Przekaż w prostych słowach, co zamierzasz zrobić/osiągnąć, jaki wpływ wywrze projekt oraz w jaki sposób
zamierzasz zademonstrować/promować rzeczywiste osiągnięcia wynikłe z realizacji projektu.
Mając jasno sprecyzowany cel projektu, można określić kolejne:
1.
2.
3.

Konieczne działania (niebieskie karty)
Konieczne zasoby (zielone karty)
Sporządzić plan finansowy (żółte karty)

Deklaracja wizji to sugestywny, wyidealizowany opis pożądanego efektu, który inspiruje, pobudza i pomaga
tworzyć mentalny obraz celu. Może to być wizja rezultatu projektu lub celu. W przypadku projektów i celów,
deklaracja wizji powinna skupiać się na oczekiwanym efekcie projektu/celu w dniu jego zakończenia. Oto kilka
wskazówek, jak sporządzać przekonujące i skuteczne deklaracje wizji.
Streść wizję w postaci dobitnego sformułowania
W miarę możliwości postaraj się podsumować wizję w formie czytelnego sformułowania zamieszczonego w
pierwszym akapicie deklaracji wizji. Przekazanie istoty wizji za pomocą prostego, chwytliwego zdania może
znacznie zwiększyć jej skuteczność. Zdanie to posłuży również jako asocjacja z treścią wizji w umyśle osoby,
która będzie ją czytać.
Deklaracja wizji powinna opisywać najlepszy możliwy do osiągnięcia efekt
Deklaracje wizji należy z reguły opierać na najlepszym możliwym do osiągnięcia wyniku. W gruncie rzeczy,
można wyobrazić sobie coś znacznie lepszego niż taki rezultat. W projekcie niezbędna jest wizja, która
zjednoczy wszystkie podejmowane w jego zakresie działania i wysiłki. Należy pamiętać, że celem oświadczenia
jest zainspirować, pobudzić i zmotywować kreatywność. To właśnie z wizji wypływają wszelkie strategie, cele i
plany.
Jasno opisz swoją wizję
Doniosła idea projektu winna być wystarczająco jasno nakreślona, by pokazać, w jaki sposób przyczyni się on do
istotnych i zrównoważonych zmian w zakresie realizacji potrzeb i rozwiązywania problemów. Scharakteryzuj
wizję w czasie teraźniejszym, jakbyś opisywał to, co właśnie widzisz, słyszysz, myślisz i odczuwasz w związku ze
zrealizowanym projektem.
Niech deklaracja wizji ma oddźwięk emocjonalny
Deklaracja wizji powinna opisywać twój stan uczuć w chwili osiągnięcia rezultatów. Uwzględniając w niej
kontekst emocjonalny, nadamy jej nieco żarliwości, sprawimy, że będzie jeszcze bardziej pociągająca,
inspirująca i energetyzująca.
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Zasady zarządzania projektem

