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STRATEGIA ROZWOJU
FEDERACJI STOWARZYSZEŃ
NAUKOWO-TECHNICZNYCH
NACZELNEJ ORGANIZACJI
TECHNICZNEJ
RADA W RZESZOWIE

Rzeszów, czerwiec 2013 r.
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Stowarzyszenia zaangażowane w proces opracowania Strategii:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Podkarpacki Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Budownictwa
Polskie Zrzeszenie Inżynierów Techników Sanitarnych
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i
Gazowniczego
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
Stowarzyszenie Inżynierów Techników Górnictwa Tarnobrzeg
Stowarzyszenie Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
Stowarzyszenie Inżynierów Techników Pożarnictwa
Stowarzyszenie Inżynierów Techników Przemysłu Chemicznego
Stowarzyszenie Inżynierów Techników Przemysłu Hutniczego
Stowarzyszenie Inżynierów Techników Przemysłu Materiałów
Budowlanych
Stowarzyszenie Inżynierów Techników Przemysłu Spożywczego
Stowarzyszenie Techników Cukrowników
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
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ANALIZA SWOT FEDERACJI
Mocne strony
1. Profesjonalizm, fachowość zespołu.
2. Duża chęć działania w zespole.
3. Zespół na którym można polegać.
4. Chęć doskonalenia swoich umiejętności
5. Życzliwość, wsparcie.
6. Własny lokal.
7. Znajomość lokalnego rynku.
8. Doświadczenie w działalności
federacyjnej.
9. Znajomość sfederowanych stowarzyszeń.
10. Umiejętność pisania i realizowania
projektów.

Słabe strony
1. Nie wszyscy członkowie Federacji chcą
podjąć dodatkowy wysiłek.
2. Niewystarczająca wiedza w dziedzinie
zarządzania organizacją.
3. Brak wsparcia np. w zakresie coachingu
dla stowarzyszeń.
4. Niewystarczająca umiejętność
pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowania przez niektóre
stowarzyszenia.
5. Brak zespołu odpowiedzialnego za
wyszukiwanie i pisanie projektów dla
Federacji i poszczególnych
stowarzyszeń.

Szanse
1. Możliwość pozyskania sponsorów
zewnętrznych na realizowane zadania
2. Możliwość organizacji dużych imprez
np. targi
3. Stowarzyszenie posiada status federacji.
4. Duże zapotrzebowanie zewnętrzne na
wsparcie naukowo-techniczne.
5. Współpraca z innymi instytucjami.
6. Duża ilość programów, w których można
aplikować o środki na realizację
projektów dla całej Federacji i dla
poszczególnych stowarzyszeń.

