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Wykaz skrótów 

Skrót Wyjaśnienie 

IDI (ang. In depth Interview) Indywidualny Wywiad Pogłębiony 

IPD Indywidualny Plan Działań 

NGO Organizacje pożytku publicznego 

NSP Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 

ONR Osoby Niepełnosprawne Ruchowo 

PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 

SOPZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

WAZ Warsztaty Aktywizacji Zawodowej 
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Słownik pojęć 

Indywidualny Plan Działań – Plan działań oparty o dostępne narzędzia wsparcia realizowane 

w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” dostosowany 

indywidualnie do potrzeb Osoby Niepełnosprawnej Ruchowo. 

Lider projektu – organizacja biorąca udział w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo 

na rynku pracy III” w charakterze podmiotu koordynującego, monitorującego i zarządzającego 

(Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) 

Osoba Niepełnosprawna Ruchowo – Osoba Niepełnosprawna Ruchowo, która bierze udział 

w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”. 

Otoczenie Osoby Niepełnosprawnej Ruchowo – Członek rodziny, znajomy, opiekun, opiekunka 

Osoby Niepełnosprawnej Ruchowo, który sam bierze udział w projekcie „Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”. 

Partner projektu – Organizacja biorąca udział we wdrażaniu projektu „Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” wśród osób niepełnosprawnych ruchowo i osób 

z otoczenia osób niepełnosprawnych ruchowo (Caritas Polska, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (FAR), 

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska” (Fundacja „Pomoc 

Maltańska”), Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji).  

Pracownicy/Pracowniczki Projektu – osoby wykonujące działania po stronie organizacji/instytucji 

biorącej udział w realizacji projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” 

jako lider projektu lub jako partner projektu. 

Kadra projektu – trzecia obok osób niepełnosprawnych i otoczenia grupa docelowa projektu (osoby 

wykonujące działania po stronie partnerów projektu, które podnoszą kwalifikacje poprzez udział 

w szkoleniu i są beneficjentami/beneficjentkami projektu. 
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Streszczenie  

Niniejszy raport został opracowany przez Zespół Collect Consulting S.A. i Invest & Consulting Group 

Sp. z o.o. w ramach ewaluacji mid-term projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na 

rynku pracy III”. 

Realizacja projektu badawczego była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Ewaluacja służyła pozyskaniu w trakcie trwania projektu szczegółowych danych dotyczących jego 

przebiegu i rezultatów realizacji. Głównym celem ewaluacji mid-term była ocena przebiegu realizacji 

oraz wstępnych wyników projektu, takich jak: osiągnięte na danym etapie wdrażania produkty, 

rezultaty, stopień osiągnięcia celów, wykorzystanie środków finansowych oraz system wdrażania 

i monitorowania. 

Badanie miało charakter jakościowy. Wśród wykorzystanych metod i technik badawczych należy 

wymienić analizę desk research oraz indywidualne wywiady pogłębione. Wywiady przeprowadzone 

zostały w czterech grupach respondentów/respondentek: 

 Wśród pracowników/pracowniczek projektu – w tym Lidera i Partnerów; 

 Wśród pracowników/pracowniczek merytorycznych projektu będących jednocześnie 

beneficjentami projektu; 

 Wśród osób niepełnosprawnych ruchowo objętych wsparciem w ramach projektu; 

 Wśród opiekunów osób niepełnosprawnych. 

 

Kluczowe wnioski z badania: 

 Cele projektu zostały trafnie dobrane i są zgodne z zapisami dokumentów programowych oraz 

dokumentów strategicznych. 

 Jak wynika z przeprowadzonych badań jakościowych z kadrą projektu rezultaty drugiej edycji 

projektu miały wpływ na planowanie działań w ramach aktualnie realizowanego wsparcia. 

Główną zmianą, która zaszła od początku realizacji wsparcia było zmniejszenie liczby osób z 

otoczenia niepełnosprawnych uczestników/uczestniczek objętych wsparciem w ramach 

projektu. Początkowo zakładano wsparcie 1 do 1, tj. jedna osoba niepełnosprawna i jeden 

opiekun. Doświadczenia wcześniejszych edycji, a także zalecenia wynikające z badań 

ewaluacyjnych doprowadziły do zmniejszenia liczby opiekunów uczestniczących w projekcie, 

a tym samym urealniony został wskaźnik liczby opiekunów ONR objętych wsparciem. 

 W toku realizacji projektu nie został wypracowany jednolity system pozyskiwania czy 

współpracy z pracodawcami. U poszczególnych Partnerów zatrudnieni są pracownicy 

odpowiadający za kontakty z potencjalnymi pracodawcami, doradcy, którzy mają 

pracodawców pozyskiwać, jednak wydaje się, że konieczne byłoby opracowanie wspólnej 

strategii pozyskiwania pracodawców do projektu. 

 Badani opiekunowie ONR nie dostrzegają własnych potrzeb, które może zaspokoić udział 

w projekcie – w pierwszej kolejności nastawieni są na potrzeby osób niepełnosprawnych, 

którymi się opiekują. Przeprowadzone wywiady z opiekunami wskazują, że, podobnie jak 

w poprzednich edycjach projektu, nie traktują oni siebie jako uczestników/uczestniczki 
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projektu do których również różne formy pomocy są skierowane. Opiekunowie postrzegają 

swoje uczestnictwo w projekcie głównie przez pryzmat pomocy swoim podopiecznym. W 

projekcie próbują odnaleźć oni przede wszystkim te elementy, które nakierowane są na 

zabezpieczenie potrzeb osób, którymi się opiekują. Poszukują dla swoich podopiecznych nie 

tylko możliwości nabycia kompetencji potrzebnych do funkcjonowania na rynku pracy, ale 

także integracji z innymi, akceptacji. 

 Ważną potrzebą, na jaką zwrócili uwagę pracownicy merytoryczni – psychologowie, doradcy 

zawodowi, którą zaspakaja projekt jest kwestia wsparcia psychicznego zarówno ONR jak i 

opiekunów uczestników/uczestniczek projektu, rozładowania napięcia emocjonalnego, co 

stanowi wartość dodaną projektu. 

 Na obecnym etapie nie występują znaczne opóźnienia w realizacji projektu, które mogłyby 

przełożyć się na osiągnięcie założonych celów. Poziom realizacji celów projektu odzwierciedla 

stopień wydatkowania środków w ramach poszczególnych zadań oraz poziom osiągniętych 

rezultatów twardych. Jako, że działania realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem 

projektu nie istnieje ryzyko niezrealizowania założonych celów, szczególnie w kontekście 

poziomu realizacji poszczególnych zadań. 
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1 Wprowadzenie 

Prezentowany raport stanowi podsumowanie prowadzonego przez Zespół Collect Consulting S.A. 

i Invest & Consulting Group Sp. z o.o. badania ewaluacyjnego mid-term projektu „Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”.  

Opracowanie prezentuje wyniki analizy desk research i terenowych badań jakościowych z uczestnikami 

oraz kadrą projektu. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przebiegu realizacji oraz 

wstępnych wyników projektu, takich jak osiągnięte produkty, rezultaty, stopień osiągnięcia celów, 

wykorzystanie środków finansowych oraz system wdrażania i monitorowania projektu, a także stopień 

dostosowania wsparcia do potrzeb beneficjentów projektu. 

1.1 Kontekst badania 

Jak wskazują wyniki Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) z 2011, liczba osób, które zadeklarowały 

ograniczenie zdolności do wykonywania zwykłych czynności podstawowych dla swojego wieku i/lub 

posiadały ważne orzeczenie kwalifikujące je do zaliczenia do zbiorowości osób niepełnosprawnych 

(tzw. niepełnosprawność prawna) wynosiła 4 697,5 tys., co stanowiło 12,2% ludności kraju.1 

Opierając się na wynikach kwartalnego badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), 

skorygowanych na podstawie danych z NSP 2011 liczebność populacji osób niepełnosprawnych 

prawnie w wieku 16 lat i więcej wyniosła na koniec 2011 roku 3 341 tys. osób. Począwszy od 1997 

roku liczba osób niepełnosprawnych prawnie stopniowo zmniejszała się w kolejnych latach.  

Rysunek 1 Liczba osób niepełnosprawnych w Polsce w latach 1993-2013 wg BAEL 
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Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), GUS. 

Systematycznemu zmniejszeniu ulega również udział osób niepełnosprawnych prawnie wśród osób 

w wieku 15 lat i więcej. Od 2001 roku do 2011 roku zmniejszył się z 13,9% do 10,6%, zaś wśród osób 

w wieku produkcyjnym zmniejszył się w tym okresie z 10,9% do 8,4%.  

                                                

1 Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011. Raport z wyników, GUS, Warszawa 2012 s. 63 
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Jak wynika z NSP wśród ogółu osób niepełnosprawnych 2530,4 tys. stanowiły kobiety. 

Niepełnosprawni mężczyźni stanowili nieco mniejszą grupę – 2167,1 tys. osób, co stanowi 46% ogółu 

osób niepełnosprawnych w Polsce.2 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyróżnia 

trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany oraz lekki.  

□ Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością 

organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej 

i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych 

osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

□ Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością 

organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej 

lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról 

społecznych. 

□ Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, 

powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu 

do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną 

sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające 

się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze 

lub środki techniczne.3 

Według danych BAEL, w roku 2011 w ogólnej liczbie osób niepełnosprawnych prawnie 31,8% 

stanowiły osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, 40,8% - osoby 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a jedynie 27,4% - osoby o stopniu niepełnosprawności 

lekkim.  

Według badania BAEL, w 2011 roku aktywnych zawodowo było 17,03% osób 

niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej, w tym w wieku produkcyjnym 26,4%.  

Tabela 1 Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej  

wiek 

Osoby niepełnosprawne 

Ogółem 

Aktywni zawodowo 

Bierni 
zawodowo Razem 

Pracujący 

Bezrobotni 
Razem 

W 
pełnym 

W niepełnym 

wymiarze czasu pracy 

w tysiącach 

Ogółem 3399 579 483 347 135 96 2820 

15-24 109 19 11 7 . 8 90 

25-34 202 73 60 47 13 13 129 

35-44 223 83 66 53 13 17 140 

45-54 510 168 142 115 27 26 342 

55-64 1106 203 172 113 59 31 903 

                                                

2 Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011. Raport z wyników, GUS, Warszawa 2012 s. 64 

3 Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. nr 
127 poz. 721; 
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65 lat i 
więcej 

1248 33 31 12 20 . 1215 

Dotyczy osób niepełnosprawnych prawnie. Źródło: GUS BAEL, I kw.2013 

Analizując dane w perspektywie kilku ostatnich lat można stwierdzić poprawę sytuacji 

osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Od 2007 roku odnotowuje się bowiem znaczny 

wzrost współczynnika aktywności zawodowej i wskaźnika zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, szczególnie tych w wieku produkcyjnym. Podczas gdy w 2007 roku 

współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 22,6%, 

w 2008 r. – 23,9%, w 2009 r. - 24,6%, to w 2010 roku wynosił 25,9%,  w 2011 roku osiągnął poziom 

26,3%, w 2012 – 27,5, a w II kwartale 2013 r. 27,6. Udział pracujących wśród osób 

niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w roku 2011 osiągnął wartość 22,3%, a w 2012 23%, 

natomiast w II kwartale 2013 r. kształtuje się na poziomie 22,8%. Dla porównania w 2009 roku 

wynosił 21,4%, zaś w 2008 roku wynosił 20,8%, a w 2007 roku wynosił 19,4%. Wciąż jednak 

współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych pozostaje kilkukrotnie 

niższy, niż w przypadku osób sprawnych. Dla porównania współczynnik aktywności zawodowej 

osób sprawnych w wieku 15 lat i więcej wynosił 60,7%, a w wieku produkcyjnym 76,7%.  

Rysunek 2 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym 

w latach 2001-2013 

 Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), GUS. 

O niskim poziomie zatrudnienia osób niepełnosprawnych (ON) świadczy również wskaźnik 

zatrudnienia, który w 2013 roku wyniósł niewiele ponad 14%. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia 

w kraju wśród ON występuje w województwie podkarpackim i osiąga wartość ponad 

20%: 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0
26,1 25,8

23,7 23,4 23,9

22,1
22,6

23,9 24,6
25,7 26,3

27,5
26,7

27,6 27,6 28,0 27,3 27,6

20,9 20,5
19,1

18,1 18,6 18,2
19,4

20,8 21,4 21,8 22,2
23,0 22,4

23,2 23,3 23,2 22,6 22,8

19,8 20,5
19,2

22,6 21,9

17,3

14,1
13,1 12,8

15,3 15,5 16,2 16,1 16,1 15,6
17,2 17,4 17,3

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym
w latach 2001-2013

Współczynnik aktywności zawodowej Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia



  

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

 

11 

Rysunek 3 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rozkładu 

terytorialnego 

 

Dotyczy osób niepełnosprawnych prawnie. Źródło: GUS BAEL, II kwartał 2013 

W końcu grudnia 2012r. liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach 

Pracy (PUP) jako bezrobotne bądź poszukujące pracy wynosiła 137 126 (w poprzednim roku124 238), 

z czego 104.663 osób stanowili zarejestrowani jako bezrobotni i 19.575 jako poszukujący pracy/i 

niepozostający w zatrudnieniu. W grudniu 2011 r. w porównaniu ze stanem z końca poprzedniego 

roku liczba zarejestrowanych w PUP osób niepełnosprawnych wzrosła o 0,6% (o 0,7 tys.), przy czym 

zarejestrowanych jako bezrobotne wzrosła o 4,3% (o 4,4 tys.), a zarejestrowanych jako poszukujący 

pracy - zmalała o 15,6% (o 3,6 tys.). Dla porównania liczba osób sprawnych, zarejestrowanych 

w Powiatowych Urzędach Pracy jako osoby bezrobotne bądź poszukujące pracy, zwiększyła się w tym 

czasie o 1,1%, przy czym zarejestrowanych jako bezrobotne wzrosła o 1,3%, zaś zarejestrowanych 

jako poszukujący pracy – zmalała o 9,8%. W 2010 roku liczba zarejestrowanych w Powiatowych 

Urzędach Pracy osób niepełnosprawnych w porównaniu ze stanem z końca poprzedniego roku wzrosła 

o 3,8% (o 4,6 tys.), przy czym wzrosła o 6,2% (o 5,9 tys.) - zarejestrowanych jako bezrobotne, 

a zmalała o 5,3% (o 1,3 tys.) - jako poszukujący pracy.  

Porównując dane za grudzień 2011 r. z danymi za grudzień 2008 roku można stwierdzić, 

że liczba zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy osób niepełnosprawnych 

wzrosła o 28,6% (27,7 tys.), przy czym liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne 

wzrosła o 43,2% (31,6 tys.), a liczba osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy - 

zmalała o 16,6% (3,9 tys.). 

Dla porównania liczba osób sprawnych, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako osoby 

bezrobotne bądź poszukujące pracy, zwiększyła się w tym czasie o 33,5%, przy czym zwiększyła się 

o 34,1% liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne i zmniejszyła się o 3,9% - liczba osób 

zarejestrowanych jako poszukujący pracy.  
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Rysunek 4 Liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy w latach 2002-2012 

 

Źródło: GUS, Bezrobocie rejestrowane 26.08.2013 

Podejmowanie różnego typu zatrudnienia (zarówno na chronionym jak i otwartym rynku pracy) jest 

niezwykle istotnym czynnikiem zmierzającym do aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych. Od lat prowadzone są działania zmierzające do zwiększania aktywności 

zawodowej osób niepełnosprawnych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rehabilitacja, której 

zasadniczym celem jest poprawa poziomu funkcjonowania, jakości życia oraz integracji społecznej 

osób niepełnosprawnych, powinna obejmować szeroki zakres działań – organizacyjnych, leczniczych, 

psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych.4 Liczne publikacje 

i wyniki badań dotyczące kwestii aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych wskazują, że 

z biegiem lat rozumienie potrzeb tej grupy jest coraz większe i ma niebagatelny wpływ na stosowane 

metody aktywizacji zawodowej. Przejawia się to m.in. w dostosowywaniu oferty wsparcia do 

specyficznych potrzeb osób z określonym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, propagowaniem 

elastycznych form zatrudnienia, zatrudnienia wspomaganego oraz naciskiem na wychodzenie osób 

niepełnosprawnych z chronionego na otwarty rynek pracy. Mimo tych działań aktywizacja zawodowa 

osób niepełnosprawnych nadal natrafia na różnego typu bariery. Wśród problemów wyróżnić należy 

m.in. bariery architektoniczne, niechęć pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych, wynikającą 

ze stereotypowego postrzegania osób niepełnosprawnych, braku świadomości nt. korzyści 

zatrudniania tych osób, nieznajomości wartości i kwalifikacji osób niepełnosprawnych.  

                                                

4 „Zadowolenie osób niepełnosprawnych z pracy”, raport z badania TNS OBOP dla PRFON, wrzesień 2010, s. 4 
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1.2 Charakterystyka projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych 

ruchowo na rynku pracy III” 

Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” to projekt ogólnopolski 

realizowany w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie 

Programy Integracji Aktywizacji Zawodowe, Poddziałanie 1.3.6 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przez PFRON we współpracy z: 

 Caritas Polska,  

 Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, 

 Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”,  

 Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.  

