tak komunika ní, u ili se p izp sobovat a tolerovat rozdílné kultury.

Dopad projektu byl nesporn  i na dobrovolníky a organizátory, kte í se mohli aktivn

podílet v organizaci, plánování mezinárodního projektu. Získaných zkušeností budou

moct využít i v budoucím profesním život . Ukázalo se, že ídit 25- ti lennou

mezinárodní skupinu opravdu není lehký úkol. Bylo t eba ešit konflikty, problémy,
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organizovat náhradní plány apod. Dobrovolníci uvedené zkušenosti hodnotili velice

kladn .

Dopady projektu nebyly patrné pouze pro dobrovolníky a ú astníky, ale také pro

ve ejnost a d ti ze školky Slunná. Ve ejnost m la tu možnost vid t, jak vzniká graffiti a

mohli porovnávat styly um ní jednotlivých zemí.

ti si mohli všimnout, že n kterým lidem opravdu nerozum li ani slovo a

mohli nad touto skute ností p emýšlet a možná v budoucnosti si uv domí, že je d ležité

it se cizím jazyk m, aby se mohli domluvit s lidmi i za hranicemi státu.

V neposlední ad  realizace projektu podnítila nápady na organizování dalších

návazných aktivit. Ur ily se nové horizonty, jež otev eli dve e dalším mladým lidem.
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4 Návrh ešení projektu

4.1 Návrh optimálního ízení neziskového projektu

Cílem diplomové práce bylo zpracování návrhu efektivního ízení neziskového

projektu. K zpracování návrhu nám dopom že identifikace klí ových oblastí ízení

neziskového projektu. Dle provedeného pr zkumu mezi hlavními organizátory a

dobrovolníky, jsme dosp li k názoru, že mezi hlavní klí ové oblasti ízení projektu pat í

idea projektu, kvalitní zpracování projektu – p edevším jeho cíle, téma, cílové skupiny.

Výsledky pr zkumu provedeného mezi dobrovolníky jsou zobrazeny v p ílohách, viz.

íloha .2.

Poté je nutné kvalitní realizace projektu. Kvalitní realizace mezinárodního

projektu závisí p edevším na lidských zdrojích, a  už se jedná o dobrovolníky,

organizátory i samostatné ú astníky projektu. Zástupci organizace Mládež v akci

provedli monitorovací návšt vu, jež m la zkontrolovat pr h projektu Ameba, viz.

íloha .3.

ležitým aspektem jsme také shledali organiza ní schopnosti vedoucích

projektu, akceschopnost, nápaditost, dobré kontakty, dobré know-how p i ízení

kolektivních aktivit.

Efektivní ízení neziskového projektu vyžaduje zodpov zení následujících

otázek: „Co je to projekt?“, „Jaké jsou cíle projektu?“, „Jak úsp šn ídit projekty?“,

„Které faktory vstupují do realizace projekt ?“, „Co je t eba na projektech ídit?“, „Kdo

ídí projekt?“, „Co ovliv uje chod projektu?“, „Jak mohu projekt financovat?“ Na tyto

otázky se nyní pokusím odpov t.

i koordinaci projekt  je t eba brát v potaz soubor aktivit, na které je nutno

dohlížet a systematicky plnit. V prvé ad  musíme identifikovat problém, kterým se

chceme zabývat a který chceme ešit.
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Identifikujeme strategické cíle, které chceme v projektu ešit. Zvolíme pravidla a

povinnosti, které budou platit pro každého ú astníka projektu. T chto pravidel se

musíme po celou dobu projektu držet.

Protipólem procesu definování cíl  je ur ení využívání zdroj  za ú elem

vytvá ení hodnot. Je t eba snažit se o hospodárné využití zdroj , které máme

k dispozici.

Tyto zdroje se d lí následovn :

Lidské zdroje

Finan ní zdroje

Materiální zdroje

Abychom co nejp esn ji vyhodnotili efektivnost projektových rozhodnutí, je

eba definovat ú el t chto rozhodnutí, vymezit rozsah inností, kterých se budou

rozhodnutí týkat, naplánovat asový rozvrh jejich realizace, zpracovat finan ní rozpo et

a stanovit kritéria pro vyhodnocení výsledk . Úsp šný projekt je ten, který dokáže

transformovat p íležitost v nápady a ty realizovat v p edstihu p ed p ípadnými

konkurenty.

Projektový tým p edb žn  zhodnotí zám r a navrhne p ípadné zm ny v projektu.

Je d ležité vysv tlení a pochopení koncepce projektu pro všechny dobrovolníky

plánovaného projektu. Následn  musí být program a pravidla známá i ú astník m

plánovaného projektu.

Po schválení zám ru je t eba se soust edit na podrobný plán a posouzení

projektu. Je t eba, aby projektový team zanalyzoval cílovou skupinu, jež se bude

projektu ú astnit. Zodpov dní dobrovolníci musí zanalyzovat problémy a možná rizika.

Je t eba také zvolit lena, který bude pravideln  dohlížet na chod projektu a kontrolovat

riziková místa plynoucí z analýzy problém  a rizik.
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Je t eba vypracovat pracovní plán pro všechny leny dobrovolnického

organiza ního teamu. P ed samotnou realizací projektu, i b hem projektu je t eba

neustále monitorovat a kontrolovat plánované aktivity.

Sledování výsledk  a hodnocení dosažených úsp ch  umož uje získat p ehled o

dosavadním po ínání a tím vytvo it základ pro plány do budoucna. Získání pohledu na

minulost je sou ástí hodnocení projektu.

Sledování pr hu projektu hodnotí dosahování stanovených cíl , poskytuje

informace o tom, jak se kdo na projektu angažoval. Zd razníme to, co se ud lalo dob e,

abychom stejné aktivity mohli v budoucnosti ud lat ješt  lépe. Snažíme se o nalezení

cesty ke zlepšení.