Zagrożenia
1. Niezbyt przychylna postawa władz
samorządowych
2. Recesja
3. Brak silnej współpracy z innymi
organizacjami \o podobnym zakresie
działania.
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WIZJA
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji
Technicznej Rada w Rzeszowie
W rezultacie dokonanej diagnozy sytuacji Federacji i analizy jej silnych i
słabych stron oraz pojawiających się szans i zagrożeń, a także w wyniku
dyskusji członków 20 sfederowanych stowarzyszeń , przyjmuje się wyobrażenie
pożądanych cech Federacji za kilka lat, najogólniej i najkrócej sformułowane w
określeniu:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji
Technicznej Rada w Rzeszowie organizacją podejmująca wysokiej jakości
działania na rzecz sfederowanych stowarzyszeń, innych organizacji oraz
lokalnej społeczności.
Jesteśmy Federacją, dla której integracja polskich techników i inżynierów,
postęp cywilizacyjny i zrównoważony rozwój jest największą wartością.
Wizja ta współgra z głównymi ideami, jakie przesłaniały założycielom
Federacji.
Nadal należy podejmować starania aby działania realizowane przez Federację
przyczyniały się do realizacji założonych celów.
Wizja opisuje przyszły obraz Federacji jako organizacji, która
współpracuje z innymi instytucjami w województwie podkarpackim, w Polsce i
zagranicą, pozyskuje skutecznie środki finansowe na realizację swoich celów,
tworzy przyjazny klimat do podejmowania działań sprzyjających rozwojowi
sfederowanych stowarzyszeń oraz pozytywnie wpływa na jakość i zakres
realizowanych przedsięwzięć.
Realizacja tej części wizji sprzyja szczególnie korzystny klimat dla
rozwoju organizacji, wynikający z potencjału jaki posiadają członkowie
Federacji.
MISJA FEDERACJI
Realizacja wizji rozwoju Federacji jest wyzwaniem dla wszystkich
członków Federacji oraz dla wszystkich osób współpracujących z organizacją.
Koordynowanie tego procesu, dbanie o jego spójność i utrzymania jego
ciągłości jest zadaniem obecnego i kolejnych Zarządów Federacji.
Misja Federacji określa metody i instrumenty, które powinny być
stosowane aby skutecznie realizować założoną wizję rozwoju organizacji.
Deklaruje się zatem:
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Naczelna Organizacja Techniczna jako wspólnota Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną,
integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz
wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu
cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.
Misja ta współgra z podstawowym sformułowaniem wizji rozwoju
Federacji „Jesteśmy Federacją, dla której integracja polskich techników i
inżynierów, postęp cywilizacyjny i zrównoważony rozwój jest największą
wartością”. Stwierdza ona konieczność podejmowania działań, które będą
przyczyniała się do wsparcia i integracji polskich techników i inżynierów ,
postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.
Konsekwentna realizacji założeń związanych z misją Federacji jest
warunkiem koniecznym urzeczywistniania wizji stałego rozwoju organizacji.

CELE STRATEGICZNE
Dla urzeczywistnienia zakreślonej wizji rozwoju Federacji wskazuje się
następujące równorzędne cele strategiczne:

CEL STRATEGICZNY I

Usprawnić działalność Federacji

CEL STRATEGICZNY II

Rozszerzyć zakres i podnieść poziom
realizowanych działań

CEL STRATEGICZNY III

Wzmocnić wizerunek i prestiż
Federacji

Zatwierdzam
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Cel strategiczny

Cele operacyjne
1.1. Wzmocnić
organizacyjnie
Federację

I. Usprawnić
działalność
Federacji

1.2. Rozwinąć
umiejętności
członków

Działania
 Usprawnić
współpracę
wewnętrzną i
organizację
działań
 Integrować
członków

Czas realizacji
Od września 2013 r.
– działania ciągłe

 Poszerzyć wiedzę
z zakresu
prowadzenia
Federacji
 Organizować
szkolenia
wewnętrzne i brać
udział w
szkoleniach
zewnętrznych
 Wykorzystać
pomysły członków
Federacji

październik 2013 grudzień 2013 r.

od września 2013 –
działania ciągłe

od 2014 r.

od września 2013 r.
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Rezultaty
 podział zadań i
opracowanie
rocznego planu
pracy
 liczba imprez
integracyjnych w
roku 2/ liczba
uczestników 40
 liczba
ukończonych
szkoleń przez
członków – 5
 liczba
zrealizowanych
szkoleń
wewnętrznych - 3
 liczba nowych
inicjatyw
podjętych przez
Federację – 2
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Cel strategiczny

Cele operacyjne
Działania
1.3. Skutecznie
 Utworzyć grupę
pozyskiwać środki
odpowiedzialna
finansowe na
za przygotowanie
działalność
wniosków
 Brać udział w
szkoleniach z
zakresu pisania
projektów
 Na bieżąco
monitorować
potencjalne źródła
finansowania
przedsięwzięć
 Pozyskiwać
partnerów
1.4. Promować
Federację

 Zaktualizować
stronę
internetową
 Organizować
przedsięwzięcia
promujące
Federację

Czas realizacji
Wrzesień –
październik 2013 r.