Cel projektu. Głównym celem projektu jest przygotowanie grupy 3010 ONR do wejścia lub powrotu 

na rynek pracy lub do podjęcia albo kontynuacji nauki. W grupie tej ma znaleźć się 1004 kobiet i 2006 

mężczyzn. Realizacja projektu odbywa się w terminie od 1 marca 2012r. do 28 lutego 2014r. Cele 

szczegółowe projektu to: 

 

 zwiększenie i rozwój umiejętności u 3010 osób niepełnosprawnych ruchowo (1004 K i 2006 M) 

poprzez zapewnienie tym osobom kompleksowego i indywidualnie dobranego wsparcia w celu 

przygotowania tych osób do wejścia lub powrotu na rynek pracy bądź podjęcie lub 

kontynuowanie nauki; 

 zmiana postaw społecznych u 1050 (735 K i 315 M) osób z otoczenia ONR w obszarze 

aktywności społeczno-zawodowej ONR; 

 wzrost wiedzy i umiejętności u 105 przedstawicieli kadry projektu po stronie Partnerów (79 K i 

26 M) z zakresu wprowadzania ONR na rynek pracy. 

 

Grupy docelowe objęte wsparciem. Ewaluowany projekt skierowany jest gównie do osób 

niepełnosprawnych ruchowo, jednak obejmuje również wsparciem osoby z otoczenia ONR oraz kadrę 

Partnerów zaangażowaną w realizację projektu.  

 Kryteria uczestnictwa w projekcie to: niepełnosprawność ruchowa (rzadka lub sprzężona);  

 wiek od 16 do 59 lat w przypadku kobiet i od 16 do 64 lat w przypadku mężczyzn; 

 posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;  

 Status osoby bezrobotnej (w chwili rekrutacji do projektu). 

Grupa docelowa obejmuje również osoby z orzeczonym stopniem umiarkowanym niepełnosprawności 

oznaczonej kodem R lub N, które jednocześnie legitymują się potwierdzeniem dwóch lub więcej 

obszarów niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona).  

Nabór uczestników/uczestniczek do projektu był prowadzony zgodnie z polityką równych szans. 

Rekrutacja objęła więc 40% kobiet i 60% mężczyzn. Odrębne proporcje mogły wystąpić w przypadku 

Fundacji „FAR”, ponieważ rekrutuje ona beneficjentów z grupy niepełnosprawnych z urazem rdzenia 

kręgowego. Uraz ten dotyka znacznie częściej mężczyzn niż kobiet. W zgodzie z tą obserwacją 

rekrutacja w przypadku „FAR” ma obejmować 20% kobiet i 80% mężczyzn.  

Docelowo, w ramach projektu wsparciem objętych zostanie 3010 ONR. Pozostałymi beneficjentami 

projektu są: 
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 Osoby z otoczenia ONR, będące ich opiekunami i/lub rodzicami (1050 osób). 

 Kadra merytoryczna partnerów projektu, która odpowiada za pracę z ONR (105 

pracowników/pracowniczek projektu). 

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu. Projekt realizuje kompleksowe i zindywidualizowane 

podejście do osób niepełnosprawnych ruchowo, uwzględniające wsparcie aktywności zawodowej 

i jednocześnie  wsparcie dla otoczenia tych osób.  

W projekcie można uzyskać różnorodne formy wsparcia np.: 

 Warsztaty Aktywizacji Zawodowej,  

 szkolenia zawodowe lub podnoszące kwalifikacje,  

 praktyczne zajęcia u pracodawcy,  

 staże rehabilitacyjne,   

 poradnictwo zawodowe, 

 wsparcie w rozpoczęciu/kontynuacji nauki. 

 

Pierwszym krokiem na drodze do objęcia wsparciem ONR jest opracowanie Indywidualnego Planu 

Działania (IPD), na podstawie którego planowana jest dalsza ścieżka wsparcia 

beneficjenta/beneficjentki w projekcie.  

Objęcie wsparciem otoczenia ma na celu wzrost wiedzy rodzin i osób opiekujących się ONR na temat 

samodzielnej aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ruchowo, zmianę postaw 

wobec swojego podopiecznego/podopiecznej i siebie, wzrost wiary w możliwości społeczne 

i zawodowe podopiecznego/podopiecznej oraz wzrost zaufania do innych osób opiekujących się 

osobami niepełnosprawnymi. 

Wsparcie udzielone pracownikom/pracowniczkom organizacji ma na celu wzrost wiedzy  

i umiejętności kadr do prowadzenia procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób uczestniczących  

w szkoleniach. 
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2 Cel i zakres badania 

Badanie ewaluacyjne mid-term projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy 

III” służyło pozyskaniu w trakcie trwania projektu szczegółowych danych dotyczących jego przebiegu 

i rezultatów realizacji. 

Głównym celem badania mid-term była ocena przebiegu realizacji oraz wstępnych wyników 

projektu, takich jak: osiągnięte na danym etapie wdrażania produkty, rezultaty, stopień 

osiągnięcia celów, wykorzystanie środków finansowych oraz system wdrażania i monitorowania. 

 

2.1 Zakres badania 

W zakres ewaluacji mid-term weszły następujące elementy: 

 analiza wyników ewaluacji poprzednich edycji projektu; 

 ocena trafności określenia celów w stosunku do aktualnie istniejących potrzeb 

beneficjentów/beneficjentek; 

 ocena stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów; 

 ocena zgodności realizowanych zadań z harmonogramem realizacji projektu. 

 diagnoza czynników, które mają wpływ na realizację projektu i skuteczność osiągania 

założonych celów; 

 ocena trafności wskaźników; 

 ocena dotychczasowej efektywności w stosunku do osiągniętych rezultatów oraz postępu  

w realizacji celów; 

 ocena zarządzania projektem; 

 ocena funkcjonowania systemu monitorowania; 

 ocena funkcjonowania struktury komunikacyjnej/komunikacji w projekcie. 

3 Kryteria i pytania ewaluacyjne 

Badanie mid-term realizowane było w odniesieniu do następujących kryteriów ewaluacyjnych: 

TRAFNOŚĆ:  

 W jakim stopniu przyjęte w projekcie cele odpowiadają regulacjom prawnym 

i dokumentom programowym oraz stosownym wymogom i potrzebom? 

 Czy projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby beneficjentów/beneficjentek? 

 

SKUTECZNOŚĆ: 

 W jakim stopniu projekt osiąga założone cele ogólne i szczegółowe?  

 Czy zakładane rezultaty projektu są realizowane w sposób adekwatny do czasu trwania 

projektu?  

 W jakim stopniu zrealizowane zostały rezultaty projektu określone we wniosku o 

dofinansowanie? 
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3.1 Pytania badawcze 

Na potrzeby realizacji badania mid-term zaproponowane przez Zamawiającego pytania badawcze 

zostały uszczegółowione. Ponadto, do każdego z pytań przyporządkowano metody badawcze, dzięki 

którym możliwe było udzielenie na nie odpowiedzi. Zestawienie pytań oraz technik badawczych 

prezentuje tabela. 

Tabela 2 Zestawienie pytań i technik badawczych w ramach ewaluacji mid-term 

Cel główny: ocena przebiegu realizacji oraz wstępnych wyników 
projektu, takich jak: osiągnięte na danym etapie wdrażania produkty, 

rezultaty, stopień osiągnięcia celów, wykorzystanie środków 
finansowych oraz system wdrażania i monitorowania. 

   

 
Techniki badawcze 

   

Analiza 

desk 

research 

Wywiady 

z kadrą 

projektu 

Wywiady 

z 

uczestnik

ami 

projektu 

Cel szczegółowy Pytania badawcze 

 

Analiza wyników 
ewaluacji 
poprzednich edycji 
projektu 

(1.2)* W jakim stopniu realizacja projektu opiera 
się na wykorzystaniu rezultatów wcześniejszych 
edycji? 

 

     

Ocena trafności 
określenia celów 
w stosunku do 
aktualnie 
istniejących 
potrzeb 
beneficjentów/ben
eficjentek 

(1.1) Jak trafne są założone cele, rezultaty i 
produkty projektu? 

 
     

(2.1) Czy projekt odpowiada na zdiagnozowane 
potrzeby beneficjentów/beneficjentek? 

 
      

(2.2)* Które ze zdiagnozowanych potrzeb 
beneficjentów/beneficjentek pozostają 

(ewentualnie) niezaspokojone i dlaczego? 

 
      

(2.3)* Czy i w jakim stopniu zastosowane formy 
wsparcia i ich organizacja są dostosowane do 
potrzeb uczestników /uczestniczek 
(zdrowotnych, rodzinnych, osobowościowych, 
innych)? 

 

      

(2.4)* Czy proces rekrutacji jest dostosowany do 
potrzeb uczestników /uczestniczek 
(zdrowotnych, rodzinnych, osobowościowych, 
innych) i gwarantuje realizację celów projektu? 

 

      

Ocena stopnia 
osiągnięcia 
zakładanych 
rezultatów 

 (4.2)* Jakie działania należy podjąć, aby 
zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia 
rezultatów projektu? 

 
    

(5.1) W jakim stopniu rezultaty twarde określone 
we wniosku o dofinansowanie projektu zostały 
zrealizowane do czasu zakończenia 
prowadzonych badań ewaluacyjnych /mid 
term/? 

 

     

Ocena zgodności 
realizowanych 
zadań z 
harmonogramem 
realizacji projektu 

(4.1) Czy zakładane rezultaty twarde projektu są 
realizowane zgodnie z harmonogramem? 

 

     

Diagnoza 
czynników, które 
mają wpływ na 
realizację projektu 
i skuteczność 
osiągania 
założonych celów 

(3.2) Jakie problemy wdrożeniowe ograniczają 
skuteczność i jakość działań projektowych? 

 
     

(3.6)* Jak przebiega współpraca partnerska w 
ramach Projektu? - jaki jest stopień 
zaangażowania instytucji partnerskich w 
realizację projektu? Jaki jest ich wpływ na 
dostosowywanie wsparcia do potrzeb osób 

niepełnosprawnych? 
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(3.7)* Czy współpraca partnerska w ramach 
realizowanych projektów skutkuje 
wzmocnieniem środowiska organizacji 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych? 

 

    

Ocena trafności 
wskaźników 

(1.3)*Czy przyjęty system wskaźników projektu 
jest trafnie określony? Czy wysokość wartości 
docelowych wskaźników jest ustalona na 
właściwym poziomie? 

 

     

Ocena 
dotychczasowej 
efektywności w 
stosunku do 
osiągniętych 
rezultatów oraz 
postępu w 

realizacji celów 

(3.1)* Czy dotychczasowy postęp w realizacji 
celów jest zgodny ze wstępnymi założeniami 
projektu? 

 
     

(5.2) Czy wystąpiły nieoczekiwane skutki 
wdrażania projektu, jeśli tak to jakie? 

 
    

(5.3)* Jaki jest stopień wykorzystania środków 
finansowych? Czy środki finansowe są 
wydawane w sposób efektywny (w stosunku do 
osiągniętych rezultatów i postępu w realizacji 
celów)? 

 

     

Ocena zarządzania 
projektem 

(3.3) Jaki jest potencjał i sprawność 
funkcjonowania infrastruktury obsługowej 
projektu? 

 
     

Ocena 
funkcjonowania 
systemu 
monitorowania 

(3.5) Jak funkcjonuje system monitorowania w 
projekcie? 

 

     

Ocena 
funkcjonowania 
struktury 
komunikacyjnej/k
omunikacji w 

projekcie 

(3.4) Jak funkcjonuje komunikacja w projekcie? 

 

     

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting  

4 Opis metodologii realizacji badania 

Badanie mid-term ukierunkowane było na ocenę przebiegu realizacji oraz wstępnych wyników 

projektu, takich jak: osiągnięte na danym etapie wdrażania produkty, rezultaty, stopień osiągnięcia 

celów, wykorzystanie środków finansowych oraz system wdrażania i monitorowania. Badanie miało 

charakter jakościowy. Standardem, o jaki opierał się zespół badawczy była triangulacja 

metodologiczna, umożliwiająca zgromadzenie jak najpełniejszego materiału badawczego. 

Wykorzystując standard triangulacji źródeł danych oraz technik badawczych w ramach niniejszego 

badania wykorzystano: 

 analizę dokumentów; 

 wywiady wśród kadry wdrażającej i realizującej projekt i osób zarządzających projektem; 

 wywiady z uczestnikami/uczestniczkami projektu. 

4.1 Analiza dokumentów (desk research) 

Analiza desk research została wykorzystana kilkakrotnie w trakcie realizacji badania. W fazie 

wstępnej badania celem desk research było ustalenie podstawowych informacji w zakresie rozwiązań 

przyjętych w projekcie i synteza dostępnej wiedzy. Informacje te posłużyły uszczegółowieniu założeń 

badania i opracowaniu narzędzi badawczych do wywiadów. W kolejnej, zasadniczej fazie badania, 

analiza dokumentacji projektowej stanowiła element oceny skuteczności projektu, w tym: oceny 

przyjętych rozwiązań w zakresie wdrażania i zarządzania projektem, stanowiąc uzupełnienie dla 

informacji pozyskanych w ramach wywiadów z pracownikami/pracowniczkami projektu. 
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W trakcie badania analizie poddano następujące dokumenty: 

  

Źródła danych  dokumentacja projektowa, w tym: 

– wniosek o dofinansowanie,  

– wnioski o płatność (część sprawozdawcza) 

– strategia ewaluacji i monitoringu projektu 

– strategia promocji i upowszechniania projektu 

– dokumentacja sprawozdawcza z realizacji projektu, 

 wyniki z ewaluacji poprzednich edycji projektu 

 dokumenty programowe i operacyjne PO KL: 

– Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (wersja z 5 

grudnia 2011 r. oraz wersje poprzednie); 

– Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL (wersja z 1 stycznia 2012 r. oraz 

wersje poprzednie); 

– Plan Działania Priorytetu I PO KL dla Poddziałania 1.3.6 PFRON – 

projekty systemowe na lata 2007-2008, 2009, 2010, 2011 oraz 2012 r.;  

 akty prawne dotyczące rynku pracy i instytucji zatrudnienia, pomocy i 

integracji społecznej: 

– ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 

721); 

– ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 64, poz. 593, z późn. zm.); 

– ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 1 maja 2004r. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.); 

– ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 

kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 

– akty wykonawcze do ww. ustaw; 

 dostępne dane i analizy GUS dotyczące osób niepełnosprawnych 

 inne opracowania i dokumenty, w tym: 

– Andrzej Barczyński, Identyfikacja jakościowa i ilościowa kosztów 

zwiększania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych; 

– Dane statystyczne dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych z 

uwzględnieniem istotnych zmian i tendencji na przestrzeni ostatnich lat, 

GUS ; 

– Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Potrzeby osób 

niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej, materiały 
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konferencyjne, Warszawa 2007; 

– Rada Europy, Plan działań na rzecz osób Niepełnosprawnych 2006-

2015. 

 

4.2 Wywiady pracownikami/pracowniczkami projektu 

Celem wywiadów z pracownikami/pracowniczkami projektu było pozyskanie wiedzy 

w zakresie przebiegu projektu, procesu wdrażania i realizacji oraz ewentualnych problemów 

wdrożeniowych, a także przebiegu współpracy partnerskiej. Dzięki IDI w tej grupie możliwe było 

również zgromadzenie takich danych jak: sposób zdiagnozowania potrzeb beneficjentów/beneficjentek 

i sposób dostosowania wsparcia do potrzeb uczestników/uczestniczek, geneza i trafność celów 

projektu, a także – uzupełniająco względem desk research - w zakresie wykorzystania rezultatów 

wcześniejszych edycji projektu.  

Respondenci 

badania 

Wywiady przeprowadzone zostały w następującej konfiguracji: 

 5 wywiadów wśród pracowników/pracowniczek Fundacji Aktywnej 

Rehabilitacji (FAR) 

 5 wywiadów wśród pracowników/pracowniczek Fundacji „Pomoc 

Maltańska” 

 5 wywiadów wśród pracowników/pracowniczek Stowarzyszenia 

Przyjaciół Integracji 

 5 wywiadów wśród pracowników/pracowniczek CARITAS Polska 

 1 wywiad z pracownikiem/pracowniczką PFRON. 

 

Łącznie przeprowadzono 21 wywiadów IDI z kadrą projektu. 

 

4.3 Wywiady z uczestnikami/uczestniczkami projektu 

Głównym celem wywiadów z uczestnikami/uczestniczkami projektu była analiza trafności 

określenia celów projektu w stosunku do aktualnie istniejących potrzeb beneficjentów/beneficjentek.  

Jako, że projekt obejmuje wsparciem trzy grupy uczestników/uczestniczek – osoby niepełnosprawne 

ruchowo, ich opiekunów oraz kadrę projektu objętą badaniem, wywiady IDI przeprowadzone zostały 

we wszystkich grupach objętych wsparciem wg następującego doboru:  

Respondenci 

badania 

Łącznie przeprowadzono 24 wywiady, w tym: 

 4 wywiady z kadrą projektu objętą szkoleniami w ramach projektu, 

w tym: 

1 wywiad z przedstawicielem/przedstawicielką kadry projektu 

objętym/objętą szkoleniem w ramach projektu z Fundacji Aktywnej 

Rehabilitacji (FAR) 

1 wywiad z przedstawicielem/przedstawicielką kadry projektu 

objętym/objętą szkoleniem w ramach projektu z Fundacji „Pomoc 

Maltańska” 

1 wywiad z przedstawicielem/przedstawicielką kadry projektu 
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objętym/objętą szkoleniem w ramach projektu ze Stowarzyszenia 

Przyjaciół Integracji  

1 wywiad z przedstawicielem/przedstawicielką kadry projektu Caritas 

Polska objętym/objętą szkoleniem w ramach projektu 

 8 wywiadów z otoczeniem ONR 

2 wywiady z osobami z otoczenia ONR (rodzina, znajomi, pracownicy 

społeczni) biorącymi udział w projekcie dzięki Fundacji „Pomoc 

Maltańska”; 

2 wywiady z osobami z otoczenia ONR, które biorą udział w projekcie 

dzięki Caritas Polska; 

2 wywiady z osobami z otoczenia ONR, które uczestniczą w projekcie 

dzięki Fundacji Aktywnej Rehabilitacji; 

2 wywiady z osobami z otoczenia ONR, które uczestniczą w projekcie 

dzięki Stowarzyszeniu przyjaciół Integracji.  