Vým na názor  organizátor  projektu a ú astník  umož uje otev enou vým nu

názor  s cílem zjišt ní, co je t eba ud lat ke spokojenosti obou stran. Cílem je

dohodnout se na alternativ , která bude vyhovovat všem, aby se zlepšil pr h projektu.

Monitoring z pr hu projektu je t eba hned ešit a tímto p edejít možným

problém m. Je t eba ujistit se, že každý ú astník ví, co má d lat, kde se má nacházet a

všemu rozumí.

Je t eba p ipravit analýzu možných ešení p i vzniku n jakého zásadního

problému. Team musí být p ipraven ešit krizové situace, aby došlo k plynulému chodu

projektu.

Doporu uje se zpracovávání denních zpráv b hem projektu od všech ú astník ,

aby se daly ešit p ípadné problémy. B hem konání projektu je t eba dodržovat plán

projektu, kontrolovat a monitorovat hladký pr h. Po skon ení projektu vypracujeme

záv re nou zprávu, kde uvedeme, jak projekt probíhal, v em se lišil od plánovaného

zám ru a pro .

Pro ešení problém  a jednotlivých úkol  je t eba delegovat pravomoci na

dobrovolníky, jež mají zájem daný problém ešit. Je chybou, pokud si organizátor
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projektu myslí, že všechno zvládne nejlépe sám. Poté se mohou  vyskytnout problémy,

jež bohužel asov  není všechny možné zvládnout.

Nejlepší metodou sledování a vyhodnocování pr hu projektu je dotazovat se

všech na okolnosti, jež jsou spojeny s dosahováním projektových cíl . Vyhodnocování

by m li provád t lenové projektového týmu. Je t eba zvolit kandidáty pro jednotlivé

státy, kte í budou pravideln  provád t monitoring ub hlého dne.

Dobrovolník, jež na sebe bere zodpov dnost za pln ní daného úkolu musí být

srozum n s úkolem, co se od n j žádá, jak má k dosažení cíle p isp t. Musí danému

úkolu aktivit  rozum t. Také musí být dobrovolník, jež bude tuto práci kontrolovat,

pop . pomáhat.

Odezvy zvolených len  týmu je t eba diskutovat pravideln  a reagovat na n .

Tyto odezvy tvo í zp tnou vazbu pro možnost zvolení úprav programu. Odezvy mohou

odhalit možné demotivace ú astník  jednat dle ur ených pravidel.

Je t eba dodržovat pravidla a souhrn doporu ených praktik a postup ,

pokrývajících celý životní cyklus projektu. Stru ný p ehled hlavních klí ových oblastí

by se dal klasifikovat následovn :

ÍZENÍ P ED PROJEKTEM

Návrhy nápad

Popis projektu a jeho cíle

Analýza proveditelnosti

Zajišt ní financování – finan ní plánování

Analýza rizik

Plánování lidských zdroj   - výb r partner , dobrovolník , ú astník

Plánování aktivit, asového harmonogramu

Plán vstup  a výstup  – jak se budou uvedené výstupy m it

Role, odpov dnosti
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ÍZENÍ B HEM PROJEKTU

Delegace pravomocí

ízení ú astník

Monitorování pr hu projektu

Kontrola dodržování pravidel

Sledování dodržování cíl  projektu

ízení náklad , asu a kvality

ízení rizik

POPROJEKTOVÉ ÍZENÍ

Administrativa

Záv re ná zpráva

Záv re né vyú tování

Dle provedeného pr zkumu mezi dobrovolníky a organizátory vyšly najevo

v projektu Ameba následující problémy:

4.2 Organiza ní problémy projektu Ameba a návrhy na zlepšení

i ízení neziskového projektu Ameba vznikly zejména následující problémy:

Nedodržování pravidel ze strany n kterých z ú astník  a motivace ú astník

podílet se na programu

Výb r ú astník

eprava ú astník

Uvedené problémy mohou vznikat na mládežnických i jiných projektech a je

eba um t si s t mito problémy poradit.

4.2.1 Nedodržování pravidel a motivace ú astník

Problematickým aspektem je výb r ú astník  na projekt. Je t eba vybrat

astníky, jež se cht jí dobrovoln  ú astnit projektu, ú astnit se aktivit a dodržovat



71

pravidla. Je d ležité, aby ú astníci znali pravidla organizace, jež poskytuje finan ní

podporu projektu. Je pot eba vysv tlit ú astník m cíle a pravidla projektu.

Na um leckém projektu Ameba participovali ú astníci, kte í d lali um ní na

zných úrovních. N kte í ú astníci m li bohaté zkušenosti s projekty podpo ené

Evropskou unií, ovšem ti, kte í byli na takovémto projektu poprvé nedodržovali

pravidla projektu.

Problém m l ešit organiza ní tým, ale bohužel zde nebyly zkušenosti, ani

vypracovaný návrh, jak tuto situaci ešit. N kte í ú astníci nedodrželi pravidla a

neú astnili se programu.

Efektivnost projektu je závislá na kvalit  ú astník  a organiza ního týmu. Je

pot eba aby organiza ní tým správn ídil ú astníky. Lidé zp sobují rozdíly, úsp šnost

projektu závisí na zp sobech ízení lidí, které stimulují a usm ují iniciativu, tvo ivost,

schopnosti, odpov dnost, ochotu spolupracovat a motivaci.

Jak ú eln  motivovat ú astníky se na projektu objevilo jako zásadní problém.

Neochota spolupracovat na p edem dohodnutém programu a aktivn  se ú astnit byl

problém. Je t eba navrhnout zp soby motivace ú astník .

ízení lidských zdroj  obsahuje vnit ní rozpor a to ízení lidských zdroj  se jeví

jako rozpor mezi hlásáním p edností individualismu (soust ed ní na jednotlivce) a

kolektivismu (týmová práce). Nelze s jistotou íct, že by existoval ur itý model a

komplexní p ístup jak správn ídit lidi.

