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Планирање во мали размери – акциски план 

Акциските планови се едноставни листи на сите задачи што треба да се завршат за да се постигне 

целта. Акциските планови се насочени и сконцентрирани на постигнувањето на една цел. 

Акциските планови се корисни, бидејќи даваат рамка за размислување за тоа како ефикасно ќе го 

завршиме проектот. Ни помагаат да ги завршиме активностите по разумен редослед, ни помагаат 

да се осигураме дека не пропуштаме некои клучни чекори. Исто така, бидејќи секоја задача е 

запишана, брзо можеме да одлучиме кои задачи ќе ги распределиме или  дадеме на некој друг, а 

кои задачи може да се игнорираат. 

Користете ги акциските планови за ефективно да завршите мали, но важни проекти следејќи ги 

следниве четири чекори. 

 

Чекор 1. Размислете и идентификувајте ги задачите 

Започнете со размислување за сите задачи што треба да се извршат за да ја постигнете целта. 

Која е првата задача што најпрво треба да ја завршите? Штом ја завршите оваа задача, што е тоа 

што доаѓа следно? Размислувајте за проектот чекор по чекор и идентификувајте ги дејствувањата. 

Нека овие ви бидат приоритет, одредете временски рок, или време до кога луѓето треба да ги 

извршат. 

 

Чекор 2. Анализирајте и распределете ги задачите 

Сега кога можете да ги видите целиот проект од почеток до крај, подетално разгледајте ја секоја 

задача. Дали има некои чекори што можат да се испуштат, а сепак да ја постигнете целта? Кои 

задачи можете да ги дадете на некој друг од тимот, или на некој хонорарец? Дали има некои 

рокови за одредени чекори? Дали треба да ангажирате дополнителни ресурси? 

 

Чекор 3. Идентификувајте ги ресурсите што ви се потребни за ефективно да ја 

извршите задачата 

Користете ПКПОМСС (анг. SCHEMES) што е скратено од 

 Простор (Space) 

 Кеш (Cash) 

 Помошници/луѓе (Helpers/People) 

 Опрема (Equipment) 

 Материјали (Materials) 

 Стручност (Expertise) 

 Системи (Systems) 

 

Чекор 4. Научете го акцискиот план. 

Правете забелешки за било што што би можеле да го направите подобро и прегледајте го планот 

за следниот пат. 


