
                                                         
 
 

LOGIKA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 

Formularze wniosków, w tym – formularz oferty realizacji zadania publicznego - nie mają 

przypadkowego układu. Umieszczenie poszczególnych części jako kolejnych, po sobie następujących, 

wskazuje niejako kierunek wynikania poszczególnych elementów składających się na projekt. 

Pomijając formalne elementy, na wstępie oferty proszeni jesteśmy o nakreślenie „krótkiej 

charakterystyki zadania publicznego”. To nic innego, jak skrótowe przedstawienie projektu, jego 

„zareklamowanie”. Powinny znaleźć się tutaj informacje o tytule, zasadniczym celu i idei projektu, 

działaniu, jakie stanowi jego sedno, terminie oraz grupie docelowej. Przykładowo: 

Zadanie pn.”Doskonałe ngo” ma na celu wzmocnienie potencjału ngo z Wrocławia i polega na realizacji cyklu 

warsztatów dotyczących prowadzenia rozliczeń finansowych oraz księgowości w organizacjach pozarządowych. 

Łącznie między kwietniem a wrześniem 2013r. odbędzie się 10 spotkań, na które zaprosimy 20 przedstawicieli 

ngo, mających siedzibę na terenie m. Wrocławia 

W ramach projektu „Różnie o różności” nasi eksperci prowadzić będą warsztaty dotyczące tematyki 

międzykulturowości. Warsztaty skierowane są do młodzieży gimnazjalnej z powiatu ząbkowickiego. Odbywać 

się będą w godzinach popołudniowych 2 razy w tygodniu w maju i czerwcu br. Przewidziano udział 40 osób.  

W efekcie uczestnictwa w tych warsztatach młodzież gimnazjalna pozna inne kultury i podniesie swoje 

kompetencje międzykulturowe.  

Po krótkiej prezentacji, pozwalającej ogólnie zorientować się w zamyśle wnioskującego, czas 

na konkrety. Jako pierwsza pojawia się konieczność opisu przyczyn realizacji zadania publicznego.  

W tym punkcie jest miejsce na identyfikację problemu. Należy wskazać, na jaki problem zaradzić ma 

realizacja projektu, czemu ma służyć i skąd wiemy, że taki problem jest. Innymi słowy: określić,  

o jakim problemie mamy wiedzę i z jakiego źródła ją zaczerpnęliśmy.  

Podkreślić należy, że nie wystarczy po prostu nazwanie istniejącego problemu, o którym „wszyscy 

wiedzą”. Jeśli wpiszemy, że problem jest wynikiem rozprzestrzeniania negatywnych wzorców kultury 

masowej, że w Polsce mamy niski poziom kapitału społecznego czy – młodzi ludzie nie interesują się 

kulturą wysoką, nie spodziewajmy się pozytywnej oceny wniosku. Oczekiwaniem oceniających jest 

zapoznanie się z diagnozą sytuacji. Jej przygotowanie wymaga sięgnięcia do opracowań problemu, 

badań i analiz oraz danych statystycznych. Miejsc, w których można je znaleźć, jest bardzo dużo. 

Pomijając tradycyjne biblioteki – nieprzebrane bogactwo danych mamy w Internecie. Dla przykładu: 

dane statystyczne możemy znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, dane  

z realizowanych badań – na stronie organizacji i instytucji te badania realizujących, zamawiających 

lub finansujących. Tutaj można zajrzeć np. na strony jednostek organizacyjnych administracji 

publicznej (urzędy marszałkowskie, urzędy miasta/ gminy), które bardzo często zamieszczają raporty  

i analizy (zrealizowane na zamówienie lub powstałe w czasie realizacji współfinansowanych 

projektów). Innym miejscem są strony internetowe wszelkiego rodzaju podmiotów o charakterze 

„pracowni badawczych”, czyli np. organizacji pozarządowych prowadzących działalność badawczą 

(ogólną lub w wyspecjalizowanej dziedzinie) i wyniki tej działalności prezentujących w postaci 



                                                         
 
raportów. Dotrzeć można do nich np. wykorzystując wyszukiwarkę umieszczoną na stronie ngo.pl  

i definiując w filtrze wyszukiwania obszar działalności jako właśnie działalność badawczą, naukową. 