Existují ale modely, které platí na ur itou skupinu lidí. Lidé reagují tak, jak je

s nimi zacházeno. Manažerovo chování a jeho manažerský styl ovliv uje úsilí

vynaložené p i práci a výkon vedených lidí. Na manažerech leží velká odpov dnost za

to, jaký styl a systém vedení p ijmou.

Podle Maslowovy hierarchie pot eb v modelu pot eb navrhl McGregor dva

edpoklady o lidské povaze a chování v práci. Jsou to p edpoklad teorie X a teorie Y.
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Teorie X o lidské povaze íká, že:

pr rný lov k je líný a má vrozený odpor k práci

tšina lidí musí být k práci nucena, pot ebují dohled, ízení a hrozbu trestu,

pokud chceme dosáhnout cíl

pr rný lov k se vyhýbá zodpov dnosti, je rad ji ízen, chybí mu

ctižádostivost a ze všeho nejvíc si cení jistoty

motivován je jen na fyziologické úrovni a úrovni jistoty

Teorie X v podstat  p edstavuje metodu cukru a bi e. P edpoklady vycházející

z této metody p ístupu teorie X mohou vyústit do vyko is ovatelského a autoritativního

stylu managementu.

Naproti tomu existuje metoda teorie Y o lidské povaze a ta p edpokládá, že:

pro v tšinu lidí je práce n co tak p irozeného, jako je pohybovat se a odpo ívat

i služb  cíl m, ke kterým se zavázali, se lidé sami ídí a sami kontrolují

to, do jaké míry se lidem daným cíl m zaváží, je funkcí odm ny spojené

s dosažením daného cíle

ve správných podmínkách se lov k m že nau it p ijímat a vyhledávat

odpov dnost

intelektuální potenciál pr rného lov ka je využit jen z ásti

Teorie X a Y reprezentují extrémní p ípady sklon  manažer  p ijmout ur itý styl

vedení lidí. Teorie X a Y jsou postaveny na naprosto opa ných p edpokladech, jsou

pon kud zjednodušené, p edstavují filozofie, které ovliv ují manažerské chování a

strategii.

Jakou zvolit strategii ízení lidí závisí na skupin , kterou ídíme. V projektu

Ameba bylo vedení lidí o to složit jší, že se jednalo o mezinárodní seskupení a

promíchanost kultur d lala vedení skupiny o to složit jší. Manaže i by m li vyvinout

takové postupy, které by vycházely z lepšího chápání lidského chování a motivace.

Ovšem p ístup teorie Y není vždy snadnou volbou. S lidmi, které vedeme je

ležité jednat spravedliv , dle zásluh, motivovat prost ednictvím pochval, podporovat

zp tnou vazbu, pomáhat dosáhnout to, co cht jí. Pokud ani tyto p ístupy nepomohou
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k dosažení cíle, volila bych metodu teorie X. Skupina si musí být v doma jaké budou

následky, pokud nebude dodržovat stanovená pravidla.

Je t eba vypracovat plán a postup, jak ešit situaci s problematickými ú astníky.

astníci musí být také p edem informování o následcích za jejich chování. P i projektu

tohoto typu je t eba monitorovat pr h projektu pro pomoc p i konání dalších

návazných projekt . Je t eba sledovat spokojenost ú astník  a zjiš ovat problémy, které

mohou nastat v pr hu projektu. Zvolením ur ité osoby, jež na tuto problematiku bude

dohlížet, je velice užite né.

Manaže i, kte í ídí mezinárodní skupinu lidí s rozdílnou kulturou musí mít

vysoce vyvinuté vnímání lidí, musí rozum t pocit m, pot ebám a o ekáváním vedených

lidí. Skute ný zájem o lidi a jejich blaho povzbuzuje lidi k dobrým výkon m. Úsp šné

ízení lidí je založené na poctivosti, d e, otev enosti, vzájemném respektu,

spolupráci a podpo e.

Efektivní management pracovní skupiny projektu vyžaduje pochopení

psychologických a sociálních vliv  p sobících ve skupin . Individuální a skupinové

chování je velice komplexní, t žké na pochopení a ješt  t žší na ízení. Je d ležité

rozvíjet schopnosti pracovat ve skupin .39

Motivací pro ú astníky takovéhoto typu projektu by m l být samotný program

projektu, kterého se zájemci opravdu cht jí aktivn  ú astnit. Pokud motivace slábne,

doporu uji zrealizovat sch zky pro zhodnocení toho, co ú astníci zatím dokázali a

ádn   je za to pochválit.

Úsp šný manažer musí mít vynikající schopnost komunikovat. Na

mezinárodním projektu je to o to t žší, že komunikace neprobíhá v mate ském jazyce.

Vzniklé problémy jako je nedodržování pravidel a nedostate ná motivace ú astnit se

projektu, je t eba ešit. Vzhledem k tomu, že skupina um lc  si ve v tšin  p ípad

potrpí na uznání a ocen ní, navrhuji p istupovat k ešení problém  spole nou diskusí o

vzniklé problému.

39 DINA, J; CEJTHAMR, V. Management a organiza ní chování. 2005.
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Vymezíme vzniklé problémy a spole  se budeme snažit p ijít na zp sob, jak

uvedené problémy ešit. ím více návrh  zazní, tím lépe. Manažer projektu musí

novat sv j as práci s lidmi a naplánovat jejich práci, aby byly zvládnuty i mimo ádné

situace – jako je nap . nedodržování programu.

Manažer by m l být asertivní osoba, která je schopna zvládat krizové situace a

ešit vzniklé konflikty. Manažer takového projektu musí být schopen p evzít iniciativu

i ešení konflikt  a problém .

Manažer projektu stanovuje cíle, p ipravuje plány, organizuje výb r ú astník  a

dobrovolník , kontroluje pr h akce, vydává pokyny, tráví as s velice r znorodou

mezinárodní skupinou a dohlíží na hladký chod projektu. Dohlíží na to, aby projekt

prob hl v as, dle daného rozpo tu a s uspokojivým výsledkem.

