Lk 1: Metody i narzędzia zarządzania przedsięwzięciami
ANALIZA RYZYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

I.

Informacje organizacyjne
omówienie celu przedmiotu i efektów kształcenia
omówienie systemu oceniania
podział na zespoły projektowe
wybór tematów i ich konsultacje
metryczka oceny
Imię i nazwisko

II.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Co?
Kto?
Z kim?
Kiedy?
Gdzie?
Dlaczego?

Dla kogo?

Z jakim skutkiem?

W jaki sposób?

Za ile?

Ocena z projektu

co chcę zrobić? co ma być zrobione? kto ma to zrobić?
kto jest i będzie odpowiedzialny za zrealizowanie projektu?
czy
będą
jacyś
współpracownicy,
partnerzy,
współrealizatorzy
lub
współfinansujący?
kiedy chcę zacząć i kiedy zamierzam zakończyć? jakie są najważniejsze etapy
realizacji projektu?
gdzie projekt ma być realizowany? w jakim miejscu będzie stały sekretariat
projektu? w jakich innych miejscach będą prowadzone działania projektowe?
dlaczego w ogóle zamierzam się tym zająć? skąd wiem, że mój projekt jest
naprawdę potrzebny i uzasadniony? dlaczego właśnie ja, „tutaj i teraz”, mam się
tym zająć, a nie ktoś inny?
komu ma służyć to przedsięwzięcie, kto jest tzw. ostatecznym odbiorcą pomocy?
kto ma skorzystać z realizacji projektu i w jakim zakresie? czy mamy dobrze
rozpoznaną
charakterystykę tej osoby/grupy osób, tego środowiska? czy ten ktoś naprawdę
potrzebuje i życzy sobie naszej pomocy? czy wie o tym, że planujemy dla niego
projekt? Jaką ma opinię w tej sprawie?
po co chcę podjąć się realizacji projektu? jakie skutki ma ona wywołać? w jaki
sposób
to, co zrobię w ramach projektu, wpłynie na sytuację osób, którym chcę pomóc?
czy i w jaki sposób zmieni na korzyść, poprawi ich sytuację społeczną,
ekonomiczną, osobistą? w jakim zakresie i w jakim stopniu?
w jaki sposób chcę tego dokonać? jaki jest mechanizm wpływu? jakie są
najważniejsze
działania, które muszę zrealizować, kroki, które muszę podjąć? w jakiej
kolejności powinny być realizowane i ile czasu mi zajmą?
ile będzie mnie kosztowała realizacja poszczególnych działań? ile środków i
kiedy –
w którym momencie – będę potrzebować?
w jaki sposób sfinansuję te wydatki? czy poza spodziewaną dotacją mam
zapewnione
jakieś inne źródła finansowania? czy zamierzam zaangażować w realizację
projektu jakiś
wkład własny? czy w ramach projektu będę uzyskiwać jakieś przychody?

IV.
Podsumowanie
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Maksymalny sumaryczny koszt i czas minimalizacji zagrożeń
[dni]

Czas redukcji ryzyka

[zł]

Koszt redukcji ryzyka

Środki zapobiegawcze

pomijalny, 5-krytyczny)

(1-5, gdzie 1-wplyw

przedsięwzięcia

Wpływ na realizację celów

[%]

wystąpienia

Prawdopodobieństwo

(zagrożenie)

Nazwa ryzyka

finansowe, reputacji)

organizacyjne, zarządzania,

(technologiczne,

Rodzaj ryzyka

L.p. (powyżej 30)

III.
Analiza ryzyka