Do tego dochodzą wszelkie firmy badawcze realizujące badania społeczne i opinii publicznej 

(ogólnopolskie, jak np. CBOS, OBOP, Kantar Media, a także te o zasięgu regionalnym i lokalnym, jak 

np. wrocławskie Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej), artykuły w prasie 

specjalistycznej i branżowej oraz  dane umieszczone na stronach internetowych poświęconych 

określonej tematyce. Przykładem tej ostatniej jest www.ngo.pl, na której w zakładce „Civicpedia” 

znaleźć można wiele przydatnych danych nt. społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Nic nie stoi też 

na przeszkodzie, by sięgnąć tutaj do doświadczenia i zasobów wiedzy i danych naszej organizacji. Jeśli 

zrealizowaliśmy już np. jeden (lub kilka) cykl warsztatów dla młodzieży z zakresu międzykulturowości 

i podczas tych warsztatów stwierdziliśmy, że młodzi ludzie wykazują niedostatki wiedzy i kompetencji 

w tym obszarze, możemy o tym napisać. Możemy również wykorzystać dane z ewaluacji wcześniej 

realizowanych projektów. Nie popadajmy jednak w przesadę – wystarczy kilka danych, jak najściślej 

dobranych do zasięgu projektu.  

Kolejny punkt oferty to charakterystyka grupy docelowej. Powinna wyniknąć bezpośrednio  

z analizy problemu. Jeśli w naszej diagnozie wykazaliśmy, że na wystąpienie określonego problemu 

narażone są  w sposób szczególny osoby spełniające określone kryteria, to właśnie te osoby stanowią 

naszą grupę docelową. Należy zatem wskazać w tym miejscu, do kogo skierujemy nasze działania. 

Również tutaj warto zadbać o dokładność, co z  pewnością premiować będzie na etapie oceny 

merytorycznej. Wpisać więc należy, kto stanowi grupę docelową (osoby młode, uczniowie 

gimnazjów, osoby w wieku 50+ itp.), z jakiego obszaru osoby te będą rekrutowane (zasięg lokalny, np. 

gminny, regionalny – wojewódzki, ogólnokrajowy, międzynarodowy) oraz ile będzie tych osób. Należy 

wspomnieć tutaj także o sposobie rekrutowania grupy docelowej (w jaki sposób pozyskamy naszych 

uczestników) oraz jakie przewidujemy podjąć działania, gdyby ta rekrutacja jednak nie dawała 

spodziewanych rezultatów.  

Kiedy już określimy, jakie są problemy i kogo dotyczą, kolejnym krokiem powinno być 

sformułowanie celów realizacji zadania, czyli wskazanie, co się zmieni w wyniku zorganizowania 

tego, co zaplanowaliśmy. Warto tutaj dobrze przemyśleć, co wpisujemy, gdyż to właśnie realizacja 

celu uzasadnia sam sens podejmowania działania oraz poniesione przez nas koszty. Cele powinny 

odnosić się ściśle do naszej grupy docelowej – jeśli działania kierujemy do np. seniorów z powiatu X, 

nie chciejmy zmieniać świata, a jedynie określony problem dotyczący funkcjonowania seniorów 

właśnie w tym powiecie. Jakość projektu nie jest wypadkową liczby celów, do realizacji których ma 

prowadzić. Zamiast więc wypisywać wszystkie, jakie dotyczą – w mniejszym lub większym stopniu - 

tematyki naszego projektu, korzystniej skupić się będzie na dwóch – trzech celach ściśle powiązanych 

z planowanymi działaniami. 

W następnym kroku powinniśmy szczegółowo wskazać, co chcemy po kolei zrobić, czyli 

przedstawić opis działań. Konstruując go nie zapominajmy, że odnosimy go do całości projektu. 

Należy zatem uwzględnić nie tylko fazę realizacji (czyli zasadniczą część projektu), ale także 

przygotowania do niej oraz etap ją kończący. Przygotowania takie obejmą np. zawarcie umów  



                                                         
 

z personelem projektu, nabór trenerów, podpisanie umowy z instytucją grantodawczą, opracowanie 

planu realizacji projektu. Zaś w etapie kończącym warto zmieścić np. końcowe rozliczenia, płatności, 

kontrolę kompletności i poprawności zgromadzonych dokumentów.  

Harmonogram, który w formularzu oferty został umieszczony po opisie działań, musi być  

z tym opisem całkowicie spójny. W związku z tym po pierwsze – wszystkie działania, jakie 

wymieniliśmy, muszą znaleźć się teraz w harmonogramie. Po drugie – opis działań odnosi się do 

określonego na pierwszej stronie terminu ich realizacji. I ten termin również musi się znaleźć  

w harmonogramie. Tak naprawdę należy tutaj przenieść informacje z punktu dotyczącego opisu 

działań i uzupełnić je konkretnymi datami, które – co bardzo ważne – nie mogą wykraczać poza 

określone wcześniej ramy czasowe realizacji zadania. Zwróćmy uwagę na  precyzję i szczegółowość. 

Planując kilkudniowe warsztaty, nie ograniczajmy całej charakterystyki do takiej właśnie informacji. 

Wskażmy, kiedy jaki warsztat się odbędzie. Jeśli zdarzy się, że w ciągu 14-dniowego cyklu warsztatów 

nie ma konieczności realizowania ich w określonej kolejności i w efekcie trudno nam podać konkretny 

dzień, postarajmy się przynajmniej zaznaczyć, czy te warsztaty będą jedno- czy dwudniowe.  

