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Na początek, tak na początek bym poprosiła, żeby Pan powiedział… bardzo proszę opowiedzieć,
jaka była Pana rola w projekcie.
- To znaczy ja, no cóż, byłem koordynatorem całego projektu, prawda? Hmm… Moja praca
rozpoczęła się już na etapie pisania wniosku o płatność, gdzie trzeba było zamieścić całą, całą…
hmm właściwie koncepcję, jaką miała nasza organizacja i ideę, która za tym stała. Od momentu
rozpoczęcia się projektu dbałem o wszystkie kwestie formalne tak naprawdę, czyli rekrutację
pracowników, przepływ dokumentów, i też w obrębie… w obrębie naszej firmy, i też na zewnątrz,
czyli w kierunku instytucji nadzorującej i finansującej nasze przedsięwzięcie. Moim zadaniem
było, można powiedzieć, można powiedzieć… również pilnowanie wszystkich terminów, co jak…
co jak może się Pani domyślać, jest bardzo istotne w przypadku tak dużych projektów. Na
zakończenie współorganizowałem, zresztą tak to wyglądało, że wspólnie z naszą firmą, którą
zatrudniliśmy do prowadzenia promocji, imprezę wieńczącą cały projekt. To był… to był taki, taki
duży event, na który zaprosiliśmy osoby zaangażowane w projekt, zarówno te, pracujące w
projekcie, jak i odbiorców naszych działań, takich beneficjentów końcowych, którymi byli
studenci i wykładowcy oraz osoby ze środowiska, właściwie każdy zainteresowany tematem. Co
jeszcze… co jeszcze… myślę, że to były takie główne zadania.
Ok, rozumiem. Czy Pana rola już się zakończyła, czy jeszcze jest Pan zaangażowany w projekt w
jakiś sposób?
- Mamy jeszcze okres trwałości, na chwilę obecną trwają ostatnie zadania związane z rozliczeniem
projektu, co jest bardzo ważne, żeby właściwie zamknąć całą sprawę, prawda? Także jestem
zatrudniony na ten okres tej trwałości, trwałości projektu, ale za niedługo moja rola się zakończy.
A co… Co, z Państwa perspektywy, było najważniejszym efektem tego projektu?
- W ramach projektu udało się wybudować nowy obiekt dla naszej organizacji. To jest budynek, w
którym obecnie się znajdujemy, myślę, że wygląda imponująco. Organizacja zyskała siedzibę,
którą może się pochwalić, także jest to teraz nasza wizytówka, wiąże się to na pewno z prestiżem
i tutaj w Polsce, i za granicą. No poza tym nie można zapominać o tym, że po prostu mamy teraz
więcej miejsca na swoje działania, prawda? Możemy zatrudniać kolejne osoby, i tak naprawdę…
no ponieważ po prostu mamy dla nich stanowiska pracy, co z pewnością przyczyni się do rozwoju
naszej organizacji. To chyba takie najważniejsze efekty.
A z punktu widzenia beneficjentów tych… beneficjentów ostatecznych, no odbiorców Państwa
działań, to co było najważniejsze? Co udało się osiągnąć, patrząc z ich perspektywy?
- Na pewno zyskali, na pewno. Możemy teraz zatrudniać więcej osób, prawda? Także tak, także
możemy, tak jak powiedziałem, poszerzyć nasze działania. To oczywiście prowadzi do tego, że
prowadzimy więcej różnorodnych działań… i… no i mamy możliwość w ogóle podejmować się
nowych wyzwań, robić coś, czego do tej pory nie robiliśmy. Tak myślę, że tu najważniejszym
efektem jest chociażby ta coroczna impreza, którą od tego roku organizujemy, ale która z
pewnością będzie kontynuowana w następnych latach. Widzieliśmy, że odbiór był niesamowity,
mimo że była to pierwsza edycja, można było zauważyć duże zainteresowanie w całym
środowisku akademickim.
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