Ovšem nem l by ešit v ci za druhé. Potom ztrácí as na komunikaci s ú astníky

a dohled nad chodem projektu. Sou ástí práce manažera je také snaha nevyvolat u

ostatních ztrátu motivace. Je t eba zjiš ovat, co p im lo ú astníky p ijet na projekt a na

této informaci zapracovat a podporovat tento fakt. Musíme neustále zjiš ovat pot eby

astník  a komunikovat. Pouhou kritikou je možné a pravd podobné, že ú astník ztratí

motivaci, ale manažer se musí snažit p ijít na to, pro  se ú astníci chovají tak, jak se

chovají a spole  musí najít optimální ešení daného problému.

Je t eba zjistit, zda ú astníci chápou a rozum jí cíl m projektu, poté najít zp sob

jak se s dosažením t chto cíl  ztotožnit. Ú inná komunikace je jednou z nejt žších

lidských snah, není ú inná, dokud na ni nep sobí zp tná vazba. Komunikaci lze zlepšit

tím, že požádáme osobu, které sd lujeme informace, aby nám danou informaci ekla

svými slovy.

 Ujistíme se tak, že lov k, kterému sd lujeme informace obsahu rozumí. Tohle

je velice d ležité a navíc když komunikujeme v angli tin , obsah m že bát pochopen

jiným zp sobem. Zopakováním informací minimalizujeme vznik nepochopení

sd lované informace a následn  vznik problém .



75

Dalším doporu ením je stru né sepsání sd lovaných informací, aby bylo jasné,

k emu sch zka dosp la. Sch zky, kde ešíme problém, musí vyústit v konkrétní

rozhodnutí, jak daný konflikt hodláme ešit a okamžit  dané návrhy realizovat.

Kontrolní sch zky se všemi zú astn nými také mohou p isp t k vzájemné komunikaci a

isp t ke zvýšení motivace. Také pro plánované sch zky musí být proveden plán, jak

bude daná sch zka probíhat a co všechno se musí projednat. Cílem sch zek bude

nasbírat co nejvíce v cných informací, od kterých se m žeme spole  odrazit.

Následné p ijímaní opat ení musíme kontrolovat a doporu uji zapisovat p ijaté

opat ení ešení daného problému. Je nutné uvést, kdo za dané opat ení odpovídá, termín

spln ní opat ení a popis opat ení. Doporu uji vytvo it dva formulá e – jeden formulá  si

ponechá osoba plnící uvedené, dohodnuté opat ení a druhý formulá  bude vlastnit

kontrolor, který bude sledovat pln ní uvedených opat ení.

Dalším doporu ením, jak p edejít nedodržování pravidel je sepsání smlouvy

s ú astníky projektu, jaká jsou pravidla pro ú astníky a jaké jsou sankce plynoucí

z nedodržování uvedených pravidel. P íkladem t chto sankcí je nap . neproplacení

jízdenek do místa konání projektu, neproplacení ubytování a stravy.

Projekty jsou plné konflikt  a manažer musí p edvídat a snažit se je

minimalizovat. Konflikt, pokud existuje, sám nezmizí tím, že ho bude manažer

ignorovat. Manažer musí neustále komunikovat se všemi lidmi, kte í se daného projektu

astní.

4.2.2 Výb r ú astník

Získávání ú astník  a dobrovolník  na mezinárodní neziskový projekt je

innost, která má zajistit vyhledávání vhodných lidských zdroj , jež budou motivováni

plnit program projektu. Výb r ú astník  p edstavuje jednání s uchaze i o ú ast na

projektu, informování o plánovaném programu, pravidlech a povinnostech.

Cílem je získat p im ené informace o uchaze ích, které slouží k výb ru

nejvhodn jších kandidát .
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Získávání motivovaných ú astník  a dobrovolník  spolu s výb rem t ch

nejvhodn jších je klí ovým aspektem formování projektových lidských zdroj , jež jsou

základem a nejd ležit jším aktivem organizování neziskového projektu.

Pe livý výb r lidských zdroj  rozhoduje o tom, zda bude realizace cíl  projektu

úsp šná, jaká bude prosperita a výsledek projektu.

V souvislosti se získáváním ú astník  je t eba si odpov t na otázky: „Jaká je

motivace ú astníka pro aktivní ú ast na projektu“, „Jaké má ú astník zkušenosti

s neziskovými, dobrovolnými projekty?“, „Jak se aktivn  zapojuje do mládežnických

projekt “, „Jak by cht l ú astník p isp t pro dosažení cíl  projektu?“

Je d ležité nenechat výb r ú astník  a dobrovolník  pouze náhod . D ležitou

roli hraje také ur ení požadavk  na možnost ú astnit se projektu, rozsahu povinností a

odpov dností, pracovní podmínky.

Proces získávání ú astník  za ínáme stanovení kritérií úsp šnosti, na kterém

založíme výb r ú astník . Identifikujeme potenciální ú astníky a pak dle zvolených

kritérií vybereme ú astníky z r zných zemí. Kritéria si rozd líme dle ú elu projektu.

Požadavky roz leníme na nezbytné, žádoucí, vítané a okrajové. Dle této metodiky se

budeme ídit pro výb r uchaze  o ú ast na projektu.

Shromáždíme dokumenty od všech možných potenciálních uchaze , za neme

s jednotlivci jednat, poté sestavíme seznam vybraných uchaze , spole  s náhradníky,

v p ípad  zrušení ú asti.

Sebelepší stanovení kritérií úsp šnosti výb ru ú astník  ovšem nezaru uje

úsp šný výb r. Samotný výb r závisí na kvalit  a zkreslenosti podaných informací.

Pomocnou rukou by nám v tomto p ípad  mohli být alespo  reference, motiva ní

dopisy, pop . telefonický kontakt. V dnešní dob  lze využít bezplatného telefonického

styku na internetu.
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i výb ru ú astník  by m l pomáhat také týmový leader z každé zem . V každé

zemi je zvolen týmový leader, který zodpovídá za sv j team, proto by se m l aktivn

astnit p i výb ru skupiny, která bude reprezentovat jeho zemi.

