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• Винаги може да има непредсказуеми 
събития, които биха могли да ви накарат 
да промените първоначалния си план на 
проекта:
• Шансовете или възможностите са 

благоприятни външни фактори, 
които правят вашия проект 
вероятно да просперира.

• Рисковете или заплахите са 
външни фактори, които ограничават 
успеха на вашия проект.

• SWOT анализът е полезен инструмент за 
идентифициране и предотвратяване на 
потенциални рискове и за използване на 
шансовете. Терминът SWOT включва 
силни страни, слабости, възможности и 
заплахи.

• SWOT отчита взаимодействието между 
външни влияния, по -специално шансове 
и рискове, както и вътрешните силни и 
слаби страни на вашия проект. Помага ви 
да анализирате осъществимостта и 
жизнеспособността на вашия проект.

• Анализът на PESTLE е рамка за анализ на 
външни възможности и заплахи, със 
специален акцент върху политическата, 
икономическата, социалната, 
технологичната, правната и екологичната 
ситуация.

• Само провеждането на SWOT анализ не е 
целенасочено. Трябва да използвате 
SWOT диаграмата, за да създадете 
осъществими краткосрочни и 
дългосрочни стратегии за вашия проект. 
Тези стратегии трябва да имат за цел да 
увеличат силните страни и да сведат до 
минимум слабостите, за да могат да се 
реализират възможностите и да се 
избегнат заплахите.

• SWOT диаграмата трябва редовно да се 
проверява, за да се види дали балансът 
между силните, слабите страни, 
възможностите и заплахите се е 
променил. След това трябва съответно  да 
адаптирате стратегиите.
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• Първата стъпка от SWOT анализа е да обсъдите всички силни и слаби страни на 
вашия проект с помощта на следните въпроси:

• Силни страни: Какво правите добре? Какви вътрешни ресурси имате? Какви 
предимства имате в сравнение с вашите конкуренти?

• Слаби страни: Какво липсва на вашия проект? Къде вашият проект има 
ограничени ресурси? Кои области се нуждаят от подобрение, за да можете 
да постигнете целите си?

• След това най -важните силни и слаби страни трябва да бъдат въведени в SWOT 
диаграмата:

Силни страни Слаби страни

- Добре обучен персонал 
и доброволци

- Стабилни знания за бизнес
- Иновативен начин на 

мислене

- Стегнат бюджет
- Ограничено работно време
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• В следващата стъпка от SWOT анализа вие анализирате средата на вашия проект 
за възможности и силни страни. Можете да използвате рамката PESTLE за това. 
Следните въпроси на PESTLE ви помагат да идентифицирате съответните 
външни фактори:

• Политически: Каква е местната политическа ситуация и как тя може да повлияе на вашия 
проект?

• Икономически: Кои икономически фактори могат да повлияят на вашия проект?

• Социални: Кои социални аспекти са от значение за вашия проект?

• Технологични: Очакват ли се някакви технологични иновации, които биха могли да повлияят на 
вашия проект?

• Правни: Кои действащи законодателни или правителствени разпоредби са от значение за 
вашия проект? Има ли предвидими промени в бъдеще?

• Екологични: Кои екологични въпроси трябва да бъдат разгледани за вашия проект?

• Можете да класирате външните влияния въз основа на вероятността за 
възникване или да оцените как те могат да повлияят на вашия проект в 
количествено отношение. Имайте предвид, че само най -подходящите 
възможности и заплахи трябва да бъдат въведени в SWOT диаграмата
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• Накрая двете части трябва да бъдат комбинирани, за да се получи пълната SWOT 
диаграма.

• Вече можете да използвате SWOT диаграмата за създаване на дългосрочни и 
краткосрочни стратегии, които имат за цел да увеличат силните страни и да 
сведат до минимум слабостите - така че да могат да се реализират 
възможностите и да се избегнат заплахи.

• Трябва редовно да проверявате вашата SWOT диаграма и да адаптирате 
съответно стратегиите си.

Силни страни Слаби страни

Възможности Опастности

- Добре обучен персонал 
и доброволци

- Стабилни знания за бизнес
- Иновативен начин на 

мислене

- Стегнат бюджет
- Ограничено работно време

- Нови възможности за 
финансиране

- Повишаване на 
общественото 
съзнание за деменцията

- Липса на разбиране и 
съзнание за деменцията
сред обществото и сред 
управляващите

- Загуба на основния 
финансиращ орган