Rezultaty
 merytoryczne
przygotowanie
osób do tworzenia
projektów

Październik 2013wrzesień 2014 r.

 wysokość
pozyskanych
środków
finansowych - do
500 tys.

wrzesień 2013 r.
– działania ciągłe

wrzesień 2013 działania ciągłe
Październik 2013r. –
działania ciągłe

 Zaktualizowana
strona www

od września 2013 r.
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 liczba
zorganizowanyc
h przedsięwzięć
w roku – 2
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Cel strategiczny Cele operacyjne
Działania
2.1. Podnieść poziom  Realizować
przygotowania
działania
II. Rozszerzyć
członków
wpływające na
zakres
Federacji do
podniesienie
realizowanych
realizacji zadań
poziomu
działań
przygotowania
członków
Federacji do
realizacji zadań
 Doposaży
Federację w
profesjonalny
sprzęt
2.2. Profesjonalnie
przygotować
sfederowane
stowarzyszenia
do efektywnego
działania na
rzecz swoich
członków i

Czas realizacji
 działania ciągłe
(min. 4 x w roku)
 w zależności od
pozyskanych
środków – od
2014 roku

 Realizować
 działania ciągłe
działania na rzecz
członków
sfederowanych
stowarzyszeń i
lokalnej
 działania ciągłe
społeczności
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Rezultaty
 liczba
zrealizowanych
zadań w których
czynny udział
wzięli członkowie
Federacji
 wysokość
zaangażowanych
środków własnych
i zewnętrznych

 liczba
podejmowanych
działań; liczba
uczestników
 liczba spotkań/
szkoleń
 liczba podjętych
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Cel strategiczny Cele operacyjne
lokalnej
społeczności

Działania
Czas realizacji
 Zacieśnić
współpracę z
instytucjami
działającymi w
zbieżnych
obszarach
 od 2014
 Podejmować
działania na rzecz
członków
sfederowanych
stowarzyszeń
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Rezultaty
działań
 ilość
zrealizowanych
inicjatyw
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Cel strategiczny

Cele operacyjne
3.1. Zainicjować i
prowadzić
współpracę z
partnerami

III. Wzmocnić
prestiż
Federacji
3.2. Promować
Stowarzyszenie

Działania
Czas realizacji Rezultaty
 Nawiązać kontakty i
 działania
 Liczba
współpracę ze
ciągłe (1
podpisanych
stowarzyszeniami i
porozumienie
porozumień o
instytucjami
w 2013 roku)
współpracy
pracującymi w obszarze
zainteresowania
Federacji
 od 2014
 Liczba
 Zainicjować i realizować
podpisanych
współprace
porozumień o
międzynarodową
współpracy
 Organizacja imprez,
 działania
 Liczba spotkań,
spotkań, uroczystości
ciągłe
uroczystości - 2
 Liczba wydarzeń z
udziałem osób
 Angażowanie osób
 działania
publicznych i władz
publicznych oraz władz
ciągłe
lokalnych – 2
lokalnych
 Liczba
wykorzystanych
 Nagłaśniać efekty
 działania
narzędzi
realizowanych działań
ciągłe
promocyjnych w
nagłaśnianiu
efektów – 3
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PLAN OPERACYJNY NA LATA 2013-2014
Działania

Operacje

Termin realizacji
projektu

Zasoby / budżet

Cel 1.1. Wzmocnić organizacyjnie Federację
Usprawnić
współpracę
wewnętrzną i
organizację działań

Zebranie Rady Federacji.
Przedstawienie planu działań i
podział obowiązków.
Pozyskać osobę do współpracy ze
sfederowanymi stowarzyszeniami
Graficzne opracowanie papieru
firmowe

Integrować członków

Organizacja spotkań dla członków Czerwiec 2013 r.
Federacji
;grudzień 2013 r. ;
kwiecień 2014 r. ;
grudzień 2014 r.
Wspólny wyjazd integracyjny
Marzec 2014 r.