Na úvodní plánovací návšt , která se koná p ed samotným projektem se

konzultují podmínky p ijetí daného uchaze e. Týmovým vedoucím musí být jasné

pravidla a podmínky výb ru ú astník .

Vedoucí jednotlivých zemí vybere kandidáty na ú ast projektu a poté spole

s hlavním organiza ním, koordinujícím týmem vyberou ú astníky projektu. Výb r bude

obsahovat také náhradníky pro p ípad, že by se vybraný uchaze  nemohl projektu

astnit.

Proces výb ru ú astník  musí být dob e organizovaný, nekomplikovaný a

nenáro ný na administrativní práci. P ijímání ú astník  kon í dnem p íjezdu na projekt.

4.2.3 P eprava ú astník

emís ování se se skupinou dvaceti p ti ú astník  se bohužel ukázalo velice

obtížné. Projektový, dobrovolnický team podcenil asovou zodpov dnost ú astník .

Sjednotit celou skupinu a odebrat se na plánované místo bylo v as velice t žké. Je t eba

ur it jasná pravidla a nepolevovat v nich. Ú astník m musí být také jasné následky za

nezodpov dné chování a za nepln ní pravidel a nedodržování plánovaného asového

harmonogramu.

Lidé se musí nau it myslet logisticky, mít neustále na pam ti rozdíl mezi

harmonogramem a logistickou p ípravou. Harmonogram zachycuje innosti asov  za

sebe, ovšem logistika adí innosti do logicky navazujícího sledu. Porozum ní

logických návazností vytvá í p edpoklad pro zpracování asových rezerv. Je t eba

plánovat p emis ování skupiny rozdíln  pokud jsou programové aktivity ve m st , nebo

v p írod .

Ve v tším m st  lze využít m stské hromadné dopravy. To ale p edpokládá, že

se celá skupina shromáždí ve stanovenou dobu na stanoveném míst  a spole  se
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skupina p emístí na stanovené místo. Pokud se skupina nesejde, m že se stát, že se

budou lidé ztrácet ve m st  a zkomplikuje se chod programu.

Uvedený problém by se dal vy ešit pronajmutím mikrobusu, který by celou

skupinu odvážel na místo konání. Platila by stejná pravidla, že se skupina musí

shromáždit v uvedenou dobu na uvedeném míst .

Dalším návrhem pro projekty ve v tším m st  je pronajmout si ubytování

v blízkosti programových aktivit, tím se ušet í as strávený cestováním z dalekého

místa, ale m žou se zvýšit ubytovací náklady, vzhledem k bydlení v centru. Je t eba

zvážit si všechna pro a proti.

V p ípad , že se projekt organizuje mimo m sto n kde v p írod , je problém

s p emís ováním uleh en, jelikož je pravd podobné, že se aktivity konají v míst , i

blízkosti ubytování i stravování. Pokud jsou v plánu výlety mimo místo ubytování, lze

pronajmout mikrobus, i využít nap . p ím stskou dopravu.

4.3 Vyhodnocení p ínos  projektu Ameba

Dle provedeného pr zkumu mezi dobrovolníky projektu Ameba jsou nejv tšími

ínosy pro ú astníky a organizátory zlepšení jazykových dovedností a komunikace,

získání nových zkušeností, poznání nových kultur a nových známostí z cizích zemí.

Pro dobrovolníky a organizátory projektu je to p edevším zlepšení organiza ních

dovedností. Dalším p ínosem bylo seznámení se s um ním graffiti a street-artem, jež

nám po celou  dobu projektu prezentovali vybraní ú astníci.

li jsme možnost diskutovat a prohlubovat své v domosti o um ní. Snažili

jsme se do našeho projektu za lenit ob any s odlišnou kulturou a dále také mládež s

menšími sociálními p ekážkami, jež pomohly odbourávat zab hnuté stereotypy.

astnila se na projektu nap . rómská kapela, která dobrovoln  odehrála koncert na

Kraví Ho e, jež se publiku i p es p vodní negativní o ekávání velice líbil, což zp tn

hodnotím velice kladn .
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4.4 Vyhodnocení p ínos  diplomové práce

Výstupem diplomové práce je návod jak úsp šn ídit neziskové projekty.

Vypracovaná práce poslouží budoucím žadatel m o podobný grant financovaný z

prost edk  EU tak, že jim poskytne klí ové informace o tom, jak naplánovat organizaci

neziskového projektu, jakých chyb se p i plánování vyvarovat, jak analyzovat rizika

projektu apod.

Tomu, kdo nemá zatím zkušenosti s uskute ním a realizací projekt , práce

pom že pochopit strukturu žádosti, postup jakým získat finan ní zdroje, jak ídit

samotný chod projektu a následn  jak projekt kontrolovat a ukon it.

 Tato práce tedy m že sloužit jako startovací manuál, jak usp t p i realizaci

neziskového projektu. Práce zjednoduší orientaci v možnostech jak získat finan ní

podporu na realizaci zajímavých nápad .
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5 Záv r

Diplomová práce má za cíl identifikovat klí ové oblasti ízení neziskového

mezinárodního projektu, které budou p ínosem pro koordinaci obdobných neziskových

projekt . P edstavení realizovaného projektu by se m l stát impulsem pro iniciativu

vytvo ení a realizace dalších návazných projekt  mládeže.

EU poskytuje nemalé sumy na podporu rozvoje mládežnických aktivit, proto si

myslím, že by se mládež m la zajímat o tuto problematiku.

Pro  jsem si zvolila téma diplomové práce „ ízení mezinárodního neziskového

projektu“? Byla jsem iniciátorem a hlavní organizátorkou tohoto projektu. Cht la jsem

vyzkoušet aplikovat do praxe poznatky získané na fakult  podnikatelské.