 

 12 wywiadów z ONR w następującej konfiguracji: 

3 wywiady z ONR będącymi podopiecznymi Fundacji „Pomoc Maltańska” 

(w tym z jedną osobą z II edycji projektu); 

3 wywiady z ONR będącymi podopiecznymi Caritas Polska (w tym z 

jedną osobą z II edycji projektu); 

3 wywiady z ONR będącymi podopiecznymi Fundacji Aktywnej 

Rehabilitacji (FAR) (w tym z jedną osobą z II edycji projektu); 

3 wywiady z ONR będącymi podopiecznymi Stowarzyszenia Przyjaciół 

Integracji (w tym z jedną osobą z II edycji projektu). 

 

4.4 Wskaźniki pomiaru 

Dla weryfikacji trafności i skuteczności przedsięwzięcia projektowego Wykonawca zdefiniował 

określone poniżej wskaźniki ewaluacyjne oceny mid-term.  

Tabela 3 Wskaźniki ewaluacyjne badania mid-term 

Lp. Wskaźnik Metodologia i sposób pomiaru 

1 

…% wskaźników produktu ma 

dobrze określony poziom wartości 

docelowej. 

Źródło danych: wywiady z pracownikami/pracowniczkami projektu. 

Pomiar wskaźnika zostanie dokonany na podstawie analizy 

eksperckiej wyników (wskazań respondentów/respondentek). 

2 

…% wskaźników rezultatu ma 

dobrze określony poziom wartości 

docelowej. 

Źródło danych: wywiady z pracownikami/pracowniczkami projektu. 

Pomiar wskaźnika zostanie dokonany na podstawie analizy 

eksperckiej wyników (wskazań respondentów/respondentek). 

3 

Zrealizowano …% działań 

względem założeń harmonogramu 

na dany etap realizacji projektu. 

Źródło danych: analiza desk research oraz (uzupełniająco) 

wywiady z pracownikami/pracowniczkami projektu. Pomiar 

wskaźnika zostanie dokonany na podstawie weryfikacji danych dot. 

postępów wdrażania projektu w stosunku do założeń z wniosku o 
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Lp. Wskaźnik Metodologia i sposób pomiaru 

dofinansowanie i harmonogramu. 

4 

Zrealizowano w …% wskaźniki 

produktu, w stosunku do założeń 

projektu dotyczących bieżącego 

etapu wdrażania. 

Źródło danych: analiza desk research oraz (uzupełniająco) 

wywiady z pracownikami/pracowniczkami projektu. Pomiar 

wskaźnika zostanie dokonany na podstawie weryfikacji danych dot. 

postępów wdrażania projektu w stosunku do założeń z wniosku o 

dofinansowanie i harmonogramu. 

5 

Zrealizowano w …% wskaźniki 

rezultatu (rezultatów twardych) w 

stosunku do założeń projektu 

dotyczących bieżącego etapu 

wdrażania. 

Źródło danych: analiza desk research oraz (uzupełniająco) 

wywiady z pracownikami/pracowniczkami projektu. Pomiar 

wskaźnika zostanie dokonany na podstawie weryfikacji danych dot. 

postępów wdrażania projektu w stosunku do założeń z wniosku o 

dofinansowanie i harmonogramu. 

6 
Wdrożono …% rekomendacji 

z raportów z poprzednich edycji. 

Źródło danych: wywiady z pracownikami/pracowniczkami projektu 

oraz (uzupełniająco) analiza danych zastanych. Pomiar wskaźnika 

zostanie dokonany na podstawie analizy eksperckiej wniosków z 

badania. 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting 

4.5 Sposób przeprowadzenia badania 

Realizacja ewaluacji mid-term rozpoczęła się przygotowaniem raportu metodologicznego i narzędzi 

badawczych. Treść metodologii i narzędzi, jak również wszelkie działania w ramach realizacji badania 

podlegały konsultacji z Zamawiającym.  

Realizacja badania właściwego – wywiadów IDI, przypadała na wrzesień 2013 roku. Wywiady 

w różnych grupach respondentów/respondentek toczyły się równolegle. Jako, że na terminy 

przeprowadzenia wywiadów wpływały harmonogramy realizacji poszczególnych form wsparcia 

(szczególnie w przypadku ONR) na etapie organizacji spotkań Wykonawca pozostawał w stałym 

kontakcie z Partnerami projektu. 

Proces doboru i rekrutacji uczestników/uczestniczek badania, a także jego realizacji przebiegał 

w następujący sposób: 

 W pierwszej kolejności Wykonawca zwrócił się do Partnerów z prośbą o przekazanie 

harmonogramów form wsparcia. Na tej podstawie ustalono wstępnie terminy wywiadów. 

 Następnie w konsultacji z Partnerami ustalono miejsca i terminy spotkań. W celu zwiększenia 

efektywności realizacji badania Wykonawca starał się przeprowadzić badanie w trakcie 

warsztatów/szkoleń wyjazdowych, tak aby możliwe było zrealizowanie kilku wywiadów 

jednocześnie – z ONR, ich opiekunami oraz pracownikami projektu objętymi wsparciem 

szkoleniowym. Uczestnicy/uczestniczki wywiadów byli/były uprzedzane o prowadzonym 

badaniu przez przedstawicieli Partnerów. Ponadto Wykonawca nawiązywał kontakt 

z pracownikami oddziałów terenowych. Część wywiadów udało się zrealizować podczas 

Warsztatów Aktywizacji Zawodowej (WAZ): 

o W przypadku Fundacji „Pomoc Maltańska” w trakcie WAZ w Zaździerzu 

przeprowadzono dwa wywiady z niepełnosprawnymi uczestnikami/uczestniczkami 

projektu, dwa wywiady z opiekunami osób niepełnosprawnych a także jeden wywiady 

z pracownikiem/pracowniczką objętym/objętą wsparciem w ramach projektu. 

W grupie tej nie było ONR kontynuujących wsparcie od II edycji projektu, zatem 
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wywiad z uczestnikiem/uczestniczką z II edycji przeprowadzony został w biurze 

terenowym fundacji w Katowicach. Wywiady z pracownikami zajmującymi się 

zarządzaniem i wdrażaniem projektu przeprowadzone zostały w biurze projektu (3 

wywiady) w Warszawie oraz w biurach terenowych (w Katowicach i Olsztynie – po 

jednym wywiadzie). 

o Wśród beneficjentów rekrutowanych przez CARITAS Polska przeprowadzono 

5 wywiadów podczas Warsztatów Aktywizacji Zawodowej w Pabianicach (2 wywiady 

z ONR, 2 wywiady z opiekunami oraz jeden wywiad z pracownikiem/pracowniczką 

wspartym/wspartą w ramach projektu). Podobnie jak w przypadku Fundacji „Pomoc 

Maltańska” w WAZ nie brały udziału osoby z II edycji projektu, zatem wywiad odbył 

się w łódzkiej siedzibie CARITAS. Wśród pracowników/pracowniczek odpowiadających 

za wdrażanie projektu ze strony Partnera przeprowadzono: 1 IDI w Warszawie, 2 

wywiady w łódzkim oddziale i dwa wywiady w oddziale w Nysie. 

o W przypadku FAR wszystkie wywiady z osobami niepełnosprawnymi uczestniczącymi 

w projekcie (3 wywiady) przeprowadzono podczas Warsztatów Aktywizacji 

Zawodowej w Wiśle. W tym czasie przeprowadzono również wywiady 

z  pracownikiem/pracowniczką Partnera, który uczestniczył w szkoleniach w ramach 

projektu. Jako, że warsztaty nie obejmowały wsparcia dla opiekunów wywiady z nimi 

przeprowadzone zostały po indywidualnym kontakcie (ustalonym wcześniej z FAR) 

w miejscu zamieszkania opiekunów (w Częstochowie). Wszystkie wywiady z kadrą 

projektu zrealizowano w biurze FAR w Warszawie.  

o Badanie z beneficjentami rekrutowanymi przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 

przeprowadzono w biurze projektu w Warszawie (zarówno z ONR jak i z opiekunami 

ONR – łącznie 5 wywiadów). W biurze projektu odbyły się również wywiady z kadrą 

projektu (4 wywiady) oraz pracownikiem, który uczestniczył we wsparciu 

szkoleniowym. Ponadto przeprowadzono jeden wywiad z pracownikiem oddziału 

terenowego Stowarzyszenia – w Katowicach. 

Wywiad z kadrą zarządzającą projektem – Kierownikiem Projektu zrealizowany został w siedzibie 

PFRON w Warszawie. Analiza desk research stanowiła bieżący element działań realizowanych 

w trakcie badania i przebiegała równolegle z wywiadami IDI. 

4.6 Ograniczenia procesu badawczego 

W trakcie prowadzenia badania mid-term Wykonawca nie napotkał problemów, mogących w znaczący 

sposób wpłynąć na realizację badania. Dzięki ścisłej współpracy z Partnerami projektu udało się 

wyeliminować takie przeszkody jak niechęć do uczestnictwa w wywiadzie związana z nieufnością 

beneficjentów projektu w stosunku do moderatorów. Realizując badanie Wykonawca położył 

szczególny nacisk na komfort respondentów/respondentek, stąd dążenie do spotkań w trakcie 

Warsztatów Aktywizacji Zawodowej czy w biurze projektu.  

Niewielkie trudności, które wystąpiły w trakcie realizacji badania związane były z utrudnionym 

dostępem do ONR, które uczestniczyły również w poprzedniej edycji projektu. Osoby te nie brały 

udziału w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej, zatem kontakt z nimi był nieco utrudniony, jednak 

dzięki wsparciu Partnerów wszystkie wywiady zostały zrealizowane. W jednym przypadku wywiad 
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z beneficjentem/beneficjentką został przełożony na inny termin z powodów osobistych 

respondenta/respondentki.  

U jednego z Partnerów wystąpiły także odmowy udziału w badaniu wśród opiekunów ONR. W tym 

wypadku do wywiadów zrekrutowane zostały inne osoby.  

5 Opis wyników badania 

5.1 Analiza i ocena dokumentów programowych i projektowych  

Na potrzeby oceny trafności projektu w ramach niniejszego rozdziału dokonano analizy celów projektu 

pod kątem ich adekwatności w stosunku do zapisów dokumentów programowych oraz aktów 

prawnych skierowanych na wsparcie osób niepełnosprawnych. Ponadto przeprowadzono desk 

research wyników ewaluacji poprzednich edycji projektu, a także dokonano oceny przyjętego systemu 

wskaźników.  

Na trudną sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy wpływa wiele czynników. Można wśród 

nich wymienić m.in.: 

 Bariery edukacyjne i niski poziom wykształcenia; 

 Stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych jako niewydajnych 

pracowników/pracowniczek, niekonkurencyjnych w porównaniu z pracownikami 

pełnosprawnymi;5 

 Bariery w dostępie do miejsc pracy (komunikacyjne i architektoniczne); 

 Bariery osobowościowe (bierność zawodowa i społeczna, brak umiejętności 

interpersonalnych).6 

 

Wobec powyższego wspieranie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych staje się coraz 

bardziej istotnym elementem polityki społecznej, o czym świadczą działania podejmowane w tym 

zakresie przez instytucje administracji państwowej, samorządy oraz organizacje pozarządowe. Jednym 

z priorytetów Strategii Polityki Społecznej na lata 2007-2013 jest kompleksowa rehabilitacja 

i aktywizacja osób niepełnosprawnych. Priorytet ten jest realizowany poprzez szereg działań 

zmierzających do osiągnięcia następujących celów związanych z aktywizacją zawodową i społeczną: 

 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; 

 Tworzenie warunków do większej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, jako 

podstawy społecznej integracji i poprawy warunków ich życia; 

 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług społecznych; 

 Usprawnienie systemu rehabilitacji, na rzecz utrzymania możliwości aktywności zawodowej.7 

Wobec trudnej sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy PO KL staje przed wyzwaniem 

wyrównywania ich szans w obszarze zatrudnienia, co odzwierciedlone jest w dwóch pierwszych celach 

strategicznych Programu: Cel 1: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do 

zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia 

społecznego.  

                                                

5 Kalita J., Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi dla tej grupy 
beneficjentów, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Warszawa 2006, s.6 
6 Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny, WSPA, Lublin 2011, s.12-14 
7 Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 13 września 205, s. 32-33 
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Działania skierowane na rehabilitację społeczną i zawodową oraz wzrost aktywizacji, przede wszystkim 

zawodowej, realizowane są w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działania 1.3 

Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Głównym celem Priorytetu I PO KL Zatrudnienie i integracja społeczna jest realizacja działań 

skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy. Cel ten realizowany jest poprzez skierowanie wsparcia bezpośrednio do grupy 

osób zagrożonych wykluczeniem oraz do instytucji integracji społecznej i rynku pracy poprzez 

wzmocnienie i wykorzystanie ich potencjału w drodze do tworzenia efektywnej polityki integracyjnej 

i aktywizacyjnej poprzez budowanie rozwiązań (programów) ogólnopolskich.8  

Ogólnokrajowe rozwiązania systemowe zmierzające do wypracowania modelowych rozwiązań 

w obszarze aktywizacji zawodowej realizowane są w ramach Działania 1.3 Ogólnopolskie programy 

integracji i aktywizacji zawodowej. Właśnie w ramach tego Działania realizowane jest wsparcie dla 

osób niepełnosprawnych finansowane ze środków Poddziałania 1.3.6 PFRON. Objęte analizą w ramach 

niniejszej ewaluacji Poddziałanie obejmuje następujące typy operacji: 

 Ekspertyzy i badania dotyczące diagnozy potrzeb, efektywności form wsparcia oraz aktywizacji 

zawodowej i społecznej wobec osób niepełnosprawnych, powiązane z konkretnymi działaniami 

wdrożeniowymi; 

 Ogólnokrajowe i ponadregionalne projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, 

skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (ze szczególnym uwzględnieniem 

wykorzystania nowoczesnych technologii oraz projektów promujących elastyczne 

i innowacyjne formy zatrudnienia); 

 Identyfikacja i promocja najlepszych rozwiązań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym;  

 Kampanie informacyjne skierowane m.in. do pracodawców w celu zachęcania ich do 

zatrudniania osób niepełnosprawnych.9 

 

Zapisy PO KL w zakresie działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 

osób niepełnosprawnych korespondują z zapisami przytoczonej powyżej Strategii Polityki Społecznej.  

Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” poprzez swoje cele (główny 

i szczegółowe) wpisuje się w założenia zarówno dokumentów programowych jak i Strategii Polityki 

Społecznej, szczególnie poprzez nacisk na indywidualne, kompleksowe wsparcie osób 

niepełnosprawnych (na co zwraca uwagę Strategia Polityki Społecznej). Można zatem stwierdzić, 

iż założone w ramach projektu cele zostały trafnie dobrane. Ponadto, cele i działania 

realizowane w ewaluowanym projekcie odpowiadają następującym kierunkom działań zawartym 

w Planie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2006-2015: 

  

                                                

8 Mrr, Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Warszawa 2013, s.24-25  
9 Tamże, s.45-46 
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Tabela 4 Cele projektu a założenia Planu działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

Kierunki działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych (Plan działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych 2006-2015)10 

Cele projektu Wsparcie osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy III 

Kierunek działań nr 5: zatrudnienie, poradnictwo i 
szkolenia zawodowe 

Zapewnienie uczestnikom projektu 
specjalistycznego wsparcia doradczego, 
psychologicznego, szkoleń. 
Zapewnienie wsparcia dla aktywnego i skutecznego 
poszukiwania pracy i zaplecza do znalezienia pracy, 
uczestnictwa w stażach, lub zajęć praktycznych. 

Kierunek działań nr 8: życie w społeczności 
lokalnej 

Promocja aktywności ONR w ich otoczeniu na rzecz 
przełamania niekorzystnych postaw społecznych, 
stereotypów i uprzedzeń. 

Kierunek działań nr 10: rehabilitacja 

Wzrost wiedzy rodzin i osób opiekujących się ONR 
na temat samodzielnej aktywności zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych ruchowo, 
zmianę postaw wobec swojego 
podopiecznego/podopiecznej i siebie.  
Wzrost wiary w możliwości społeczne i zawodowe 
podopiecznego/podopiecznej oraz wzrost zaufania 
do innych osób opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi. 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie Planu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2006-2015 

i wniosku o dofinansowanie projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy III 

Również rezultaty twarde projektu dotyczące zatrudnienia uczestników/uczestniczek wsparcia (450 

z 3010 ONR uczestniczących w projekcie) odpowiadają wskaźnikom kontekstowym PO KL dotyczącym 

wzrostu zatrudnienia ( w ramach celu 1 Programu) czy wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

(cel 2 PO KL). W ramach projektu przewidziano osiągnięcie następujących wskaźników:  

 opracowanie dla 3010 ONR indywidualnych planów działania i poradnictwa zawodowego, 

 ukończenie przez 1004 ONR (338 kobiet i 666 mężczyzn) warsztatów aktywizacji zawodowej, 

 odbycie przez 480 ONR (162 kobiet i 318 mężczyzn) staży rehabilitacyjnych, 

  ukończenie przez 1050 osób (735 kobiet i 315 mężczyzn) warsztatów dla członków rodzin 

ONR oraz ich opiekunów (w skład tych warsztatów wchodzą (poradnictwo zawodowe, grupy 

wsparcia, terapie grupowe),  

 podjęcie pracy przez 450 ONR (150 kobiet i 300 mężczyzn), kontynuacja lub rozpoczęcie nauki 

przez 240 osób (81 kobiet , 159 mężczyzn), 

  ukończenie indywidualnych zajęć praktycznych u pracodawcy przez 240 ONR (81 kobiet i 159 

mężczyzn),  

 ukończenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie wprowadzania 

niepełnosprawnych na rynek pracy przez 105 pracowników merytorycznych zatrudnionych 

w projekcie (79 kobiet i 26 mężczyzn). 

