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Zwinne zarządzanie?



TERMINOLOGIA APLIKACJI 
TRELLO

Tablice (Boards) – to projekty lub foldery.

Do Tablic możemy zapraszać innych 
użytkowników i współdzielić z nimi całą 
zawartość. Tablice mogą mieć charakter 
prywatny do użytku tylko przez nas i/lub 
zaproszonych przez nas użytkowników lub 
publiczny, dostępny dla wszystkich.



TERMINOLOGIA APLIKACJI 
TRELLO

Listy (Lists) – funkcjonują w ramach Tablic

Budują wizualny podział dla Kart. Są to zbiory 
Kart. Klasyczny i najczęściej stosowany podział po 
otwarciu nowej tablicy to listy: „Do zrobienia”, 
„Pracuję nad tym”, „Skończone”. Przy tak 
utworzonych listach wystarczy je tylko zapełnić 
odpowiednimi zadaniami w postaci kart…



TERMINOLOGIA APLIKACJI 
TRELLO

Karty (Cards) — służą do zapisania tego, co zazwyczaj 
notujemy na małych, samoprzylepnych karteczkach. 

Nie ma żadnych ograniczeń, ani wytycznych co do tego co 
powinno być zapisane. Możemy w ramach takiej kartki 
przypisać właściciela lub właścicieli (member), datę 
ważności karty (due date), listę zadań (checklist), dołączyć 
dowolny plik (file attachments), czy prowadzić rozmowę w 
formie komentarzy (comments). Karta również może 
zyskać etykietę (label), a sama etykieta jest kolorowym 
oznaczeniem. 





Aplikacja webowa?

Listy zadań?

Zarządzanie czasem?

Współpraca z zespołem? Płatne?

Komunikacja?

Magazyn plików?



WŁĄCZAMY KOMPUTERY!
PIERWSZY WARSZTAT – WYBIERZ ZADANIE I PRZEPROWADŹ JE 
SAMODZIELNIE Z UŻYCIEM APLIKACJI

1. Organizujesz imprezę urodzinową dla 
małżonka

2. Na weekend przyjeżdżają dawni znajomi

3. Planujesz przeprowadzkę do nowego 
mieszkania

4. Zamierzasz odejść z pracy

5. Planujesz remont mieszkania

6. Planujesz wieczór kawalerski

7. Planujesz wieczór panieński 

8. Wybierasz się na wycieczkę do Bydgoszczy

9. Zamierzasz zaadoptować dwa patyczaki

10. Zamierzasz wymienić całą garderobę

11. Zamierzasz obrabować bank

12. Otwierasz fabrykę czekolady

13. Planujesz wydać książkę przyjaciela 

14. Organizujesz zawody w zjeżdżaniu na 
sankach

15. Otwierasz jadłodajnię dla bezdomnych



ZARZĄDZAJ PROJEKTEM!

ROZPOCZYNAMY PRACĘ W GRUPACH –
PRZENOSIMY SIĘ Z RZECZYWISTOŚCI DO SIECI
INTERNETOWEJ!

WYKORZYSTAJ ZDOBYTĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI 
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI!



ZARZĄDZAJ PROJEKTEM!
• GRUPA I

W grudniu 2018 roku odbędzie się pierwsza uroczystość wręczenia znaków jakości w trzech 
kategoriach: produkt, usługa, wydarzenie – dla podmiotów z obszaru waszej LGD. W każdej 
kategorii przyznano po pięć wyróżnień (zainteresowani jeszcze nie wiedzą, kto otrzyma znak). 
W planach gali powinny znaleźć się: prezentacje wyróżnionych w nagraniach wideo po 30 
sekund, wystąpienia gości (lista, którą opracujecie powinna być zgodna z ideą certyfikacji), 
występ artystyczny, wręczenie certyfikatów. Scenografia powinna być oryginalna, możecie 
pozyskać na organizacje gali sponsorów, partnerów społecznych i gospodarczych, patronaty 
medialne. Po wręczeniu wyróżnień, wszystkich uczestników (również inne podmioty ubiegające 
się o certyfikację) czeka bal. Jak powinny brzmieć zaproszenia? Jak ma wyglądać sala? Czym 
poczęstujecie gości? Przy czym będą tańczyć? Jak zaplanujecie finał imprezy, aby nie pozostało 
wrażenie „rozmycia” się gali przez wyludnienie sali…



ZARZĄDZAJ PROJEKTEM!

• GRUPA I

• Czas trwania gali: 1 dzień, 15 grudnia 2018

• Zadania wymuszające zmiany w projekcie:

• 10 października 2018 – otrzymujecie informację o wyróżnionych znakiem jakości wytwórcach 

produktu, usługi i organizatorach wydarzenia, od razu dowiadujecie się, że jedna z osób nie 

zgadza się na nagranie filmowe, jak z tego wybrniecie, aby nikt nie poczuł się niezręcznie?

• 13 grudnia 2018 – awaria instalacji grzewczej w Sali, w której organizujecie galę

• 15 grudnia 2018 (!!!!) – dzień gali, rano jeden z burmistrzów, o którym wiecie, że uwielbia 

mówić długo i nudno informuje, że on też chce przemawiać. Istnieje zagrożenie, że inni też 

będą chcieli…

•



ZARZĄDZAJ PROJEKTEM!

• GRUPA II

W związku z promocją nowych technologii i mediów na obszarach wiejskich organizujecie 
wyjazd studyjny, trwający jeden dzień dla organizacji pozarządowych z terenu innych LGD na 
własnym obszarze. Goście muszą: zobaczyć naprawdę (!) nowe technologie i nowe media (!), 
spotkać się z przedstawicielami waszych lokalnych organizacji, które odnoszą sukcesy w tym 
obszarze, nie zanudzić się powtarzalnością miejsc, które odwiedzą, móc wykorzystać dobre 
pomysły na własnym terenie, nie zmarznąć, nie przegrzać się, dostać oryginalny prezent, być 
najedzonymi. Musicie zapewnić transport, przekonać LGD do współpracy, tak, aby LGD 
przekonały inne organizacje, zapewnić atrakcje związane z tematem wizyty studyjnej, zapewnić 
jedzenie i pamiętać, by wszystko było zgodne z głównym motywem spotkania.



ZARZĄDZAJ PROJEKTEM!
• GRUPA II

• Wizyta trwa jeden dzień: 13 października 2018 r.

• Zadania wymuszające zmiany w projekcie:

• 20 lipca 2018 r., kiedy rozpoczynacie rozmowy z waszymi organizacjami, otrzymujecie 
informację zwrotną, że wizyta nie może odbyć się w godzinach pracy, ponieważ większość 
przedstawicieli organizacji pozarządowych pracuje i nikt nie zamierza wziąć wolnego w ten 
dzień

• 23 września 2018 r. dowiadujecie się, że Urząd Marszałkowski WO organizuje właśnie 13 
października 2018 r. ważne szkolenie dla pracowników Biur LGD

• 11 października 2018 okazuje się, że w jednej z sal nie działa router i nie ma dostępu do 
Internetu



ZARZĄDZAJ PROJEKTEM!

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUP I DYSKUSJA



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

KOLEJNE SPOTKANIE: COACHING GRUPY

23 PAŹDZIERNIKA 2017 – BIAŁA, GMINNE CENTRUM KULTURY