Cíl  projektu Ameba bylo dosaženo. Hlavním cílem byla realizace

mezinárodního projektu v Brn . Hlavní cíl byl úsp šn  spln n.  Ovšem p i realizaci a

koordinaci projektu Ameba nastaly problémy, které bylo t eba ešit a cílem diplomové

práce byl návrh, jak uvedeným problém m p edejít, pop . jak danou situaci ešit.

Teoretická ást práce slouží k doporu ení projektového ízení dle odborné

literatury. Z t chto poznatk  jsem vycházela pro návrhy optimalizace ízení

neziskových projekt .

Praktická ást popisuje projekt Ameba, pr h ízení a organizaci, jeho

ípravné fáze, realizaci a ukon ení. V této ásti jsou uvedeny informace o organizaci

Mládež v akci, která rozd luje finan ní podporu na mládežnické projekty. Nedílnou

sou ástí projektu je i sestavování rozpo tu, jehož pravidla jsou spolu s riziky obsahem

této kapitoly.

K návrhové ásti dopomohl pr zkum dobrovolník , kte í se aktivn  podíleli na

mezinárodním projektu Ameba v Brn  v roce 2009. Dobrovolníci zpracovali

kvalitativní dotazník, jehož cílem bylo získat informace, jak dobrovolníci vnímali

projektové úsp chy, neúsp chy a cíle projektu.
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Otázky jsem zvolila anonymn  s cílem zvýšení up ímnosti odpov dí

dotazovaných. Otázky jsou p evážn  otev ené, jež mají za cíl ukázat d ležité vztahy a

souvislosti s projektovým ízením. Tyto podklady posloužili k návrhu, jak zlepšit ízení

a jak se pou it z chyb, kterých jsme se dopustili.

 Dle pr zkumu, i mého názoru bylo hlavních cíl  dosaženo. Hlavním cílem

projektu byla realizace samotné vým ny mládeže. Díky pr zkumu mezi dobrovolníky

projektu jsem také zjistila slabá místa realizace projektu a navrhla optimální ešení

ízení projektu.

Záv rem bych cht la pod kovat všem co se na projektu podíleli a doufám, že

v budoucnosti budeme organizovat, ídit a koordinovat další projekty, které mají dopad

na rozvoj kulturního cít ní ob an  EU. P eji mnoho úsp ch  organizacím p i ízení

projekt  a získávání finan ní podpory, která realizaci umožní.
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Příloha č.1 Rozpočet projektu Ameba 
 
 

I 

Část VI.  Rozpočet projektu Ameba Všechny 
položky 
uvádějte 
v eurech 

Bližší informace o přehledu pravidel financování, pevných částkách a stupnicích jednotkových nákladů stanovených 
Vaší národní agenturou naleznete v Průvodci programem. Upozorňujeme, že Výkonná agentura a národní agentury 
mohou částky uvedené v žádosti o grant pozměnit podle pravidel financování uvedených v Průvodci programem.  

A. Grant požadovaný z programu Mládež v akci 

Vyplňte prosím pouze jeden z níže uvedených oddílů  
(A.1, A.2, nebo A.3). 

Částka 
požadovaná 
z programu  

Mládež 
v akci 

Přidělená 
částka (vyplní 

Výkonná 
agentura nebo 

národní 
agentura) 

A.1 Vysílající organizace                                      (dvoustranné a třístranné projekty podávané na národní 
úrovni) 

Cestovní náklady (70 % skutečných nákladů)   

Úvodní plánovací návštěva – cestovní náklady (100 % 
skutečných nákladů) 

  

Úvodní plánovací návštěva – další náklady (stupnice 
jednotkových nákladů) 

  

Náklady na přípravu (pevná částka)   

Mimořádné náklady (100 % skutečných nákladů) – je-li možné o 
ně žádat 

  

Náklady na další šíření a zhodnocování výsledků (100 % 
skutečných nákladů – až do výše max. 500 €) 

  

Celkový grant pro vysílající organizaci   

 

A.2 Hostitelská organizace                                   (dvoustranné a třístranné projekty podávané na 
národní úrovni) 

Cestovní náklady (70 % skutečných nákladů)   

Náklady na přípravu (pevná částka)   

Náklady na aktivitu (pevná částka + stupnice jednotkových 
nákladů) 

  

Mimořádné náklady (100 % skutečných nákladů) – je-li možné o 
ně žádat 

  

Náklady na další šíření a zhodnocování výsledků (100 % 
skutečných nákladů – až do výše max. 500 €) 

  

Celkový grant pro hostitelskou organizaci   

 

A.3 Koordinující organizace                   pouze pro: 1) vícestranné a putovní projekty podávané na národní 
úrovni 

                                                                                                      2) všechny projekty podávané na evropské úrovni 

Cestovní náklady (70 % skutečných nákladů) 1940,-  

Úvodní plánovací návštěva – cestovní náklady (100 % 
skutečných nákladů) 

540,-  

Úvodní plánovací návštěva – další náklady (stupnice 
jednotkových nákladů) 

192,-  

Náklady na přípravu (stupnice jednotkových nákladů) 1600,-  

Náklady na aktivitu (pevná částka + stupnice jednotkových 
nákladů) 

4620,-  
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II 

Mimořádné náklady (100 % skutečných nákladů) – je-li možné o 
ně žádat 

0,-  

Náklady na další šíření a zhodnocování výsledků (100 % 
skutečných nákladů – až do výše 500 € x počet organizací – 
max. 2500 €) 

2300,-  

Celkový grant pro koordinující organizaci 11192,-  

Část VI.  Rozpočet (pokračování) Všechny 
položky 
uvádějte 
v eurech 

 

B. Spolufinancování 

Upozorňujeme, že zde by měl být uveden i podíl cestovních nákladů, který není hrazen z grantu EU.  Částka 

Vlastní zdroje 831,- 

Jiné příspěvky na tento projekt (prosím upřesněte, z jakých zdrojů pocházejí):   

 
 

Spolufinancování celkem 831,- 
 

 

Získala nebo žádala Vaše organizace / skupina v tomto roce o grant EU na provozní náklady?      Ano   
 Ne 

Pokud ano, uveďte prosím číslo smlouvy:           
 

 

C. Podrobný výpočet požadovaného grantu  

Potřebujete-li více místa, přidejte řádky. 
 