Następnie wskazujemy, co będzie efektem naszego projektu, czyli jakie nasza aktywność 

przyniesie rezultaty. Możemy tutaj odnieść się zarówno do tego, co będzie materialne, policzalne 

(wydamy określoną liczbę broszur informacyjnych, opracujemy programy konkretnej liczby szkoleń, 

samych szkoleń zrealizujemy określoną liczbę godzin dla pewnej, również policzalnej grupy 

uczestników itp.), jak i tego, co zmierzyć nam nieco trudniej (upowszechnienie wiedzy, wzrost 

zainteresowania, podniesienie poziomu kompetencji społecznych itp.). W tym punkcie nawiązujemy 

zarówno do opisanych wyżej działań, jakie będziemy realizować w ramach projektu, jak  

i nakreślonych nieco wcześniej celów jego realizacji. Kilka słów możemy poświęcić spodziewanej 

trwałości naszych rezultatów. Innymi słowy: przede wszystkim piszemy krótko, czy planujemy 

kontynuację podobnych działań w przyszłości i czy projekt obejmuje codzienne działania organizacji. 

Ponadto wskazujemy, czy to, co zrobiliśmy, będzie jakoś oddziaływać w przyszłości. Może raport  

z ewaluacji naszego projektu udostępnimy innym organizacjom, dla których będzie wskazówką przy 

konstruowaniu i prowadzeniu podobnych działań? A może prowadząc warsztaty z konkretną grupą 

odbiorców opracujemy kilka wzorcowych, modelowych sposobów działania i będziemy  

je wykorzystywać w kolejnych projektach? Może też odbiorcy naszych działań w efekcie uczestnictwa 

w projekcie podejmą trwałą z nami współpracę w obszarze zgodnym z realizowanym projektem (np. 

uczestnicy warsztatów na temat wolontariatu będą współpracować z nami jako wolontariusze)? 

Pracę nad merytoryczną częścią oferty zamykamy kosztorysem, czyli zestawieniem kosztów 

realizacji naszego zadania. Wbrew pozorom jest to również element związany z merytoryką projektu, 

a nie tylko formalność. Konstruując go, pamiętajmy o kilku kwestiach. Po pierwsze – zawieramy  

w nim tylko takie koszty, które są niezbędne do realizacji założonych celów zadania. Jeśli chcemy 

zorganizować konferencję, to uzasadnione będzie wynajęcie sali, opłacenie prelegentów, koszt 

krótkiej (bądź dłuższej) przerwy kawowej lub obiadowej, wydruk programów konferencji, ale 

niekoniecznie już – koszt zakupu drukarki. Po drugie – koszty powinny być adekwatne do 

podejmowanych działań. Na przykład projekt skierowany do osób 60+, które są narażone na 



                                                         
 

wykluczenie cyfrowe, niekoniecznie powinien być reklamowany w Internecie (lub – nie tylko tam),  

a zamiar przeprowadzenia trzech warsztatów z młodzieżą nie do końca uzasadnia zakup projektora. 

Po trzecie – koszty powinny odzwierciedlać również naszą wiedzę i rozeznanie w obszarze, w którym 

planujemy działać. Jeśli na szkolenia chcemy zakupić po prostu „komplet materiałów szkoleniowych”, 

nie wyglądamy wiarygodnie. Jeśli natomiast zaznaczymy, co wejdzie w skład tego kompletu, całość 

przedstawia się zupełnie inaczej. Po czwarte wreszcie – w opisie i wyliczeniu kosztów ważna jest 

precyzja. Wydruki plakatów, ulotek, programów i broszur liczmy w sztukach (a nie kompletach), 

przejazdy liczmy w kilometrach (najlepiej: w km/osobę), catering ustalmy w odniesieniu do liczby 

osób, a nie jako pewną całość. Planując warsztaty dla 37 osób, dla tylu zakupmy materiały (a nie dla 

40, żeby zaokrąglić). 

Warto również pamiętać, że co do zasady (bo istnieją wyjątki) ze środków publicznych nie 

kupujemy środków trwałych (czyli przedmiotów o wartości powyżej 3500zł), nie finansujemy bieżącej 

działalności organizacji oraz nie pokrywamy kosztów wyposażenia stanowisk pracy pracowników 

organizacji. 

Po napisaniu projektu (wypełnieniu oferty realizacji zadania), poprośmy kogoś, by ten nasz 

projekt przeczytał. Często tworząc opis danego działania, mamy je „w głowie” i wiele zagadnień jest 

dla nas oczywiste, przez co nie umieszczamy ich na papierze. Tymczasem niekoniecznie będzie takie 

dla oceniających. Przyda się zawsze kilka uwag ze strony kogoś z zewnątrz.  

 

       Jolanta Kluba  

      Doradca dla organizacji pozarządowych 

  