Na trafność celów i założeń badanego projektu mają niewątpliwy wpływ doświadczenia Lidera 

i Partnerów wynikające z realizacji poprzednich edycji projektu – pilotażu oraz II edycji, a także wyniki 

badań ewaluacyjnych poprzednich edycji. Jak wynika z przeprowadzonych badań jakościowych 

z kadrą projektu rezultaty drugiej edycji projektu miały wpływ na planowanie działań 

w ramach aktualnie realizowanego wsparcia. Główną zmianą, która zaszła od początku realizacji 

wsparcia było zmniejszenie liczby osób z otoczenia niepełnosprawnych uczestników/uczestniczek 

                                                

10 Plan Działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2006-2015, Rada Europy, listopad 2008 s. 16-43 
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objętych wsparciem w ramach projektu. Początkowo zakładano wsparcie 1 do 1, tj. jedna osoba 

niepełnosprawna i jeden opiekun. Doświadczenia wcześniejszych edycji, a także zalecenia 

wynikające z badań ewaluacyjnych doprowadziły do zmniejszenia liczby opiekunów 

uczestniczących w projekcie, a tym samym urealniony został wskaźnik liczby opiekunów 

ONR objętych wsparciem. Zmiana wynika w dużej mierze z faktu, że nie wszystkie osoby 

niepełnosprawne ruchowo uczestniczące w projekcie wymagały/wymagają stałej opieki i wsparcia, 

w dużej części są to osoby samodzielne. Wprowadzenie tej zmiany spowodowało wzrost efektywności 

projektu. 

Wśród innych, istotnych zmian, na które zwrócili uwagę pracownicy Partnerów zaangażowani 

w realizację projektu było wprowadzenie dodatkowej formy wsparcia jaką są zajęcia praktyczne 

u pracodawców. Nowa forma wsparcia, jak wynika z przeprowadzonych wywiadów IDI 

z pracownikami/pracowniczkami Projektu oraz ONR, wpisuje się w oczekiwania 

uczestników/uczestniczek projektu. Pozwala zapoznać się osobom niepełnosprawnym ze środowiskiem 

pracy – zakładem, pracownikami, kulturą pracy. Może stanowić formę wsparcia poprzedzającą 

podjęcie stażu u danego pracodawcy/w konkretnej branży, a jednocześnie pozwala 

ocenić potencjalnemu uczestnikowi stażu czy to konkretne miejsce pracy/zawód/branża 

odpowiada potrzebom, oczekiwaniom czy możliwościom, dzięki czemu zapobiega 

ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w stażach rehabilitacyjnych.  

Analizując wyniki badań ewaluacyjnych realizowanych we wcześniejszych edycjach projektu można 

zauważyć, że zarówno Lider jak i Partnerzy, bazując na doświadczeniach wyniesionych z przeszłości 

w trosce o realizację celu głównego projektu, pochylili się przede wszystkim nad kwestią wewnętrznej 

motywacji ONR do podjęciem pracy lub nauki oraz nad obiektywną przesłanką, jaką jest poziom 

kwalifikacji i kompetencji ONR jako pracowników/pracowniczek. W tym celu projektodawcy zwrócili 

uwagę na kwestię podniesienia samooceny osób niepełnosprawnych ruchowo, zwłaszcza w kontekście 

ich funkcjonowania na rynku pracy (raport ewaluacyjny 2008-2009). W celu rozwoju kompetencji 

miękkich projektodawcy zdecydowali się na wykorzystanie specjalistycznej kadry – m.in. psychologów, 

trenerów, animatorów11. Celem działań miękkich było przede wszystkim pobudzenie wiary we własne 

umiejętności oraz racjonalne rozpoznanie własnych możliwości na rynku pracy. Działania miękkie 

miały na celu także uświadomienie osobom niepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin, że ich 

pozycja na rynku pracy jest przede wszystkim pochodną ich własnej aktywności. 

Analizując wnioski i rekomendacje z badań ewaluacyjnych poprzednich edycji projektu można 

zauważyć, że pewne problemy pojawiają się w sposób ciągły. W trakcie badania edycji pilotażowej 

autorzy ewaluacji zwrócili uwagę na kwestie związane z następującymi sprawami:  

 problematyką niedostatecznej ilości staży rehabilitacyjnych i ofert pracy, 

 brakiem odpowiedniego poziomu przydatności umiejętności wyniesionych ze szkoleń 

przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych ruchowo w dalszym życiu zawodowym. 

W świetle raportu z ewaluacji pilotażowej edycji projektu respondenci są zdania, że źródłem 

tej sytuacji była przede wszystkim zbyt mała liczba zajęć o charakterze praktycznym podjęcia 

działań skutkujących uproszczeniem procedur związanych z funkcjonowaniem współpracy na 

linii lider – partnerzy projektu (w tym także procedur komunikacyjnych), 

                                                

11 Raport ewaluacyjny z roku 2008-2009., s. 19. 
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 potrzeby częstszych spotkań zespołów realizujących projekt w celu wymiany doświadczeń, 

wątpliwości interpretacyjnych dotyczących dokumentów (pozwalających na ograniczenie 

trudności tego typu w realizacji projektu), 

 konieczności opracowania jednolitej strategii promocji projektu, 

 organizacji zajęć w ramach projektu – zwłaszcza dostosowania czasu ich trwania do 

możliwości osób niepełnosprawnych,  

 zwiększeniem jasności przekazu niektórych zajęć (zwłaszcza doradztwo prawne),  

 zwiększenia ilości personelu administracyjnego zarówno po stronie lidera jak i partnera 

projektu,  

 zwiększenia świadomości po stronie partnerów dotyczącej roli sprawozdawczości i rozliczeń 

działań dotyczących projektu.  

Jak wynika z przeprowadzonych badań jakościowych prowadzone badania ewaluacyjnych wpłynęły na 

kształt projektu, w tym systemu monitoringu i komunikacji w projekcie. Przeprowadzona analiza 

wskazuje, że większość zaleceń z badań została wdrożona i jest kontynuowana w III 

edycji projektu.  

W kwestii niedostatecznej liczby ofert pracy czy staży rehabilitacyjnych podjęto działania 

zmierzające do zwiększenia szans uczestników/uczestniczek projektu na rynku pracy 

poprzez wydłużenie okresu trwania staży rehabilitacyjnych z trzech do sześciu miesięcy. 

Półroczny okres odbywania stażu wydaje się optymalny zarówno dla pracodawcy jak i dla stażysty. 

Wydłużony czas trwania stażu jest istotny ze względu na ograniczenia ONR, którzy, w niektórych 

przypadkach potrzebują więcej czasu aby przystosować się do warunków pracy. Ponadto wydłużony 

czas stażu jest równoznaczny ze zdobyciem większego doświadczenia zawodowego i nabyciem 

szerszych kwalifikacji. Z kolei pracodawca ma możliwość lepiej poznać potencjalnego pracownika 

i jego możliwości. Z przeprowadzonych wywiadów IDI nie wynika jednak, że w toku 

realizacji projektu wypracowany został jednolity system pozyskiwania czy współpracy 

z pracodawcami. U poszczególnych Partnerów zatrudnieni są pracownicy odpowiadający 

za kontakty z potencjalnymi pracodawcami, doradcy, którzy mają pracodawców 

pozyskiwać, jednak wydaje się, że konieczne byłoby opracowanie wspólnej strategii 

pozyskiwania pracodawców do projektu. Jest to kwestia godna rozważenia w przyszłości, 

szczególnie w kontekście trwałości rezultatów projektu – nawiązanie stałej współpracy zwiększyłoby 

szansę na trwałe zatrudnienie beneficjentów/beneficjentek. 

Istotną rolę w analizowanych raportach ewaluacyjnych odgrywała kwestia zarządzania projektem 

i kontaktów między partnerami. Jak wynika z lektury dokumentów, mimo stosunkowo wysokiej oceny 

sposobu zarządzania i komunikacji w pilotażowej edycji projektu i na etapie jej kontynuacji, pojawiały 

się problemy natury organizacyjnej. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy brak szybkiej reakcji 

Lidera na komunikaty ze strony Partnerów. Kwestie te związane są z problematyką zagrożeń dla 

osiągnięcia celu określonego jako przywrócenie, rozwinięcie i podtrzymanie aktywności społeczno – 

ekonomicznej dla wybranej grupy ONR. Autorzy raportu poruszyli także problematykę współpracy 

pomiędzy Partnerami w projekcie. Problemy, które występowały na tym gruncie we wcześniejszych 

edycjach projektu to przede wszystkim: brak możliwości współpracy z partnerami na gruncie lokalnym, 

brak koordynatorów regionalnych.12 Ponadto zwrócono uwagę na brak współpracy i wymiany 

                                                

12 Raport ewaluacyjny w fazie mid –term. edycji pilotażowej projektu, s. 46. 
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informacji i doświadczeń między Partnerami.13 Mimo, że nadal każdy z Partnerów realizuje własne 

zadania, w trzeciej edycji projektu nie sposób nie zauważyć zmian w zakresie współpracy 

i komunikacji. Przeprowadzone wywiady zarówno z Liderem jak i Partnerami wskazują, że 

projektodawcy wyciągnęli wnioski i korzystają z wcześniejszych doświadczeń przede 

wszystkim poprzez bieżące robocze kontakty na linii Lider-Partnerzy. Ponadto 

organizowane są spotkania robocze, na których istnieje możliwość wymiany doświadczeń 

i spostrzeżeń wynikających z realizacji projektu, a także wizyty monitorujące. Istotną rolę 

odgrywają również koordynatorzy terenowi odpowiadający za organizowanie form 

wsparcia na terenie całego kraju.  

5.2 Analiza dostosowania projektu do potrzeb beneficjentów  

Drugim elementem na etapie oceny trafności projektu było udzielenie odpowiedzi na pytanie Czy 

projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby beneficjentów? W niniejszym podrozdziale 

zaprezentowane zostały wyniki analizy desk research poszerzone o wyniki badań jakościowych wśród 

uczestników/uczestniczek projektu. 

Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” odpowiada na potrzeby 

trzech grup odbiorców: osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz kadry projektu. Potrzeby na 

które odpowiada projekt w kontekście poszczególnych grup prezentuje schemat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu 

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacja projektu ma swoje uzasadnienie przede 

wszystkim w niekorzystnej sytuacji osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy w naszym kraju. 

Pozycja ta jest niekorzystna zarówno względem osób pełnosprawnych, jak i ONR w większej części 

Europy. Jak wynika z przytoczonych we wniosku o dofinansowanie danych GUS, w III kwartale 2011 r. 

z liczby ponad 2,02 miliona O w naszym kraju w wieku produkcyjnym (8,7% populacji społeczeństwa 

w tym wieku) jedynie co 7 podejmował się pracy zarobkowej. Ponad 1,47 mln ON to osoby bierne 

zawodowo. Ponad połowa (57,6%) ON utrzymywała się ze świadczenia rentowego z tytułu 

                                                

13 Ibidem, s. 46. 
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Schemat 1 Potrzeby uczestników/uczestniczek projektu Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III 
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niezdolności do pracy14. Konsekwencją tego stanu rzeczy może być nie tylko wykluczenie społeczne 

spowodowane ubóstwem. Brak aktywności zawodowej wiąże się także ze zmniejszeniem poziomu 

wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi, pogłębiającym się poczuciem alienacji społecznej, 

możliwości samorealizacji, czy poszerzania własnych horyzontów. Dla ONR bariery wejścia na rynek 

pracy, a co za tym idzie uniknięcia powyżej zarysowanych niebezpieczeństw są znaczne. Po pierwsze 

bardzo często posiadają zbyt niskie kwalifikacje oraz wykształcenie, by móc w sposób efektywny 

konkurować na otwartym rynku pracy. W tym miejscu warto zaznaczyć, że jedynie 6 % ONR posiada 

wyższe wykształcenie15. Warto zauważyć, że jedynie część niepełnosprawnych może znaleźć swoje 

miejsce na rynku pracy chronionej. Niektórzy niepełnosprawni wolą podjąć wyzwanie poszukiwania 

pracy na otwartym rynku pracy, stwarza on bowiem większe możliwości integracji i daje możliwość 

współzawodnictwa ze swoimi pełnosprawnymi kolegami i koleżankami. Po drugie ONR bardzo często 

nie posiadają tzw. twardych kompetencji zawodowych. Po trzecie wreszcie istnieją przeszkody natury 

mentalnej, które nie pozwalają niepełnosprawnym wejść na rynek pracy. Zdarza się, że brakuje im 

motywacji, inicjatywy, przedsiębiorczości i przygotowania by skutecznie wejść na rynek pracy.  

Opiekunowie – rodzice, czy też inne osoby z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych 

potrzebują z kolei wsparcia psychologicznego, doradczego ukierunkowanego na zmianę postaw 

względem swoich podopiecznych, co jest niejednokrotnie związane z umożliwieniem im samodzielnej 

aktywności zarówno w życiu zawodowym jak i społecznym. Natomiast do potrzeb kadry pracującej 

z ONR na które odpowiada analizowany projekt należy konieczność podniesienia kompetencji 

i kwalifikacji w zakresie działań związanych z wprowadzaniem na rynek pracy uczestników/uczestniczki 

projektu. 

Na możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych wpływa wiele czynników, zarówno 

zewnętrznych, jak i wewnętrznych.  

Według interaktywnego modelu uwarunkowań psychospołecznych aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych opracowanego przez Z. Woźniaka16 (schemat 2) uwarunkowania aktywności 

o charakterze jednostkowym (wewnętrzne) związane są z indywidualnymi predyspozycjami jednostki. 

Uwarunkowania o charakterze środowiskowym (zewnętrznym) wiążą się z takimi czynnikami jak 

ustawodawstwo, nastawienie rodziny, postawy otoczenia. Autorzy raportu Badania wpływu kierunku 

poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych (opracowanego na zlecenie 

PFRON, ze środków PRFON) wskazują trzy krytyczne obszary wpływające na aktywność zawodową, 

które wyodrębnia model: 

 UMIEĆ: w wymiarze wewnętrznym (jednostkowym) obszar ten odnosi się do czynników 

związanych z umiejętnościami, kwalifikacjami i wykształceniem osób niepełnosprawnych 

predysponującymi je do podejmowania aktywności zawodowej. W wymiarze zewnętrznym 

do dostępnej na rynku oferty podnoszenia kwalifikacji przez osoby niepełnosprawne, 

a także oferty szeroko rozumianego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej 

niepełnosprawnych. 

                                                

14 Wniosek o dofinansowanie projektu, s. 3. 
15 Wniosek… op. cit., s. 3. 
16 Źródło: Brzezińska A., Woźniak Z., Maj K. (red.), (2007), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, za: PENTOR Research 
International na zlecenie PFRON, Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób, Warszawa 2009, 
s.5-6 
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 CHCIEĆ: w wymiarze wewnętrznym są to czynniki psychologiczne i bytowe kształtujące 

indywidualną motywację i preferencje wobec aktywności zawodowej. W wymiarze 

zewnętrznym obszar ten tworzą postawy i nastawienie pracodawców do zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. 

 MÓC: wymiar wewnętrzny to indywidualne możliwości oraz ograniczenia aktywności 

zawodowej osób niepełnosprawnych (przede wszystkim stanu zdrowia), w wymiarze 

zewnętrznym sytuacja na rynku pracy, w tym oferty miejsc pracy dla niepełnosprawnych, 

oraz stanu prawny w zakresie promocji zatrudnienia niepełnosprawnych i integracji 

społecznej.17 

Interaktywny model uwarunkowań psychospołecznych aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych prezentuje schemat 1. 

Schemat 2 Interaktywny model uwarunkowań psychospołecznych aktywności zawodowej 

osób niepełnosprawnych opracowany przez Z. Woźniaka 

 

Źródło: Brzezińska A., Woźniak Z., Maj K. (red.), (2007), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, Warszawa, za: 

PENTOR Research International na zlecenie PFRON, Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia  

na aktywność zawodową osób 

Przeprowadzona analiza dokumentów projektowych i wywiadów IDI zarówno z pracownikami 

wdrażającymi projekt jak i samymi beneficjentami pozwala stwierdzić, że badany projekt 

odpowiada na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo szczególnie w dwóch 

wskazanych na powyższym schemacie krytycznych obszarach wpływających na 

aktywizację zawodową ON. W zakresie umiejętności i chęci, zarówno w wymiarze wewnętrznym 

jak i zewnętrznym. Indywidualne usługi dla ONR, które powstają na bazie zdiagnozowanych 

                                                

17 Źródło: Brzezińska A., Woźniak Z., Maj K. (red.), (2007), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, za: PENTOR Research 
International, Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób, Warszawa 2009, s.5-6 
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wcześniej, podczas IPD, potrzeb umożliwiają zaplanowanie odpowiedniej ścieżki rozwoju zawodowego. 