Cestovní náklady (mladí lidé a vedoucí) 

Cestovní náklady z domova na místo projektu a zpět. Pro putovní projekty: cestovní výdaje z domova na místo, kde 
začíná aktivita, a cestovní výdaje z místa, kde aktivita končí domů. Upozorňujeme, že mohou být proplaceny pouze 
nejlevnější dopravní prostředky. 

Organizace 

P
o
č
e
t 
o
s
o
b

Z Do 

Dopr
avní 
prostř
edek 

Celkové 
náklady 
(100 %) 

Požadova
ný 

příspěvek 
(70 %) 

Německo 5 Regensb
urg 

Brno Auto
bus 

350 245 

Francie 5 Lyon Brno Auto
bus 

780 546 

Litva 5 Vilnius Brno Leta
dlo 

1300 910 

Polsko                         5        Varšava                   Brno              
Autobus  

270 189 

Česká republika          5          Praha                    Brno               
Autobus    

 

CELKEM 

71 

 

2771,- 

50 

 

1940,- 
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Úvodní plánovací návštěva – cestovní náklady (pokud ji plánujete) 

Upozorňujeme, že mohou být proplaceny pouze nejlevnější dopravní prostředky. 

Organizace 
Počet 
osob 

Z Do 
Dopravní 
prostřede

k 
Náklady 

Německo 

Francie 

1 

1 

Regensburg 

Rhone 

Brno 

Brno 

Bus 

Bus 

70,- 

155,- 

Litva 1 Vilnius Brno Letadlo 260,- 

Polsko 

Česká 
republika 

1 

1 

Warszava 

Brno  

Brno 

Brno 

Bus 

---- 

55,- 

0 

Mezisoučet 540,- 
 

Úvodní plánovací návštěva – další náklady (pokud ji plánujete) 

Organizace 
Počet 
osob 

Místo pobytu Počet nocí

Jednotko
vé 

náklady 
na noc 

Celkem 

Německo 

Francie 

1 

1 

Brno 

Brno 

1 

1 

48 

48 

48,- 

48,- 

Litva 1 Brno 1 48 48,- 

Polsko 

Česká 
republika 

1 

1 

Brno 

Brno 

1 

1 

48 

0 

48,- 

0,- 

Mezisoučet 192,- 

ÚVODNÍ PLÁNOVACÍ NÁVŠTĚVA CELKEM 732,- 

 
 
Náklady na přípravu – výpočet jednotkových nákladů (pouze pro vícestranné výměny) 

Počet organizací Jednotkové náklady na organizaci Celkem 

5 320 1600,- 

 
Náklady na přípravu – výpočet pevné částky (pouze pro dvoustranné a třístranné 
výměny) 

Celkem  

 

Náklady na aktivitu – výpočet pevné částky 

Mezisoučet  1920,- 
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Náklady na aktivitu – výpočet jednotkových nákladů (mladí lidé a vedoucí) 

Země 
Počet 

účastníků 
Počet nocí 

Jednotko
vé 

náklady 
na noc 

Celkem 

Německo 

Francie 

5 

5 

6 

6 

90 

90 

540 

540 

Litva 5 6 90 540 

Polsko 

Česká republika 

5 

5 

6 

6 

90 

90 

540 

540 

Mezisoučet 2700,- 

NÁKLADY NA AKTIVITU CELKEM 4620,- 

 
 

Náklady na další šíření a zhodnocování výsledků (pokud je plánujete) 

Nahlédněte prosím do přehledu pravidel financování aktivit zaměřených na další šíření a zhodnocování výsledků, který 
naleznete v Průvodci programem. 

Charakteristika Náklady 

Natáčení dokumentu, foto dokumentace, výchozí produkt DVD s kompletními 
materiály o akci Ameba, propagační materiály 

 

1200,- 

Vytvoření Webových Stránek  týkajících se projektu Ameba. 250,- 

Katalog, plakáty, samolepky, letáky, kniha, brožury (tisk, grafické zpracování) 850,- 

CELKEM 2300,- 
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Mezinárodní uskupení graffiti umělců 
Améba posprejovalo továrnu Zbrojovky 
velikost textu: 
 
4. září 2009  12:26 
UMĚNÍ & KRITIKA - V rozpadající se Zbrojovce, na jejíž ploše měly už před časem začít 
růst nové obytné domy, tovární budovy zatím chátrají a jejich industriální půvab získává na 
zvláštní melancholii, která přitahuje mladé umělce. Naposledy tam tuto neděli měla vernisáž 
akce sprejerů. 

foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES 

Projekt Ameba (sprejerská dílna) v prostorách bývalé továrny 
Zbrojovka. 

. Prohlédni fotky 
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Mezinárodní společenství "graffiťáků" sem pozvalo brněnské společenství Améba. Projekt 
Améba pro spřátelené tvůrce graffiti bez ohledu na státní hranice vymyslel student grafiky na 
brněnské Fakultě výtvarných umění VUT Lukáš Veselý se svou přítelkyní Monikou 
Voráčovou. 

 

"Trošku nás inspirovala přehlídka nejváženějších světových osobností graffiti jménem 
Names, která se vloni sjela do Prahy," přiznává Lukáš Veselý. "Přes nejrůznější kamarády i 
známé z mých zahraničních stáží se nám podařilo dát dohromady mezinárodní skupinu 
vyznavačů tohoto druhu umění." 

Améba 

Neformální společenství vyznavačů graffiti založil letos na jaře student grafiky na brněnské 
Fakultě výtvarných umění VUT Lukáš Veselý se svou přítelkyní Monikou Voráčovou, 
studentkou ekonomie na téže univerzitě. 
Podařilo se jim připojit k evropskému programu Mládež v akci a získat peníze od 
Evropské unie. 
Jejich prvních dvou projektů v brněnské Zbrojovce a na Kraví hoře se zúčastnilo na 
sedmdesát vyznavačů graffiti z tuzemska i čtyř dalších evropských zemí. 
 