Cel 1.2. Rozwinąć umiejętności członków organizacji
Poszerzyć wiedzę z
Uczestnictwo w szkoleniach
zakresu prowadzenia organizowanych przez

Grudzień 2013 r.

środki własne

Październik – listopad
2013 r.
Listopad 2013 r.

w miarę pozyskanych
środków finansowych
środki własne

Października 2013 r. –
grudzień 2014 r.
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środki własne

w miarę pozyskanych
funduszy
Środki własne oraz
środki zewnętrzne
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Działania

Operacje

Federacji
Organizować
szkolenia
wewnętrzne i brać
udział w szkoleniach
zewnętrznych

organizacje wspierające III sektor
Szkolenia m.in. z zakresu
pozyskiwania środków
finansowania , pisania projektów,
rozliczania

Wykorzystać
pomysły członków
Federacji

Stworzenie grupy roboczej, która
wdrażałaby w życie pomysły
członków Federacji

Termin realizacji
projektu

Zasoby / budżet

od 2014 r.

środki własne
oraz środki zewnętrzne

Grudzień 2013 r. –
styczeń 2014 r.

środki własne

Cel 1.3. Skutecznie pozyskiwać środki finansowe na działalność
Utworzyć grupę
odpowiedzialna za
przygotowanie
wniosków
Brać udział w
szkoleniach z
zakresu pisania
projektów

Wybrać osoby chętne do pisania
projektów

Październik – listopad
2013 r.

Przeszkolić osoby odpowiedzialne Styczeń – czerwiec 2014
za pisanie projektów
r.
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środki własne

środki własne
oraz środki zewnętrzne
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Działania

Operacje

Termin realizacji
projektu

Zasoby / budżet

Na bieżąco
monitorować
potencjalne źródła
finansowania
przedsięwzięć

Wybrać osoby wyszukujące w
Internecie i prasie źródeł
finansowania projektów
Wybrać osobę do stałych
kontaktów z partnerami

Październik 2013 r.

środki własne

Wrzesień - Październik
2013 r.

Środki własne

Pozyskiwać
partnerów

Nawiązać kontakt z PUP,
Starostwem, UM

Wrzesień - grudzień 2013
r. – bieżąco w zależności
od potrzeb

środki własne

Wrzesień 2013 r. – na
bieżąco

Środki własne

Cel 1.4. Promować Federację
Zaktualizować i
aktualizowanie strony Federacji
prowadzić stronę
internetową
Organizować
przedsięwzięcia
promujące Federację

Zapraszanie na zebrania
zgodnie z
sympatyków Federacji
harmonogramem zebrań
Organizacja spotkania
Grudzień 2013 r. –
Bożonarodzeniowego
grudzień 2014 r.
Cel 2.1. Podnieść poziom przygotowania członków Federacji do realizacji zadań
Realizować działania Organizacja szkoleń
Styczeń – grudzień 2014
wpływające na
specjalistycznych dla członków
r.
podniesienie
Federacji, uwzględnić to zadanie
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środki własne
środki zebrane
od uczestników
środki własne, środki
zewnętrzne pozyskane
w ramach funduszy
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Działania

Operacje

poziomu
przygotowania
członków Federacji
do realizacji zadań

w ramach pisanych projektów

Doposaży Federację
w profesjonalny
sprzęt

Napisać projekty z zakresu
organizacji warsztatów pozyskanie funduszy

Termin realizacji
projektu

Styczeń – luty 2014 r.