W obszarze umiejętności poprzez kierowanie uczestników/uczestniczek na szkolenia zawodowe, 

praktyczne zajęcia u pracodawcy czy staże rehabilitacyjne projekt odpowiada na wewnętrzne potrzeby 

związane z podnoszeniem kwalifikacji i zwiększaniem atrakcyjności ONR na rynku pracy. W zakresie 

chęci poradnictwo psychologiczne czy doradztwo, a także uczestnictwo w Warsztatach Aktywizacji 

Zawodowej wpływa na motywację beneficjentów/beneficjentek do podejmowania aktywności 

zawodowej. W wymiarze zewnętrznym natomiast, nawiązywanie współpracy z pracodawcami, 

kierowanie ONR na zajęcia praktyczne do zakładów pracy i organizacja staży rehabilitacyjnych wpływa 

na modyfikowanie postaw pracodawców względem niepełnosprawnych pracowników/pracowniczek.  

Jak wynika z przeprowadzonych z ONR wywiadów IDI projekt zaspokaja różnorodne potrzeby 

uczestników/uczestniczek. Jest to uzależnione od indywidualnych cech osób objętych wsparciem. 

Oprócz stopnia niepełnosprawności istotną kwestią jest również poziom samodzielności, 

zaangażowania w życie społeczne. Ujmując ogólnie niepełnosprawni respondenci wywiadów wskazali 

dwa typy potrzeb, które realizuje projekt: 

 Potrzeby związane z aktywizacją  zawodową, rynkiem pracy i szeroko pojętym podniesieniem 

atrakcyjności beneficjentów/beneficjentek na rynku pracy; 

 Potrzeby społeczne związane z nawiązywaniem kontaktów, „wyjściem do ludzi”. 

10 z 12 respondentów/respondentek – ONR, kładzie szczególny nacisk na zdobycie kwalifikacji, 

doświadczenia, odbycia stażu rehabilitacyjnego. Dla wszystkich ważne jest  zdobycie kompetencji 

miękkich związanych z poruszaniem się po rynku pracy (umiejętność zaprezentowania swojej osoby w 

CV, informacje na temat tego gdzie poszukiwać pracy). Wszyscy badani uczestnicy łączą jednak 

potrzeby związane z aktywizacją zawodową z potrzebami społecznymi: 

 

 

 

Źródło: IDI z ONR 

Również przedstawiciele Partnerów realizujących projekt wskazywali na te same dwa typy potrzeb, 

które zaspakaja uczestnictwo w projekcie. Należy jednak podkreślić, że pracownicy wdrażający projekt 

znacznie większą rolę przypisywali działaniom związanym z aktywizacją zawodową aniżeli z potrzebami 

społecznymi uczestników projektu. 

Analizując potrzeby uczestników, na które odpowiada projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych 

ruchowo na rynku pracy III” nie można zapomnieć o pozostałych dwóch grupach objętych wsparciem. 

W przypadku opiekunów osób niepełnosprawnych ruchowo, jak wynika ze zgromadzonego materiału 

badawczego, potrzeby w zakresie uczestnictwa w projekcie są zróżnicowane ze względu na stopień 

niepełnosprawności podopiecznego/podopiecznej jak i kwalifikacje, umiejętności i zasoby, jakimi 

dysponują sami opiekunowie osób niepełnosprawnych. Znamienny wydaje się być fakt, że 

badani opiekunowie nie dostrzegają własnych potrzeb, które może zaspokoić udział 

w projekcie – w pierwszej kolejności nastawieni są potrzeby osób niepełnosprawnych, 

którymi się opiekują. Przeprowadzone wywiady z opiekunami wskazują, że, podobnie jak 

Jak wynika z IDI z ONR ważne jest aby zajęcia zmierzające do podnoszenia kwalifikacji 

realizowane były jednocześnie z formami wsparcia ukierunkowanymi na nabywani kompetencji 

„miękkich”. W zakresie kompetencji miękkich niezwykle istotne są kwestie związane z 

poruszaniem się po rynku pracy – w jaki sposób pisać CV, gdzie poszukiwać pracy. 
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w poprzednich edycjach projektu, nie traktują oni siebie jako uczestników projektu do 

których również różne formy pomocy są skierowane. Opiekunowie postrzegają swoje 

uczestnictwo w projekcie głównie przez pryzmat pomocy swoim podopiecznym. W projekcie 

próbują odnaleźć oni przede wszystkim te elementy, które nakierowane są na 

zabezpieczenie potrzeb osób, którymi się opiekują. Poszukują dla swoich wychowanków 

nie tylko możliwości nabycia kompetencji potrzebnych do funkcjonowania na rynku 

pracy, ale także integracji z innymi, akceptacji. 

Kwestia własnych kompetencji i przydatności działań realizowanych w ramach projektu w przypadku 

opiekunów osób niepełnosprawnych wydaje się być w ich opinii drugoplanowa, co nie zmienia faktu, 

że wsparcie oceniane jest w tej grupie odbiorców pozytywnie, szczególnie w kontekście potrzeb 

informacyjnych, których zakres jest bardzo szeroki. Wypowiedzi opiekunów ONR wskazują, że 

ich potrzeby zostały przez realizatorów projektu trafnie zdefiniowane: 

 

 

 

Źródło: Na podstawie IDI z opiekunem ONR 

Ponadto badanie jakościowe z opiekunami wskazuje, że udaje się osiągnąć cel związany 

z budowaniem świadomości otoczenia osób niepełnosprawnych w zakresie ich 

samodzielności, zmiany postaw opiekunów. Jak wynika z przeprowadzonych rozmów, dzięki 

uczestnictwu w projekcie rodzice dostrzegają potrzebę pozwolenia dzieciom na tę samodzielność: 

 

 

 

Źródło: Na podstawie IDI z opiekunem ONR 

Wśród potrzeb ostatniej grupy objętej wsparciem w ramach projektu – tj. pracowników/pracowniczek 

merytorycznych, na co dzień obcujących z ONR w związku ze swoimi zadaniami zawodowymi, które są 

realizowane dzięki udziałowi w projekcie wyróżnić należy możliwość podniesienia swoich kwalifikacji 

zawodowych w zakresie współpracy z osobami niepełnosprawnymi, wymiany poglądów na nowości 

w tym zakresie, zaznajomienia się z regulacjami dotyczącymi problematyki osób niepełnosprawnych. 

Warsztaty i szkolenia są według respondentów/respondentek tymi narzędziami, które 

w bardzo dużym stopniu są w stanie realizować potrzebę nabywania nowych kwalifikacji 

zawodowych oraz samorozwoju. Niejednokrotnie w trakcie wywiadów pracownicy Partnerów 

uczestniczący w szkoleniach kładli nacisk na kwestie związane z nawiązywaniem kontaktów 

branżowych i wymianę doświadczeń:  

Wszystkie zajęcia, zarówno dotyczące kwestii prawnych, czy zagadnień związanych z codziennym 

funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych są bardzo ważne dla uczestników/uczestniczek 

badania. Dzięki nim ONR nabywają pewności siebie, umiejętności poszukiwania różnorodnych 

informacji, poruszania się po rynku pracy.  

Rodzice/opiekunowie ONR uświadamiają sobie, że konieczne jest pozwolenie dziecku na 

samodzielność, nawet wtedy, kiedy bywa ona trudna zarówno dla jednej jak i dla drugiej strony. 

Dzięki temu również rodzice/opiekunowie uczą się jak radzić sobie z nadopiekuńczością.  
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Źródło: Na podstawie IDI z pracownikiem merytorycznym objętym wsparciem w ramach projektu 

Ważną potrzebą, na jaką zwrócili uwagę pracownicy merytoryczni – psychologowie, 

doradcy zawodowi, którą zaspakaja projekt jest kwestia wsparcia psychicznego, 

możliwość rozładowania napięcia emocjonalnego, którą otrzymują osoby pracujące 

z ONR, co stanowi wartość dodaną projektu. 

 

 

 

Źródło: Na podstawie IDI z pracownikiem merytorycznym objętym wsparciem w ramach projektu 

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów przedstawiciele żadnej z badanych grup nie wskazywali na 

niezaspokojenie którychś ze zdiagnozowanych w projekcie potrzeb uczestników, co wynika z położenia 

nacisku na indywidualne podejście do ONR i dostosowanie wsparcia do konkretnych potrzeb każdej 

z osób niepełnosprawnej ruchowo uczestniczącej w projekcie. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: IDI z pracownikiem merytorycznym objętym wsparciem w ramach projektu 

Analizując konkretne formy wsparcia kierowane do uczestników projektu nie można zapomnieć, że dla 

wszystkich osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach projektu „Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” opracowany zostaje Indywidualny Plan Działań, który 

określa ścieżkę dalszego wsparcia w projekcie uwzględniając potrzeby i predyspozycje 

uczestników/uczestniczek. W ramach projektu, oprócz IPD możliwe jest objęcie 

beneficjentów/beneficjentek następującymi formami wsparcia: 

 Warsztaty Aktywizacji Zawodowej,  

 szkolenia zawodowe lub podnoszące kwalifikacje,  

 praktyczne zajęcia u pracodawcy,  

 staże rehabilitacyjne,   

Projekt spełnia większość oczekiwań uczestników/uczestniczek, mimo ich różnorodnych 

i zindywidualizowanych potrzeb. Oczywistym jest, ze wszystkich oczekiwań nie da się zaspokoić 

jednakże poprzez zindywidualizowane podejście do beneficjentów/beneficjentek udaje się to w 

dużym stopniu. Np. poprzez szkolenia z zakresu obsługi komputera ONR otrzymują możliwość 

podjęcia aktywności w zakresie poszukiwania pracy choćby przez Internet. Mają możliwość 

kontaktu z innymi ludźmi.  

Często ONR zrekrutowane do projektu nie wiedzą czego spodziewać się po uczestnictwie, a w 

efekcie umiejętności, w które zostają wyposażeni są dla uczestników/uczestniczek 

satysfakcjonujące, a co najważniejsze – możliwe do praktycznego wykorzystania.  

Przez kontakty z innymi pracownikami zajmującymi się wspieraniem ONR możliwa jest nie tylko 

wymiana doświadczeń i poglądów ale także doskonalenie własnego warsztatu poprzez bieżące 

poszerzanie wiedzy na temat nowych technik pracy, narzędzi czy zmian prawnych.  

 

Oprócz wymiany poglądów i doświadczeń istotną kwestią jest możliwość rozładowania emocji, 

odstresowania, dzięki kontaktom z innymi osobami wspierającymi ONR. Takie spotkania, dzięki 

kontaktowi z osobami na co dzień radzącymi sobie z podobnymi problemami, mają wartość 

terapeutyczną, 
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 poradnictwo zawodowe, 

 wsparcie w rozpoczęciu/kontynuacji nauki. 

 

Kluczowym dla powodzenia całego projektu jest skuteczność zastosowanych form wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych. Które z przewidzianych przez autorów projektów są wybierane przez osoby 

niepełnosprawne najchętniej, które z nich są najczęściej zalecane przez osoby zajmujące się IPD. 

Wreszcie, które ze zrealizowanych form wsparcia w największym stopniu przyczyniają się do zdobycia 

upragnionej pracy. Ewaluacja poprzednich edycji projektu dostarczyła informacji autorom 

tej edycji, iż najbardziej oczekiwaną przez osoby niepełnosprawne formą wsparcia jest 

staż. Pracownicy zajmujący się wdrażaniem projektu obecnie wypowiadają się w tej materii bardziej 

ostrożnie. Postawa taka jest związana z jeszcze bardziej niż uprzednio indywidualnym podejściem do 

niepełnosprawnego ruchowo beneficjenta projektu. Zależnie od potrzeb, wieku, doświadczenia 

zawodowego dobierane są do konkretnych osób szkolenia, proponowane są im staże, albo nawet 

konkretne oferty pracy. 

Według większej części uczestniczących w wywiadach osób, zarówno pracowników/pracowniczek 

Partnerów projektu jak i niepełnosprawnych respondentów/respondentek badania są szkolenia. 

Wszyscy pracownicy Partnerów podkreślają jednak zgodnie indywidualizm wsparcia oferowanego 

w ramach projektu: 

 

 

 

Źródło: Na podstawie IDI z przedstawicielem Partnera 

Równie popularne jak szkolenia są staże zawodowe. Powody dużego zainteresowania stażami to po 

pierwsze fakt, że ta forma wsparcia dla większości niepełnosprawnych stanowi w największym stopniu 

substytut działalności zawodowej. Niepełnosprawny musi niejako „wdrożyć” się w rytm życia 

zawodowego – ceni się jego punktualność, dokładność w wykonywaniu poleceń, systematyczność. 

Otrzymuje jakąś formę wynagrodzenia za swoją aktywność. Po drugie ta forma wsparcia jest 

traktowana jako „przedsionek” pracy zawodowej. Po trzecie wreszcie niepełnosprawni 

uczestnicy/uczestniczki projektu mają dzięki tej formie wsparcia dużą styczność z pełnosprawnymi 

pracownikami. 

Istotne są również pozostałe narzędzia wsparcia bezpośrednio związane z możliwością zdobycia 

doświadczenia zawodowego czy nabyciem umiejętności praktycznych. Ważne jest również oprócz 

dostosowania narzędzi wsparcia do kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji niepełnosprawnego 

uczestnika/uczestniczki projektu, ale także wybór narzędzi, które niejako przełamują jego zastaną 

bierność. Tak jest np. w przypadku praktyk zawodowych, które często poprzedzają staże. Staże 

natomiast bardzo często kończą się zatrudnieniem. Udział w kolejnych etapach uczy 

niepełnosprawnego nie tylko nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Jest to także recepta na 

wykształcenie sumienności, systematyczności, aktywności i inicjatywy. Ponadto praktyka zawodowa 

wymusza także na pracodawcy przełamanie własnych stereotypów i uprzedzeń w stosunku do osób 

niepełnosprawnych. W konsekwencji może się zdarzyć, że pożądany proces uzyskania przez 

niepełnosprawnego kompetencji i kwalifikacji pozwalających mu na właściwa orientację na otwartym 

rynku pracy (której konsekwencją jest zatrudnienie) przebiega w następujących fazach: 

Najczęściej beneficjenci kierowani są na szkolenia. Jednakże ich zakres dobierany jest 

indywidualnie do potrzeb danej osoby, w zależności od kwalifikacji czy kompetencji 

wymagających wsparcia.  
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Schemat 3 Możliwe następstwo form wsparcia prowadzące do uzyskania zatrudnienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie wywiadów IDI 

 

Należy zaznaczyć, że postępowanie wobec beneficjenta jest zindywidualizowane. Oznacza to, że 

niektóre formy wsparcia można w przypadku niektórych beneficjentów pominąć. W innych 

przypadkach niektórych form na obecnym etapie nie będą oni mogli osiągnąć. Pełna ścieżka form 

wsparcia które są możliwe do uzyskania w projekcie prezentuje się więc następująco: 

Schemat 4 Schemat pełnego następstwa możliwych form wsparcia 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie wywiadów IDI 

 

 

Niezwykle istotnym elementem projektu jest wygenerowanie form wsparcia dla opiekunów osób 

niepełnosprawnych. W toku ewaluacji wcześniejszych edycji projektu zarysowało się ugruntowane 

przekonanie o zmianie postaw części opiekunów względem swoich podopiecznych z uwagi na 

możliwość wykształcenia się u nich zjawiska wyuczonej bezradności, braku samodzielności, czy 

wreszcie odpowiedzialności Według respondentów/respondentek badania IDI (zarówno 

pracowników/pracowniczek projektu jak i samych opiekunów ONR) najczęściej spotykaną formułą 

wsparcia tej grupy beneficjentów są różnego rodzaju szkolenia i warsztaty. Lider zaznacza, 

że chodzi przede wszystkim o oswojenie beneficjentów z faktem, że niepełnosprawność ich 
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spotkanie z 
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zawodowym 
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• staż 
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podopiecznych nie oznacza wykluczenia ich całkowicie z rynku pracy oraz że właśnie praca może stać 

się dla nich bardzo ważnym wsparciem rehabilitacji i integracji społecznej. Stąd też ta forma wsparcia 

uświadamia opiekunom, że oprócz ich opieki niepełnosprawny może i powinien mieć również jak 

najszerzej zakreślony krąg własnej samodzielności. 

W przypadku pracowników/pracowniczek merytorycznych projektu objętych w jego 

ramach wsparciem głównym instrumentem są przede wszystkim szkolenia. Szkolenia te 

mają podnieść kwalifikacje zawodowe i umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi w aspekcie 

wprowadzania osób niepełnosprawnych ruchowo na rynek pracy.  

5.3 Analiza i ocena procesu realizacji projektu  

Ocena procesu realizacji projektu została dokonana dzięki udzieleniu odpowiedzi na następujące 

pytania badawcze: 

 W jakim stopniu projekt osiąga założone cele ogólne i szczegółowe? 

 Czy zakładane rezultaty projektu są realizowane w sposób adekwatny do czasu trwania 

projektu? 

 W jakim stopniu zrealizowane zostały rezultaty projektu określone we wniosku 

o dofinansowanie? 

W ramach ewaluacji mid-term zbadano stopień osiągnięcia zakładanych rezultatów, zgodność 

realizowanych zadań z harmonogramem projektu, efektywność w stosunku do osiągniętych rezultatów 

i postępu realizacji projektu. Niniejszy podrozdział zawiera również ocenę sposobu zarządzania 

projektem, systemu monitorowania oraz komunikacji w projekcie. 