V době propojených internetových společenství šlo všechno neuvěřitelně rychle. Středisko 
volného času Labyrint v Bohunicích doporučilo organizátorům připojit se k evropskému 
programu Mládež v akci, který probíhá v letech 2007 až 2013 coby nejnovější přírůstek do 
rodiny programů Evropské unie zaměřených na volnočasové aktivity mladých lidí.  

Améba sem poslala popis svého projektu a byla ihned přijata. A měla štěstí i v grantové sféře. 
O peníze neformální skupina zakladatelů Améby, která se mezitím rozrostla na šestici, 
zažádala přímo Evropskou unii. A opět uspěla. 

Spřátelení umělci dorazili do Brna na sklonku srpna. Kromě českých účastníků základní 
"uměleckou úderku graffiťáků" doplnili účastníci z Litvy, Polska, Německa a Francie. 

Od 29. srpna se začalo ve Zbrojovce sprejovat. "Na tuhle zaniklou továrnu jsme se napojili 
také díky dalším přátelům," vysvětluje Lukáš Veselý. "Ti nás nasměrovali na Divadlo V 7 a 
půl, které už mělo v továrně premiéru a chce tu i nadále hrát. A jejich principálovi Matěji 
Růžičkovi se náš nápad zamlouval, takže jsme si rychle plácli," popisuje. 
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V neděli 30. srpna bylo hotovo. Nakonec tu sprejovalo pětadvacet účastníků projektu, které 
do sedmdesátky lidí doplnili přátelé z české graffiti scény, stále dokonale propojené. Přijely 
zahrát kapely Suzaplay, Trilobiti, Mc's, No Feet a nastoupili i dýdžejové. "Bylo to ohromné, 
neuvěřitelná atmosféra," dosvědčují oba hlavní pachatelé, Lukáš Veselý i Matěj T. Růžička. 

"Do té špinavé továrny nalezly barvy našich graffiti, které získaly zvláštní kouzlo právě v 
šíleném továrním osvětlení. Ve spojení s muzikou pozvaných kapel něco neuvěřitelného," 
dodává Lukáš Veselý, který si druhou část akce ve středu 2. května na Kraví hoře už tolik 
nechválí. 

 

Tady se sprejovalo na objekty - v rámci tvorby 3D graffiti - a děti tu měly své workshopy. 
Malovaly na plachty. "Nakonec dorazilo hlavně patnáct dětí z domluvené mateřské školky. 
Oproti tomu úžasnému dni ve Zbrojovce to ale nebylo ono," dotvrzuje Veselý, který po 
skončení brněnské akce plánuje expanzi na Slovensko. 

"Tam půjde ovšem spíš o land art, pokud se nám podaří domluvit nějaké místo v Tatrách," 
plánuje Veselý. "A chtěli bychom zapojit také Japonce. Jenomže já letos končím studia na 
FaVU, uvidím, kam mě život zanese a zda budu moci v projektech Améby pokračovat," 
dodává na závěr. 
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Zatím je "jeho" Améba plná sil a odhodlání. Na webových stránkách www.amebaproject.com 
najdete obsáhlou galerii prací členů a účastníků akcí Améby a také vysvětlení, proč se vlastně 
projekt jmenuje po organizmu, který se v našich laických představách blíží čemusi 
zárodečnému. "Protože je prvním krokem (tak jako v evoluci) v evropském projektu, v němž 
by měl dlouho žít a fungovat coby živý organismus." 

Stránky ovšem existují jen v angličtině. Mladí graffiti umělci nejsou míň než světoví. 

Autoři: 

 Jana Soukupová 
MF DNES 

 

 
http://zpravy.idnes.cz/mezinarodni-uskupeni-graffiti-umelcu-ameba-posprejovalo-tovarnu-
zbrojovky-1sj-/brno.asp?c=A090904_092624_brno_krc 
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Graffiti do továrny patří 
vloženo: 3. 9. 2009 19:03, autor: ČT24  

Graffiti  

Brno – Zchátralé prostory staré brněnské Zbrojovky oživily na přelomu srpna a září pestré 
barvy graffiti. Dvacet pět sprejerů z pěti zemí předvádělo, jak street artové umění vzniká. 
Cílem bylo mimo jiné také ukázat, že graffiti nemusí nutně znamenat synonymum pro 
vandalismus, ale jde o určitou formu moderního umění. 

Video: Reportáž Zuzany Janákové  
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"Jde o první akci v Brně tohoto rázu," uvedl jeden z organizátorů a také účastníků 
projektu Ameba Lukáš Veselý. Do Brna přijeli mladí umělci z Německa, Polska, Francie, 
Litvy a samozřejmě z České republiky. Jedinečné prostory továrny jim nabídly nespočet 
možností k vyjádření. 

Kromě stěn využili pro své obrazy také schodiště, sloupy nebo železná vrata, do továrního 
prostoru instalovali i různé předměty. "Malovali na překližky nebo plachty," doplnila další 
z organizátorek akce Monika Voráčová. Ze Zbrojovky se pak umělci přemístili do brněnských 
ulic a parků. 

 

Graffiti  

Projekt Ameba vznikl díky podpoře organizace Mládež v akci a finanční podpoře Evropské 
unie. Součástí akce jsou i workshopy a diskuse na téma umění, hudba, divadlo a kultura. "Je 
to dobrý projekt pro spolupráci mezi evropskými zeměmi," domnívá se jeden z účastníků 
Emanuel Jesse, který do Brna přijel z Německa. Graffiti instalace, které ve Zbrojovce vznikly, 
chtějí organizátoři vystavovat také v galeriích. 

Více informací o projektu a také fotografie z akce najdete zde. 

(odkaz směřuje na www.amebaproject.com) 

 
www.CT24.cz 
 
Reportáž: http://www.ct24.cz/kultura/65793-graffiti-do-tovarny-patri/ 
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