Zasoby / budżet

program FIO, PUP

Cel 2.2. Profesjonalnie przygotować sfederowane stowarzyszenia do efektywnego działania na rzecz
swoich członków i lokalnej społeczności
Realizować działania Organizacja sympozjów,
Wrzesień 2013 r. –
w ramach pozyskanych
na rzecz członków
konferencji, szkoleń, inicjatyw
grudzień 2014 r.
środków
sfederowanych
lokalnych
stowarzyszeń i
lokalnej społeczności
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Działania

Operacje

Termin realizacji
projektu

Zasoby / budżet

Zacieśnić
współpracę z
instytucjami
działającymi w
zbieżnych obszarach

Współpraca z innymi JT NOT,
Sieciami III sektora

Wrzesień 2013r. –
grudzień 2014 r.

Środki własne, środki
zewnętrzne

Podejmować
działania na rzecz
członków
sfederowanych
stowarzyszeń

Organizacja spotkań, pogadanek,
prelekcji

wrzesień 2013 – grudzień
2014 r.

w ramach pozyskanych
środków, środki własne

Cel 3.1. Zainicjować i prowadzić współpracę z partnerami
Nawiązać kontakty i
współpracę ze
stowarzyszeniami i
instytucjami
pracującymi w

Nawiązanie kontaktu z
potencjalnymi partnerami;
ustalenie zakresu współpracy,
przygotowanie i wysłanie pism,
umówienie spotkań

Od listopada 2013 r.

Projekt „Razem możemy więcej”
Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
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środki własne
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Działania
obszarze
zainteresowania
Federacji
Zainicjować i
realizować
współprace
międzynarodową

Operacje

Nawiązanie kontaktów z
organizacjami z zagranicy
działającymi w obszarze
działalności statutowej Federacji,
ustalenie zakresu współpracy,
przygotowanie i wysłanie pism

Cel 3.2. Promować Federację
Organizacja imprez,
Pomoc członkom w
spotkań,
organizowaniu imprez
uroczystości
promujących Federację
Angażowanie osób
Zapraszanie osób publicznych i
publicznych oraz
władz lokalnych na imprezy
władz lokalnych
organizowane w promocji
Federacji
Nagłaśniać efekty
Współpraca z mediami
realizowanych
działań
Prezentowanie osiągniętych
efektów na stronie Federacji

Termin realizacji
projektu

Zasoby / budżet

od 2014 r.

środki własne

od września 2013 r.

środki własne
i od sponsorów

od września 2013 r.

środki własne

na bieżąco w zależności
od osiągniętych efektów
na bieżąco w zależności
od osiągniętych efektów

środki własne
i od sponsorów
środki własne
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Działania

Operacje
Opracowanie nowej ulotki i
wydruk

Termin realizacji
projektu

Zasoby / budżet

Październik-listopad 2013
r.

środki własne i
pozyskanych projektów
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA LATA 2013-14
Cel

Działania

Operacje

2013
I

Usprawnić
współpracę
wewnętrzną i
organizację
działań

II

III

IV

V

VI

VIII

IX

X

x

Organizacja spotkań dla
członków Federacji

XII

I

II

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

x

x
x

x

x

Wspólny wyjazd
integracyjny

Cel 1.2.

III

X

Graficzne opracowanie
papieru firmowe
Integrować
członków

XI

Zebranie Rady Federacji.
Przedstawienie planu
działań i podział
obowiązków
Pozyskać osobę do
współpracy ze
sfederowanymi
stowarzyszeniami

Cel 1.1.

VII

2014

X

X

Poszerzyć wiedzę
z zakresu
prowadzenia
Stowarzyszenia

Uczestnictwo w
szkoleniach
organizowanych przez
organizacje wspierające
III sektor

Organizować
szkolenia
wewnętrzne i
brać udział w
szkoleniach
zewnętrznych

Szkolenia m.in. z zakresu
pozyskiwania środków
finansowania , pisania
projektów, rozliczania

Wykorzystać

Stworzenie grupy

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X
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Cel

Działania

Operacje

2013

Cel 1.3.