W pierwszej kolejności analizie poddano stopień realizacji celów projektu. Jak wynika 

z przeprowadzonych badań IDI na obecnym etapie nie występują znaczne opóźnienia w 

realizacji projektu, które mogłyby przełożyć się na osiągnięcie założonych celów. Poziom 

realizacji celów projektu odzwierciedla stopień wydatkowania środków w ramach poszczególnych 

zadań oraz poziom osiągniętych rezultatów twardych. 

Jak wynika z wniosku o płatność poziom wydatkowania środków kształtuje się na średnim poziomie 

i wynosi 44,93%. Jako, że działania realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem 

projektu nie istnieje ryzyko niezrealizowania założonych celów, szczególnie w kontekście 

poziomu realizacji poszczególnych zadań. Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela: 

Tabela 5 Stopień wydatkowania środków w ramach projektu 

Lp. 
Zadania/cele założone we 
wniosku o dofinansowanie 

(PLN) 
% realizacji 

1 
Zadanie 1 (Podniesienie kwalifikacji kadr organizacji 
pozarządowych w zakresie pracy z ONR) 

80,18 

2 
Zadanie 2 (Rekrutacja i aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych) 

44,30 

3 
Zadanie 3 (Promocja aktywności społeczno-zawodowej 
osób niepełnosprawnych wśród ich rodziców, opiekunów) 

39,48 

4 
Zadanie 4 (Współpraca z pracodawcami – pozyskanie 
ofert staży rehabilitacyjnych i ofert pracy) 

48,21 

5 Zadanie 5 (Ewaluacja projektu) 12,48 

6 Zadanie 7 (ZARZĄDZANIE PROJEKTEM) 42,56 
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7 Wydatki ogółem 44,93 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie wniosku o płatność za okres od 2013-03-01 do 2013-05-31 

Zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatność, od początku realizacji projektu do końca maja 

2013 roku w projekcie rozpoczęły udział 3414 osób (co stanowi 81,97% ogółu 

uczestników/uczestniczek, którzy mają zostać objęci wsparciem w ramach projektu), w tym 2494 

osoby niepełnosprawne (82,86% ogółu ONR). Dane dotyczące osób, które zakończyły uczestnictwo w 

projekcie prezentuje tabela 7. 

Tabela 6 Poziom realizacji rezultatów twardych projektu 

Lp. Nazwa wskaźnika 

Wartość 

docelowa 
wskaźnika 

Wartość wskaźnika 
osiągnięta w danym 

okresie 
rozliczeniowym 

Wartość 
wskaźnika 

osiągnięta od 
początku 
realizacji 
projektu 

Stopień 

realizacji 
wskaźnika 

1 
Liczba osób, które zakończyły 

udział w projekcie 
4165 75 492 11,81 

2 
Liczba osób 

niepełnosprawnych, które 
zakończyły udział w projekcie 

3010 53 181 6,01 

3 
Liczba ONR z opracowanym 

IPD 
3010 536 2061 68,47 

4 
Liczba ONR, które podjęły 

zatrudnienie 
450 50 226 50,22 

5 
Liczba ONR, które zakończyły 

zajęcia praktyczne u 

pracodawcy 

240 63 185 77,08 

6 
Liczba ONR, które zakończyły 

staż rehabilitacyjny 
480 99 222 46,25 

7 
Liczba ONR, które ukończyły 

Warsztaty Aktywizacji 
Zawodowej 

1004 113 642 63,94 

8 
Liczba ONR, które skorzystały z 

poradnictwa zawodowego 
3010 567 2182 72,49 

9 
Liczba ONR, które zakończyły 

szkolenie zawodowe lub 
podnoszące kwalifikacje 

980 152 464 47,35 

10 

Liczba ONR, które uzyskały 
wsparcie w 

rozpoczęciu/kontynuowaniu 

nauki 

240 46 160 66,67 

11 

Liczba osób z otoczenia ONR, 
które ukończyły warsztaty dla 

rodzin i 
opiekunów ONR 

1050 134 614 58,48 

12 

Liczba przedstawicieli kadry 
projektu po stronie Partnerów, 

którzy ukończyli 
szkolenia z zakresu 
wprowadzania ONR 

na rynek pracy 

105 59 120 114,29 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie wniosku o płatność za okres od 2013-03-01 do 2013-05-31 
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Największa liczba uczestników/uczestniczek projektu została do tej pory objęta Indywidualnymi 

Planami Działania, co wynika z założeń projektu. IPD obejmie wszystkie osoby niepełnosprawne 

zrekrutowane do projektu. Jest to pierwszy element wsparcia, warunkujący dalszą ścieżkę 

uczestnictwa ONR w projekcie. Analizując stopień realizacji poszczególnych wskaźników 

w projekcie należy zwrócić uwagę również na wysoki poziom (powyżej 60%) wskaźnika 

dotyczącego uczestnictwa w WAZ, wsparcia w podejmowaniu/kontynuowaniu nauki, 

uczestnictwa w poradnictwie zawodowym.  

Na sprawną realizację założonych celów projektu ma wpływ sposób zarządzania projektem, 

komunikacja między partnerami czy monitoring realizowanych działań. W dalszej części opracowania 

przeprowadzono analizę tych aspektów. 

System monitorowania projektu opracowany został w oparciu o doświadczenia Lidera i Partnerów 

wyniesione z realizacji poprzednich edycji projektu. Jak wynika z opracowanej na potrzeby realizacji 

projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” Strategii monitoringu i 

ewaluacji do głównych celów monitoringu działań realizowanych w ramach projektu należą: 

 ocena terminowości realizacji poszczególnych zadań i osiąganych rezultatów, 

 identyfikacja występujących problemów, trudności, konfliktów w partnerstwie  

 oraz sposobu ich rozwiązywania, 

 identyfikacja dobrych praktyk.18 

Główne narzędzia monitoringu oparte zostały o bieżące kontakty podmiotów realizujących projekt. 

Gromadzenie informacji dotyczących postępów w projekcie odbywa się poprzez spotkania Grupy 

Sterującej Projektem oraz kontrolę harmonogramu realizacji zadań.19 Ponadto, istotną kwestią dla 

procesu kontroli poziomu realizacji założonych celów, wskaźników i rezultatów są comiesięczne 

sprawozdania składane przez Partnerów Liderowi, spotkania robocze Partnera i Lidera, a także wizyty 

monitorujące. Jak wynika z przeprowadzonego badania jakościowego osoby zaangażowane 

w realizację projektu pozytywnie oceniają proces monitoringu przyjęty w projekcie. Według 

pracowników/pracowniczek Partnerów procedury monitoringu są transparentne, sięgają w głąb 

czynności prowadzonych w ramach projektu: 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Na podstawie IDI z przedstawicielem Partnera 

                                                

18 Strategia monitoringu i ewaluacji projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych a rynku pracy III”,s.10-11 
19 Tamże, s.11 

Projekt jest monitorowany stale i szczegółowo. W przypadku oddziałów zamiejscowych 

Partnerów stosuje się comiesięczną sprawozdawczość w zakresie informacji o 

uczestnikach/uczestniczkach przyjętych do projektu, realizowanych formach wsparcia. Dane te 

stanowią bazę dla sprawozdań przekazywanych Liderowi. Dodatkowo odbywają się wizyty 

monitorujące w trakcie form wsparcia realizowanych w poszczególnych ośrodkach, podczas 

których odbywają się rozmowy z pracownikami. Dodatkową formą monitoringu są spotkania – 

zespoły robocze, służące wymianie doświadczeń i bieżącemu reagowaniu na zaistniałe 

problemy. W ten sposób odbywa się również kontrola poziomu realizacji wskaźników. Na 

bieżąco monitorowany jest też postęp finansowy projektu. 
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Również komunikacja w projekcie oceniana jest pozytywnie. Funkcjonuje na zadowalającym poziomie, 

przybiera różne formy– wykorzystywane są zarówno nowoczesne środki komunikacyjne jak i formuły 

tradycyjne (poczta). W trakcie współpracy jest wykorzystywana również komunikacja bezpośrednia. 

Wszelkie trudności i kwestie sporne rozwiązywane są podczas spotkań Partnerów i Lidera ale także 

w kontakcie bieżącym, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, czy rozmów telefonicznych. 

Wartość dodaną projektu bez wątpienia stanowi współpraca, jaką partnerzy projektu 

nawiązali z innymi organizacjami w trakcie trwania projektu w celu działania na rzecz 

poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. W prawdzie skala tej współpracy nie jest duża 

jednak warto zwrócić na nią uwagę w kontekście dobrych praktyk. 

Przedstawiciel Fundacji „Pomoc Maltańska” wspominając prace nad projektem przytacza formy 

współpracy zarysowane z innymi organizacjami zajmujące się osobami niepełnosprawnymi. Warto 

zauważyć, że były to jednak kontakty w sprawach innych niż niepełnosprawni ruchowo (np. 

głuchoniemi, niewidomi). Pracownica tej Fundacji jest zdania, że rozbudowanie współpracy z innymi 

organizacjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi na bazie wniosków i doświadczeń 

wyciągniętych z projektu, może się w znaczący sposób przyczynić do polepszenia prac instytucji 

zajmujących się tą materią. Zwraca uwagę na ekonomikę takiego przedsięwzięcia. Instytucje, które 

zajmują się tymi kwestiami bazując na doświadczeniach partnerów projektu nie muszą powielać ich 

błędów i mogą stosować wypracowane dobre praktyki: 

 

 

 

 

 

Źródło: Na podstawie IDI z przedstawicielem Partnera 

Dodatkowa współpraca w ramach projektu jak i poza nim odbywa się jednak głównie w kręgu 

partnerów projektu. Według respondentów/respondentek wywiadów IDI mnogość organizacji 

uczestniczących w projekcie służy przede wszystkim dywersyfikacji czynności, które wykonują na rzecz 

niepełnosprawnych. Dzięki niej organizacje te mogą się zająć różnymi typami niepełnosprawności, 

różnymi problemami wynikającymi z niepełnosprawności. Jednocześnie zarysowana dywersyfikacja 

działalności prowadzi do powstawania dobrych praktyk, które mogą ulec niejako „proliferacji” na 

zakres aktywności innych organizacji. 

Szerszą współpracę z różnymi podmiotami, które mogą wpłynąć na polepszenie losu 

niepełnosprawnych podjęło Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Według jednego/jednej z badanych  

starano się nawiązać kontakt nie tylko z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami 

niepełnosprawnymi (w tym także z liderem i partnerami projektu), ale także z jednostkami samorządu 

terytorialnego, z organizacjami pracodawców, którzy mogliby zaproponować niepełnosprawnym 

miejsca pracy i staże. Informacje te są szczególnie cenne zwłaszcza w kontekście zdiagnozowanej 

przed projektem niechęci części pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

Stowarzyszenie zdecydowało się na zorganizowanie pewnego rodzaju kampanii społecznej, której 

celem jest pozyskanie na rzecz niepełnosprawnych pracodawców.  

Przedstawiciele Partnerów, dzięki realizacji projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo 

na rynku pracy III mieli okazję spotkać się z reprezentantami innych organizacji/stowarzyszeń 

realizującymi projekty pokrewne (dla osób niewidomych, czy głuchoniewidomych) co stało się 

okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, dlatego wskazane byłoby częstsze 

organizowanie tego typu spotkań celem stworzenia forum wymiany doświadczeń.  
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Również pracownik wdrażający projekt ze strony Fundacji „Pomoc Maltańska” wskazuje, że i jego 

Fundacja stara się wciągnąć do współpracy inne organizacje pozarządowe zajmujące się losem 

niepełnosprawnych oraz instytucje publiczne, które w jakiejś mierze mogą być pomocne. Fundacja 

stara się pozyskać zwłaszcza instytucje i przedsiębiorców, którzy mogą stworzyć miejsca pracy dla 

niepełnosprawnych ruchowo lub ułatwić powstawanie takich miejsc. 

 

Jak wskazuje przeprowadzone badanie występują dwa rodzaje relacji, które skutkują 

zwiększeniem poziomu i jakości współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się 

osobami niepełnosprawnymi. Pierwszy rodzaj relacji ma charakter wewnętrzny i zarysowuje się 

pomiędzy liderem a partnerami. Drugi rodzaj relacji ma wymiar zewnętrzny. W tym wymiarze 

zarysowały się relacje pomiędzy partnerami a pracodawcami (pozyskiwanie staży, miejsc pracy dla 

niepełnosprawnych), partnerami a instytucjami publicznymi (ułatwianie prowadzenia działalności 

przedsiębiorcom zatrudniającym niepełnosprawnych, szkolenia etc.) oraz partnerami a innymi 

NGO’sami. 

Niezwykle ważnym elementem badania ewaluacyjnego była identyfikacja różnego rodzaju przeszkód 

i barier, na które natrafiono w realizacji projektu, a które mogą przyczynić się do zmniejszenia jego 

skuteczności. W badaniu starano się oprócz zidentyfikowania samego zagrożenia wskazać również na 

jego źródła. W szczególności próbowano zdiagnozować, czy źródła te leżą wewnątrz samego 

programu, czy też raczej spowodowane są przez zewnętrzne czynniki. Niektórzy 

z respondentów/respondentek z ramienia partnerów, wśród tych czynników wymieniali nadmierną 

biurokratyzację procedur działania w ramach projektu. 

 

 

 

Źródło: Na podstawie IDI z przedstawicielem Partnera 

 

 

 

Źródło: Na podstawie IDI z przedstawicielem Partnera 

Podsumowując analizę barier wpływających na skuteczność realizowanych w projekcie „Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” należy dokonać rozgraniczenia na problemy 

wewnętrzne – wynikające z zapisów dokumentów programowych, charakteru projektu i zewnętrzne. 

Wśród barier wewnętrznych wyróżnić można następujące: 

 Niemożność uczestnictwa pewnych niepełnosprawnych w projekcie z powodu 

uczestnictwa w innym projekcie lub w poprzedniej edycji projektu; 

 Nieskuteczna promocja projektu, niewykorzystująca odpowiednich dla objętej wsparciem 

grupy odbiorców nośników informacji, zbyt mała kampania promująca projekt. 

  

Badani/badane wskazywali na zbyt rozbudowane procedury, powodujące, że Partnerzy zamiast 

skupiać się na realnej pomocy ONR poświęcają czas i energię na wypełnianie procedur. 

Jeden z respondentów/respondentek wskazał nadmierną biurokrację jako przeszkodę w realizacji 

projektu, która powoduje, że pracownicy merytoryczni poświęcają więcej czasu wypełnianiu 

dokumentów, niż wspieraniu ONR objętych projektem.  
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Do barier zewnętrznych zaliczyć należy: 

 Biurokratyzacja projektu, wynikająca z wytycznych unijnych;  

 Projektowe ograniczenia czasowe i ilościowe; 

 Charakter rynku pracy; 

 Brak skutecznych rozwiązań systemowych dotyczących niepełnosprawnych na rynku 

pracy; 

 Brak dostępu do wiedzy o projektach ze strony niepełnosprawnych. 
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Aneks 1 

1 Narzędzia badawcze wykorzystane w ewaluacji mid-term 

1.1 Kwestionariusz wywiadu IDI z osobami niepełnosprawnymi ruchowo 

–beneficjentami/beneficjentkami projektu „Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” 

 

Szanowny Panie/Szanowana Pani,  

Nazywam się……………. i jestem moderatorem w Firmie Collect Consulting S.A., która na zlecenie 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadza ewaluację bieżącą (mid-

term) realizacji projektu pt.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”  

W imieniu organizatorów badań zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania 

dotyczące Pana/Pani doświadczeń związanych z udziałem w projekcie. Nasza rozmowa ma olbrzymie 

znaczenie, ponieważ dostarcza informacji, które pozwolą ocenić jak jest przeprowadzany projekt co 

w efekcie przyczyni się do poprawy jakości kolejnych jego etapów. 

Chciałbym/Chciałabym Pana/Panią zapewnić, że niniejszy wywiad ma charakter jest anonimowy a 

uzyskane informacje posłużą wyłącznie dla celów badawczych i opracowań statystycznych. Proszę 

zatem o wyczerpujące i szczere odpowiedzi i w imieniu swoim i organizatorów z góry dziękuję za 

poświęcony czas. 

  

Wstęp 

1 Na początku chciałbym/chciałabym Pana/Panią poprosić o to, aby opowiedział/opowiedziała 

Pan/Pani kilka słów o sobie jak się Pan/Pani nazywa, czym się Pan/Pani zajmuje? (dopytać o 

wykształcenie, zawód, status na rynku pracy, rodzaj i stopień niepełnosprawności).  

2 Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani powiedzieć, co sprawia Panu/Pani największą trudność w 

życiu codziennym i stanowi dla Pani/Pana główną przeszkodę/barierę uniemożliwiającą 

sprawne funkcjonowanie na rynku pracy i w najbliższym otoczeniu?  

3 Proszę się przez chwilę zastanowić i spróbować sobie przypomnieć, czy brał/brała Pan/Pani 

udział w projektach o zbliżonej, podobnej tematyce, jeśli tak, to czego dotyczyły te projekty? 

(dopytać czy posiada ewentualne certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o ich 

ukończeniu i zdobyciu określonych kwalifikacji). 

2.1 Czy projekt odpowiadał na zdiagnozowane potrzeby beneficjentów/beneficjentek 

4 Czy decydując się na udział w Projekcie był/była Pan/Pani bardziej 

zainteresowany/zainteresowana podniesieniem poziomu swoich kwalifikacji zawodowych, i 

zdobyciem wiedzy nt. sytuacji panującej na rynku pracy, czy raczej kompetencji społecznych 

np. wiary we własne możliwości, pewności siebie?  

5 Proszę powiedzieć, czy uważa Pan/Pani, że zaproponowane w Indywidualnym Planie 

Działania wsparcie było dostosowane do Pana/Pani konkretnych potrzeb i spełniło Pana/Pani 

oczekiwania? (jeśli nie, dopytać dlaczego tak uważa). 
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6 Czy podczas opracowywania Indywidualnego Planu Działania odczuł/odczuła Pan/Pani, że 

jest Pan/Pani traktowana indywidualnie, czy raczej miał/miała Pan/Pani inne wrażenie? 

(dopytać dlaczego tak uważa). 

7 Proszę powiedzieć w jakich oferowanych w Projekcie formach wsparcia brał/brała lub 

obecnie bierze Pan/Pani udział? (dopytać o tematykę). 

8 Biorąc pod uwagę Pana/Pani oczekiwania i potrzeby, czy potrafi Pan/Pani powiedzieć jakie 

korzyści przyniósł Panu/Pani udział w Projekcie i co się Panu/Pani szczególnie podobało w 

zajęciach, w których brał/brała Pan/Pani udział?  

9 Proszę przez chwilę pomyśleć o oferowanych w projekcie formach wsparcia, w których 

bierze/brał/brała Pan/Pani udział i powiedzieć, czy ich tematyka oraz udzielane na nich 

porady okazały się dla Pana/Pani przydatne czy nieprzydatne? (jeśli nie to dopytać 

dlaczego). 

10 Porozmawiajmy teraz o tym, czy w wyniku udziału w prowadzonych zajęciach zmienił się 

Pana/Pani sposób postrzegania siebie? Czy wzrosła Pana/Pani samoocena, wiara we własne 

możliwości, czy zyskał/zyskała Pan/Pani pewność siebie?  

11 A Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani powiedzieć, czy w wyniku udziału w prowadzonych 

zajęciach zaszły jakieś zmiany w Pana/Pani sytuacji zawodowej? (dopytać czy 

znalazł/znalazła pracę - jeśli tak, to jaką - jak długo i gdzie pracuje, jeśli nie, to czy aktywnie 

poszukuje pracy oraz czy dysponuje lepszą, pełniejszą wiedzą nt. funkcjonowania na rynku 

pracy).  

2.2 Które ze zdiagnozowanych potrzeb beneficjentów/beneficjentek pozostają 

(ewentualnie) niezaspokojone i dlaczego? 

12 Biorąc pod uwagę swoje oczekiwania i potrzeby, czy potrafi Pan/Pani powiedzieć co się 

Panu/Pani szczególnie nie podobało w zajęciach, w których brał/brała Pan/Pani udział a z 

czego jest Pan/Pani najbardziej niezadowolony/niezadowolona? 

13 Proszę się przez chwilę zastanowić i spróbować powiedzieć, jakiego typu porad i informacji 

najbardziej Panu/Pani brakowało? 

2.3 Czy i w jakim stopniu zastosowane formy wsparcia i ich organizacja są dostosowane 

do potrzeb uczestników/uczestniczek (zdrowotnych, rodzinnych, osobowościowych, 

innych)? 

14 Proszę powiedzieć, jak Pan/Pani ocenia kompetencje osób prowadzących warsztaty w 

ramach Projektu, sposób przekazywania przez nie informacji oraz jakość materiałów 

szkoleniowych? (dopytać czy informacje były przekazywane w sposób zrozumiały i 

interesujący a materiały ciekawe i przydatne). 

15 Proszę powiedzieć, jak Pan/Pani ocenia sposób organizacji zajęć prowadzonych w ramach 

Projektu, ich czas trwania, warunki lokalowe, panującą na nich atmosferę?  

16 Proszę powiedzieć, czy planuje Pan/Pani wziąć udział jeszcze w jakiś spośród oferowanych w 

Projekcie zajęć? (jeśli tak dopytać o tematykę, jeśli nie to dlaczego). 

17 Proszę powiedzieć, co by Pan/Pani zmienił/zmieniła w następnych tego typu projektach, aby 

były one lepiej dostosowane do Pana/Pani potrzeb? Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani coś do 

nich dodać, o coś je wzbogacić? (dopytać o treści, tematykę, która zdaniem 

respondenta/respondentki powinny być przedmiotem kolejnych projektów). 
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2.4 Czy proces rekrutacji jest dostosowany do potrzeb uczestników/uczestniczek 

(zdrowotnych, rodzinnych, osobowościowych, innych) i gwarantuje realizację celów 

projektu? Dojazd dotarcie budynek  

18 Skąd się Pan/Pani dowiedziała o Projekcie, co spowodowało, że zdecydował/zdecydowała się 

Pan/Pani wziąć w nim udział, czy udział w Projekcie był Pana/Pani samodzielną decyzją?  

19 Czy może Pan/Pani powiedzieć jak przebiegał proces rekrutacji do Projektu i czy z jakiś 

względów (proceduralnych bądź innych) był on dla Pana/Pani uciążliwy?  

20 Proszę powiedzieć czy budynek i pomieszczenia, w których przeprowadzane są/były zajęcia 

jest/był dostosowany do Pana/Pani potrzeb? Na ile w Pana/Pani ocenie infrastruktura 

pomieszczeń umożliwiała efektywne uczestniczenie w zajęciach? 

21 Proszę powiedzieć, na jakich zasadach odbywał się dojazd na oferowane w Projekcie zajęcia? 

Czy organizator służy/służył pomocą w tym względzie, czy dojazd pozostaje/pozostawał w 

gestii uczestników/uczestniczek szkoleń? (dopytać czy w wypadku dojazdów we własnym 

zakresie zwracane są/były koszty biletów).  

22 Czy w przyszłości chciałby/chciałaby Pan/Pani jeszcze raz uczestniczyć w tego typu 

przedsięwzięciu? (dopytać dlaczego). 

23 Na zakończenie chciałem/chciałam zapytać, czy chciałby/chciałaby Pan/Pani poruszyć jakieś 

inne kwestie dotyczące Projektu, o których nie rozmawialiśmy lub czy ma Pan/Pani jakieś 

dodatkowe sugestie/uwagi, co do samego Projektu lub pod adresem jego organizatorów?  

1.2 Kwestionariusz wywiadu IDI z opiekunami osób niepełnosprawnych 

ruchowo – beneficjentami/beneficjentkami projektu „Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” 

 

Szanowny Panie/Szanowana Pani,  

Nazywam się……………. i jestem moderatorem w Firmie Collect Consulting S.A., która na zlecenie 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadza ewaluację bieżącą (mid-

term) realizacji projektu pt.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”  

W imieniu organizatorów badań zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania 

dotyczące Pana/Pani doświadczeń związanych z udziałem w projekcie. Nasza rozmowa ma olbrzymie 

znaczenie, ponieważ dostarcza informacji, które pozwolą ocenić jak jest przeprowadzany projekt co 

w efekcie przyczyni się do poprawy jakości kolejnych jego etapów. 

Chciałbym/Chciałabym Pana/Panią zapewnić, że niniejszy wywiad ma charakter jest anonimowy a 

uzyskane informacje posłużą wyłącznie dla celów badawczych i opracowań statystycznych. Proszę 

zatem o wyczerpujące i szczere odpowiedzi i w imieniu swoim i organizatorów z góry dziękuję za 

poświęcony czas. 

 

Wstęp 

1 Na początku chciałbym/chciałabym Pana/Panią poprosić o to, aby opowiedział/opowiedziała 

Pan/Pani kilka słów o sobie, jak się Pan/Pani nazywa, czym się Pan/Pani zajmuje? (dopytać o 
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wykształcenie, zawód, rodzaj i stopień niepełnosprawności osoby/osób, którą/którymi się 

opiekuje).  

2 Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani powiedzieć z jakimi trudnościami w życiu codziennym, które 

utrudniają Panu/Pani sprawne opiekowanie się podopiecznym/podopiecznymi styka się 

Pan/Pani najczęściej? 

3 Proszę się przez chwilę zastanowić i spróbować sobie przypomnieć, czy brał/brała Pan/Pani 

udział w projektach o zbliżonej, podobnej tematyce. jeśli tak to czego dotyczyły te projekty? 

(dopytać czy posiada ewentualne certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o ich 

ukończeniu i zdobyciu określonych kwalifikacji). 

2.1 Czy projekt odpowiadał na zdiagnozowane potrzeby beneficjentów/beneficjentek 

4 Czego się Pan/Pani najbardziej obawiał/obawiała, kiedy dowiedział się/dowiedziała się 

Pan/Pani, że bliska/bliskie Panu/Pani osoba/osoby jest/są niepełnosprawne ruchowo i będą 

wymagać Pana/Pani pomocy/opieki? 

5 W jakich czynnościach/zadaniach osoba/osoby niepełnosprawna/niepełnosprawne, 

którą/którymi się Pan/Pani opiekuje wymaga/wymagają najwięcej Pana/Pani wsparcia, 

opieki?  

6 Czy decydując się na udział w Projekcie był/była Pan/Pani bardziej 

zainteresowany/zainteresowana poprawą wzajemnych relacji z osobą/osobami, 

którą/którymi się Pan/Pani opiekuje, nawiązaniem kontaktów z innymi opiekunami osób 

niepełnosprawnych, czy wzrostem wiedzy nt. możliwości wsparcia 

podopiecznego/podopiecznych?  

7 A Czy pamięta Pan/Pani, jaka była tematyka zajęć, w których brał/brała lub obecnie bierze 

Pan/Pani udział? 

8 Proszę powiedzieć, czy Pan/Pani zdaniem zaproponowane w ramach zajęć wsparcie jest/było 

dostosowane do Pana/Pani konkretnych potrzeb i spełnia/spełniło Pana/Pani oczekiwania? 

(jeśli tak - dopytać co się szczególnie podobało w zajęciach, w których brał/brała udział 

jeżeli nie to dopytać dlaczego tak uważa). 

9 Biorąc pod uwagę Pana/Pani oczekiwania i potrzeby, czy potrafi Pan/Pani wymienić korzyści, 

które przyniósł Panu/Pani udział w Projekcie? (dopytać czy tematyka zajęć oraz udzielane na 

nich porady okazały się przydatne czy nieprzydatne, jeśli nie to dopytać dlaczego). 

2.2 Które ze zdiagnozowanych potrzeb beneficjentów/beneficjentek pozostają 

(ewentualnie) niezaspokojone i dlaczego? 

10 Biorąc pod uwagę swoje oczekiwania i potrzeby, czy potrafi Pan/Pani powiedzieć, co się 

Panu/Pani nie podobało w zajęciach, w których brał/brała Pan/Pani udział, z czego jest 

Pan/Pani najbardziej niezadowolony/niezadowolona? 

11 Proszę się przez chwilę zastanowić i spróbować powiedzieć jakiego typu porad i informacji 

najbardziej Panu/Pani brakowało? 

12 Chciałem/chciałam jeszcze zapytać czy Pana/Pani zdaniem w wyniku udziału w Projekcie 

zaszły jakieś zmiany w sytuacji zawodowej Pana/Pani podopiecznego/podopiecznych? 

(dopytać czy znalazł/znalazła pracę - jeśli tak to jaką - jak długo i gdzie pracuje, jeśli nie to 

czy aktywnie poszukuje pracy oraz czy dysponuje lepszą, pełniejszą wiedzą nt. 

funkcjonowania na rynku pracy).  
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13 A czy Pana/Pani zdaniem w wyniku udziału w Projekcie Pana/Pani podopieczny/podopieczni 

zmienił/zmienili sposób postrzegania siebie? Czy wzrosła jego/ich samoocena, wiara we 

własne możliwości? Czy zyskał/zyskali większą pewność siebie?  

14 Porozmawiajmy teraz o tym, czy w wyniku udziału w prowadzonych zajęciach zmienił się 

Pana/Pani sposób postrzegania podopiecznego/podopiecznych? Czy wzrosła Pana/Pani wiara 

w jego/ich możliwości zawodowe i społeczne? (dopytać czy zdaniem respondenta osoby 

niepełnosprawne ruchowo powinny pracować). 

15 A czy w wyniku udziału w prowadzonych zajęciach nawiązał/nawiązała Pan/Pani kontakty z 

innymi osobami opiekującymi się niepełnosprawnymi ruchowo? (jeśli nie to dopytać 

dlaczego). 

16 Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani jeszcze powiedzieć, czy w wyniku udziału w prowadzonych 

zajęciach wzrósł poziom Pana/Pani wiedzy nt. możliwości wspierania zarówno osób 

niepełnosprawnym ruchowo jak i członków ich rodzin i dalszego otoczenia? (jeśli tak to 

dopytać czego nowego respondent się dowiedział jeśli nie to dopytać dlaczego). 

2.3 Czy i w jakim stopniu zastosowane formy wsparcia i ich organizacja są dostosowane 

do potrzeb uczestników/uczestniczek (zdrowotnych, rodzinnych, osobowościowych, 

innych)? 

17 Proszę powiedzieć, jak Pan/Pani ocenia kompetencje osób prowadzących warsztaty w 

ramach Projektu, sposób przekazywania przez nie informacji oraz jakość przekazywanych 

materiałów? (dopytać czy informacje były przekazywane w sposób zrozumiały i interesujący 

a materiały ciekawe i przydatne). 

18 Proszę powiedzieć, jak Pan/Pani ocenia sposób organizacji zajęć prowadzonych w ramach 

Projektu, ich czas trwania, warunki lokalowe, panującą na nich atmosferę?  

19 Proszę powiedzieć, co by Pan/Pani zmieniła w następnych tego typu projektach, aby były 

one lepiej dostosowane do Pana/Pani potrzeb? Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani coś do nich 

dodać, o coś je wzbogacić? (dopytać o treści, tematykę, która zdaniem respondenta powinna 

być przedmiotem kolejnych projektów). 

2.4 Czy proces rekrutacji jest dostosowany do potrzeb uczestników /uczestniczek 

(zdrowotnych, rodzinnych, osobowościowych, innych) i gwarantuje realizację celów 

projektu? Dojazd dotarcie budynek  

20 Skąd się Pan/Pani dowiedział/dowiedziała o Projekcie, co spowodowało, że 

zdecydował/zdecydowała się Pan/Pani wziąć w nim udział i czy udział w Projekcie był 

Pana/Pani samodzielną decyzją?  

21 Czy może Pan/Pani powiedzieć, jak przebiegał proces rekrutacji do Projektu i czy z jakiś 

względów (proceduralnych bądź innych) był/jest on dla Pana/Pani uciążliwy? 

22 Proszę powiedzieć, czy budynek i pomieszczenia, w których przeprowadzane są/były zajęcia 

jest/był dostosowany do Pana/Pani potrzeb? Na ile w Pana/Pani ocenie infrastruktura 

pomieszczeń umożliwia/umożliwiała efektywne uczestniczenie w zajęciach? 

23 Proszę powiedzieć, na jakich zasadach odbywał się dojazd na oferowane w Projekcie zajęcia? 

Czy organizator służy/służył pomocą w tym względzie, czy dojazd pozostaje/pozostawał w 

gestii uczestników/uczestniczek szkoleń? (dopytać czy w wypadku dojazdów we własnym 

zakresie zwracane są/były koszty biletów).  
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24 Pomimo że w projekcie, o którym rozmawiamy nie jest możliwe kilkukrotne uczestnictwo to 

jednak gdyby w przyszłości zaszła taka możliwość to czy chciałby/chciałaby Pan/Pani jeszcze 

raz uczestniczyć w podobnym do tego przedsięwzięciu? (dopytać dlaczego) 

25 Na zakończenie chciałem/chciałam zapytać, czy chciałby/chciałaby Pan/Pani poruszyć jakieś 

inne kwestie dotyczące Projektu, o których nie rozmawialiśmy lub czy ma Pan/Pani jakieś 

dodatkowe sugestie/uwagi, co do samego Projektu lub pod adresem jego organizatorów? 

1.3 Kwestionariusz wywiadu IDI z kadrą – 

beneficjentami/beneficjentkami projektu „Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” 

 

Szanowny Panie/Szanowana Pani,  

Nazywam się……………. i jestem moderatorem w Firmie Collect Consulting sp. z o.o., która na zlecenie 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadza ewaluację bieżącą (mid-

term) realizacji projektu pt.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”  

W imieniu organizatorów badań zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania 

dotyczące Pana/Pani doświadczeń związanych z udziałem w projekcie. Nasza rozmowa ma olbrzymie 

znaczenie, ponieważ dostarcza informacji, które pozwolą ocenić jak jest przeprowadzany projekt co w 

efekcie przyczyni się do poprawy jakości kolejnych jego etapów.  

Chciałbym/Chciałabym Pana/Panią zapewnić, że niniejszy wywiad ma charakter jest anonimowy a 

uzyskane informacje posłużą wyłącznie dla celów badawczych i opracowań statystycznych. Proszę 

zatem o wyczerpujące i szczere odpowiedzi i w imieniu swoim i organizatorów z góry dziękuję za 

poświęcony czas. 

  

Wstęp 

1 Na początku chciałbym/chciałabym Pana/Panią poprosić o to, aby opowiedział/opowiedziała 

Pan/Pani kilka słów o sobie, jak się Pan/Pani nazywa, czym się Pan/Pani zajmuje w 

realizowanym Projekcie? (dopytać o wykształcenie, zawód, zajmowane w projekcie 

stanowisko). 

2 Proszę się przez chwilę zastanowić i spróbować sobie przypomnieć, czy brał/brała Pan/Pani 

udział w innych szkoleniach organizowanych w ramach projektów mających na celu integrację 

społeczną i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych? (dopytać o to, czy posada 

certyfikaty dyplomy ukończenia). 