I
pomysły
członków
Stowarzyszenia

roboczej, która
wdrażałaby w życie
pomysły członków
Federacji

Utworzyć grupę
odpowiedzialna
za przygotowanie
wniosków

Wybrać osoby chętne do
pisania projektów

Brać udział w
szkoleniach z
zakresu pisania
projektów

Przeszkolić osoby
odpowiedzialne za
pisanie projektów

Na bieżąco
monitorować
potencjalne
źródła
finansowania
przedsięwzięć

Wybrać osoby
wyszukujące w Internecie
i prasie źródeł
finansowania projektów

Pozyskiwać
partnerów i
sponsorów

II

III

IV

V

VI

VII

2014
VIII

IX

X

XI

x

X

XII

I

II

III

IV

V

VI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

VII

VIII

IX

X

XI

XII

x

x

x

x

x

x

X

Wybrać osobę do stałych
kontaktów z partnerami

X

x

Nawiązać kontakt z PUP,
Starostwem, UM

X

x

x

x
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Cel

Działania

Operacje

2013

Cel 1.4.

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Nawiązać kontakt z PUP,
Starostwem, UM

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zaktualizować i
prowadzić stronę
internetową

aktualizowanie strony
Federacji

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Organizować
przedsięwzięcia
promujące
Stowarzyszenie

Zapraszanie na zebrania
sympatyków Federacji

x

VII

2014
VIII

X

x

x

x

x

x

x

Organizacja spotkania
Bożonarodzeniowego

Cel 2.1.

x

x

Realizować
działania
wpływające na
podniesienie
poziomu
przygotowania
członków
Stowarzyszenia
do realizacji
zadań

Organizacja szkoleń
specjalistycznych dla
członków Federacji,
uwzględnić to zadanie w
ramach pisanych
projektów

x

x

Doposaży
stowarzyszenie w
profesjonalny
sprzęt

Napisać projekty z
zakresu organizacji
warsztatów - pozyskanie
funduszy

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

X
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Cel

Działania

Operacje

2013

Cel 3.1.

Cel 2.2.

I

II

III

IV

V

VI

VII

2014
VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Realizować
działania na rzecz
członków
sfederowanych
stowarzyszeń i
lokalnej
społeczności

Organizacja sympozjów,
konferencji, szkoleń,
inicjatyw lokalnych

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

Zacieśnić
współpracę z
instytucjami
działającymi w
zbieżnych
obszarach

Współpraca z innymi JT
NOT, Sieciami III sektora

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Podejmować
działania na rzecz
członków
sfederowanych
stowarzyszeń

Organizacja spotkań,
pogadanek, prelekcji

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

Nawiązać
kontakty i
współpracę ze
stowarzyszeniami
i instytucjami
pracującymi w
obszarze
zainteresowania
Federacji

Nawiązanie kontaktu z
potencjalnymi
partnerami; ustalenie
zakresu współpracy,
przygotowanie i wysłanie
pism, umówienie spotkań

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Cel

Działania

Operacje

2013

Cel 3.2.

I

II

III

IV

V

VI

VII

2014
VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zainicjować i
realizować
współprace
międzynarodową

Nawiązanie kontaktów z
organizacjami z
zagranicy działającymi w
obszarze działalności
statutowej Federacji,
ustalenie zakresu
współpracy,
przygotowanie i wysłanie
pism

Organizacja
imprez, spotkań,
uroczystości

Pomoc członkom w
organizowaniu imprez
promujących Federację

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Angażowanie
osób publicznych
oraz władz
lokalnych

Zapraszanie osób
publicznych i władz
lokalnych na imprezy
organizowane w promocji
Federacji

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

Nagłaśniać efekty
realizowanych
działań

Współpraca z mediami

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

Prezentowanie
osiągniętych efektów na
stornie Federacji

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Cel

Działania

Operacje

2013
I

Opracowanie nowej
ulotki i wydruk

II

III

IV

V

VI

VII

2014
VIII

IX

X

XI

x

x

XII

I

II
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III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