  

2.1 Czy projekt odpowiadał na zdiagnozowane potrzeby beneficjentów/beneficjentek 

3 Proszę powiedzieć, jaką tematyką zajęć był/była Pan/Pani najbardziej 

zainteresowany/zainteresowana przystępując do oferowanych w ramach Projektu szkoleń? 

4 A Czy pamięta Pan/Pani, jaka była tematyka zajęć, w których brał/brała Pan/Pani udział? 



  

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

 

49 

5 Proszę powiedzieć, czy Pan/Pani zdaniem zaproponowane w ramach zajęć wsparcie było 

przydatne, dostosowane do Pana/Pani konkretnych potrzeb i spełniło Pana/Pani oczekiwania? 

(jeśli tak - dopytać co się szczególnie podobało w zajęciach, w których brał/brała udział jeżeli 

nie to dopytać dlaczego tak uważa). 

6 Biorąc pod uwagę Pana/Pani oczekiwania i potrzeby, czy potrafi Pan/Pani wymienić korzyści 

zawodowe, które przyniósł Panu/Pani udział w Projekcie? (dopytać, czy tematyka zajęć oraz 

udzielane na nich porady okazały się przydatne czy nieprzydatne, jakie nowe przydatne w 

rozwoju zawodowym umiejętności uzyskał). 

7 Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani powiedzieć, w jakim stopniu (wysokim, średnim, niskim) 

wzrosła Pana/Pani wiedza nt. procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych ruchowo? 

8 Jak Pan/Pani ocenia korzyści osobiste wyniesione ze szkolenia? (dopytać, czy 

nawiązał/nawiązała nowe kontakty branżowe). 

2.2 Które ze zdiagnozowanych potrzeb beneficjentów/beneficjentek pozostają 

(ewentualnie) niezaspokojone i dlaczego? 

9 Biorąc pod uwagę swoje oczekiwania i potrzeby, czy potrafi Pan/Pani powiedzieć, co się 

Panu/Pani szczególnie nie podobało w zajęciach, w których brał/brała Pan/Pani udział? Z 

czego jest Pan/Pani najbardziej niezadowolony/niezadowolona? 

10 Proszę się przez chwilę zastanowić i spróbować powiedzieć, jakiego typu porad i informacji 

najbardziej Panu/Pani brakowało? 

11 Proszę powiedzieć, jakim elementom warsztatów poświęcono zbyt dużo czasu? Jakie elementy 

warsztatów były dla Pana/Pani najmniej wartościowe?  

2.3 Czy i w jakim stopniu zastosowane formy wsparcia i ich organizacja są dostosowane 

do potrzeb uczestników/uczestniczek (zdrowotnych, rodzinnych, osobowościowych, 

innych)? 

12 Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani powiedzieć, co sprawiło Panu/Pani najwięcej satysfakcji 

podczas szkolenia? 

13 Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani powiedzieć, co sprawiło Panu/Pani najwięcej trudności podczas 

szkolenia? 

14 Proszę powiedzieć, jak Pan/Pani ocenia kompetencje osób prowadzących szkolenie w ramach 

Projektu, sposób przekazywania przez nie informacji oraz jakość materiałów szkoleniowych? 

(dopytać czy informacje były przekazywane w sposób zrozumiały i interesujący a materiały 

ciekawe i przydatne). 

15 Proszę powiedzieć, jak Pan/Pani ocenia sposób organizacji szkolenia prowadzonego w ramach 

Projektu, jego czas trwania, warunki lokalowe, panującą na nim atmosferę?  

16 Proszę powiedzieć, co by Pan/Pani zmieniła w następnych tego typu szkoleniach, aby były one 

lepiej dostosowane do Pana/Pani potrzeb? Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani coś do nich dodać, 

o coś je wzbogacić? (dopytać o treści, tematykę, która zdaniem respondenta powinna być 

przedmiotem kolejnych szkoleń). 
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2.4 Czy proces rekrutacji jest dostosowany do potrzeb uczestników /uczestniczek 

(zdrowotnych, rodzinnych, osobowościowych, innych) i gwarantuje realizację celów 

projektu? Dojazd dotarcie budynek  

17 Co spowodowało, że zdecydował/zdecydowała się Pan/Pani wziąć udział w szkoleniach 

realizowanych w ramach Projektu? Czy udział w szkoleniach był Pana/Pani samodzielną 

decyzją? 

18 Czy może Pan/Pani powiedzieć, jak przebiegał proces rekrutacji na szkolenie i czy z jakiś 

względów (proceduralnych bądź innych) był on dla Pana/Pani uciążliwy?  

19 Proszę powiedzieć, czy budynek i pomieszczenia, w których przeprowadzane były zajęcia jest 

dostosowany do Pana/Pani potrzeb? Na ile w Pana/Pani ocenie infrastruktura pomieszczeń 

umożliwiała efektywne uczestniczenie w zajęciach? 

20 Proszę powiedzieć, na jakich zasadach odbywał się dojazd na oferowane w Projekcie 

szkolenia? Czy organizator służy/służył pomocą w tym względzie, czy dojazd 

pozostaje/pozostawał w gestii uczestników/uczestniczek szkoleń? (dopytać, czy w wypadku 

dojazdów we własnym zakresie zwracane były koszty biletów).  

21 Czy w przyszłości chciałby/chciałaby Pan/Pani jeszcze raz uczestniczyć w tego typu zajęciach? 

(dopytać dlaczego) 

22 Na zakończenie chciałem/chciałam zapytać, czy chciałby/chciałaby Pan/Pani poruszyć jakieś 

inne kwestie dotyczące szkoleń prowadzonych w ramach Projektu, o których nie 

rozmawialiśmy lub czy ma Pan/Pani jakieś dodatkowe sugestie/uwagi, co do samych szkoleń 

lub pod adresem ich organizatorów?  

1.4 Kwestionariusz wywiadu IDI z pracownikiem/pracowniczką partnera 

projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy 

III” 

 

Dzień dobry Panu/Pani 

Ja nazywam się …Porozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób działacie Państwo w ramach projektu 

„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”. Nasza rozmowa jest prowadzona 

w ramach środkowo – okresowej fazy ewaluacji projektu. Ma ona olbrzymie znaczenie, ponieważ 

pozwoli na dostarczenie użytecznych informacji. Są one bardzo istotne, by ocenić jak funkcjonuje 

projekt. Pozwoli to w przyszłości na jego udoskonalenie, w tym także ułatwić Państwa pracę, która 

jest niezwykle ważne dla wsparcia osób niepełnosprawnych. 

1 Zacznijmy może od tego jak się Pan/Pani nazywa oraz czym zajmuje się Pan/Pani w Waszej 

fundacji, stowarzyszeniu? 

2 Porozmawiajmy może o tym, w jaki sposób projekt, w którym uczestniczycie ma pomóc 

osobom niepełnosprawnym ruchowo. Jakie według Pana są najważniejsze potrzeby tych 

osób zostaną zrealizowane dzięki niemu (2.1)?  

2.1 Jakich potrzeb nie udało się jeszcze wam zrealizować i dlaczego? (pyt.2.2, 2.2.1)? 

3 Może zapytam Pana/Panią czy projekt wiąże się z innymi działaniami na rzecz osób 

niepełnosprawnych?  
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3.1 Jeżeli tak to, z jakimi i przez kogo organizowanymi?  

3.2 Czy Wy uczestniczyliście wcześniej w takich działaniach? 

4 Może skoncentrujmy się przez chwilę na tym w jakiej mierze projekt jest realizowany w 

praktyce. Ile osób niepełnosprawnych skorzystało ze wsparcia w ramach projektu do tej 

pory? (5.1, 5.1.1., 5.1.2) 

4.1 Na jakie formy wsparcia są oni kierowani najczęściej? 

5 Co według Pana/Pani doświadczenia jest najczęstszą przyczyną tego, że niepełnosprawni 

i ich otoczenie nie uczestniczą w programie takim jak ten? (2.4., 2.4.1, 2.4.2) 

5.1 Co mogłoby sprawić, żeby mogli oni częściej uczestniczyć w tym projekcie 

i podobnych do niego? 

6 Może jeszcze kilka zdań na temat potrzeb Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, które są 

zaspokajane dzięki projektowi. (pyt. 2.3., 2.3.1, 2.3.2).Które z form wsparcia cieszą się 

największym zainteresowaniem niepełnosprawnych? 

6.1 Może Pan/Pani powie mi także, które z form wsparcia w ramach projektu są według 

was najbardziej skuteczne w celu poprawienia kondycji osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy i dlaczego?  

6.2 Czy Niepełnosprawni mają lepszą wiedzę o rynku pracy?  

6.3 Czy uzyskali jakieś nowe kompetencje?  

6.4 Czy nabywają jakieś nowe doświadczenia? 

7 Może jeszcze sekundę o potrzebach. Jak według Pana/Pani takie potrzeby jak wiara we 

własne siły, poprawa samooceny zaspokajane są w ramach projektu najczęściej? (pyt.2.3., 

2.3.1., 2.3.1, 2.3.2) 

8 Może dwa słowa o potrzebach rodzin niepełnosprawnych – czy zauważył Pan/Pani jakieś 

pozytywne zmiany u tych osób? (2.3., 2.3.1., 2.3.2) 

8.1 Czy według Pana/Pani dowiedzieli się czegoś nowego o niepełnosprawności swoich 

bliskich?  

9 Może jeszcze jedno zdanie na temat potrzeb bliskich osób niepełnosprawnych, które mają 

być zapewnione dzięki realizacji projektu. Cz według pana/Pani wiedzy otoczenie 

niepełnosprawnych dowiedziało się od kogo mogą dostać pomoc i jakie są jej formy? (pyt. 

2.3, 2.3.1, 2.3.2) 

10 Zapytam Pana/Panią co według Pana/ Pani przeszkadza niepełnosprawnym w pełni 

realizować się w ramach projektu? Co według Pana/Pani powinno się zrobić zarówno w 

pracy z nimi, jak i w samych założeniach projektu, aby był on jeszcze bardziej efektywny 

(pyt.4.2 oraz 2.2). Jest ważne dla mnie także ile to może kosztować i jak szybko można to 

rozwiązanie wdrożyć? (4.2.2, 4.2.1) 

11 Może teraz skupmy się przez chwilę nad tym, co przeszkadza wam w realizacji projektu? 

Jakie bariery napotykacie najczęściej? Jakie według Pana/Pani jest ich źródło? Jak sobie z 

nimi radzicie? (3.2, 3.2.1, 3.2.2) 
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12 Może zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę na przeszkodach w realizacji projektu. Czy 

wynikają one z niewłaściwej komunikacji z liderem projektu i pozostałymi partnerami? (pyt. 

3.2 oraz 3.4) 

13 Skoncentrujmy się na moment na samej organizacji projektu. Jak często komunikujecie się z 

i z innymi partnerami w projekcie? (pyt. 3.4) Jakich środków komunikacji używacie – czy 

preferujecie bezpośrednie formy kontaktu, czy wolicie maile, telefony, pocztę? (pytania 

3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 i 3.4.4 oraz 3.6.) 

14 Zapytam Pana/Panią jeszcze o to, czy udział w projekcie spowodował poprawę w Waszej 

organizacji? Czy doświadczenia nabyte w toku realizacji projektu będzie można zastosować 

również w innych projektach? W jakim stopniu wg Pana/Pani dzięki projektowi uległy 

zwiększeniu kompetencje Waszego personelu i kadr? (pyt. 3.3, 3.3.1, 3.3.2)  

15 Chcę zapytać jeszcze Pana/Panią o to, czy w ramach projektu nawiązaliście szerszą 

współpracę z liderem projektu i pozostałymi organizacjami realizującymi projekt, a może taki 

kontakt nawiązaliście także z innymi organizacjami, jeżeli tak to jakimi? (pyt. 3.7, 3.7.1, 

3.7.2) 

16 Porozmawiajmy na końcu o tym, jak monitorowany jest projekt. W jaki sposób 

przeprowadzane są kontrole postępu w realizacji projektu? Czy korzystają Państwo z jego 

rezultatów? (pyt. 3.5, 3.5.1, 3.5.2) 

1.5 Kwestionariusz wywiadu IDI z pracownikiem/pracowniczką lidera 

projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy 

III”  

 

Dzień dobry  

Ja nazywam się … Porozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób działacie Państwo w ramach projektu 

„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”. Nasza rozmowa jest prowadzona 

w ramach środkowo – okresowej fazy ewaluacji projektu. Ma ona olbrzymie znaczenie, ponieważ 

pozwoli na dostarczenie użytecznych informacji. Są one bardzo istotne, by ocenić jak funkcjonuje 

projekt. Pozwoli to w przyszłości na jego udoskonalenie, w tym także ułatwić Państwa pracę, która 

jest niezwykle ważne dla wsparcia osób niepełnosprawnych. 

1. Zacznijmy może od tego jak się Pan/Pani nazywa oraz czym zajmuje się Pan/Pani w ramach 

pracy w projekcie z ramienia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? 

2. Porozmawiajmy może o tym, w jaki sposób projekt, w którym uczestniczycie ma pomóc 

osobom niepełnosprawnym ruchowo. (2.1) 

2.1 Jakie według Pana są najważniejsze potrzeby tych osób zostaną zrealizowane dzięki 

niemu, a jakich do tej pory nie udało się zrealizować?  

2.2 Co według Pana/Pani powoduje, że niektóre potrzeby nie zostały jeszcze zrealizowane? 

3. Może niech Pan/Pani powie mi o tym, jak wykorzystaliście wiedzę o poprzednich edycjach 

projektu? (pyt. 1.2, 1.2.1., 1.2.2). 

3.1 Chciałbym/chciałabym wiedzieć, czy wykorzystaliście również wiedzę zawartą w 

materiałach z ewaluacji, jeżeli tak, to w jakich obszarach?  
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3.2 Czy wiedza o tym jak przebiegały poprzednie edycje projektu wniosła coś do waszego 

systemu monitoringu projektu i tego jak porozumiewacie się z partnerami?  

4. Może zapytam Pana/Panią czy projekt wiąże się z innymi działaniami na rzecz osób 

niepełnosprawnych?  

4.1 Jeżeli tak to, z jakimi i przez kogo organizowanymi?  

4.2 Czy Wy uczestniczyliście wcześniej w takich działaniach? 

5. Może skoncentrujmy się przez chwilę na tym w jakiej mierze projekt jest realizowany w 

praktyce. Ile osób niepełnosprawnych skorzystało ze wsparcia w ramach projektu do tej 

pory? Z jakich form wsparcia korzystają oni najczęściej (5.1, 5.1.1., 5.1.2)? 

6. Porozmawiajmy jeszcze o funkcjonowaniu projektu – czy wyróżniłby Pan/Pani któregoś z 

partnerów jako szczególnie zaangażowanego w projekcie? Jeśli tak, to którego? (pytania 

uszczegółowiające dla wywiadowcy – co sprawia, że ten właśnie partner jest tak szczególnie 

zaangażowany? (pyt. 3.6, 3.6.1., 3.6.2)  

6.1 Czy wg Pana/Pani to właśnie ten partner najlepiej dostosuje poszczególne narzędzia 

wsparcia dla indywidualnych ONR)? 

7. Może zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę na przeszkodach w realizacji projektu.  

7.1 Czy według Pana/Pani maja one swoje źródło w samym projekcie, czy też wynikają z 

działań partnerów, a może mają zupełnie inne, zewnętrzne źródło? 

8. Skoncentrujmy się na moment na samej organizacji projektu. Jak często komunikujecie się z 

partnerami w projekcie? (pyt. 3.4) 

8.1 Jakich środków komunikacji używacie – czy preferujecie bezpośrednie formy kontaktu, 

czy wolicie maile, telefony, pocztę? 

9. Zapytam Pana/Panią jeszcze o to, czy udział w projekcie spowodował poprawę w Waszej 

organizacji? (pyt. 3.3, 3.3.1, 3.3.2) 

9.1 Czy doświadczenia nabyte w toku realizacji projektu będzie można zastosować również w 

innych projektach?  

9.2 W jakim stopniu wg Pana/Pani dzięki projektowi uległy zwiększeniu kompetencje 

Waszego personelu?  

10. Chcę zapytać jeszcze Pana/Panią o to, czy w ramach koordynacji projektu nawiązaliście 

szerszą współpracę z pozostałymi organizacjami realizującymi projekt, a może taki kontakt 

nawiązaliście także z innymi organizacjami, jeżeli tak to jakimi? (pyt. 3.7, 3.7.1, 3.7.2) 

10.1 Chciałbym/Chciałabym zapytać Pana/Panią jeszcze o to, czy w trakcie koordynacji 

projektu ostrzegliście jakieś uboczne skutki jego realizacji, które mogłyby mieć znaczenie dla 

aktywności na rzecz osób niepełnosprawnych? (pyt. 5.2 i pyt. 5.2.1) 

11. Jeśli tak, to czy mają one charakter negatywny czy pozytywny?  

12. Porozmawiajmy przez chwilę o pieniądzach. Ile kosztowały zrealizowane przez was do tej 

pory działania i jakie środki są przeznaczone na realizację całości projektu? pyt. 5.3, 5.3.1, 

5.3.2, 5.3.3, 5.3.4) 

12.1 Ile wydaliście pieniędzy na realizację projektu w porównaniu z poprzednimi edycjami 

projektu?  
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13. Porozmawiajmy na końcu o tym, jak monitorowany jest projekt. (pyt. 3.5, 3.5.1, 3.5.2). 

13.1 W jaki sposób przeprowadzane są kontrole postępu w realizacji projektu? 

13.2 Czy według Pana/Pani miała ona wystarczający przebieg? 

13.3 Co jeszcze Pan/Pani uwzględniłby w trakcie monitorowania projektu, a z czego zrezygnować? 


