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2. Wykaz skrótów 

 

WYKAZ SKRÓTÓW 

Skrót Pełna nazwa 

BO Beneficjenci Ostateczni 

DR Desk research – Badanie źródeł zastanych 

FWN Fundacja Wspólnota Nadziei w Więckowicach 

IDI Individual In-Depth Interview – Indywidualny wywiad pogłębiony 

IPII Instytucja Pośrednicząca II stopnia 

IŚRASiZ Indywidualna Ścieżka Rozwoju Aktywizacji Społeczneji Zawodowej 

Lider Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

OzA Osoba z autyzmem 

Partner Jedna z siedmiu organizacji partnerskich realizujących projekt 

„Wsparcie osób z autyzmem II” 

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

ProFUTURO Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu  

KTA Szczecin Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie  

KTA Lublin Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie  

Projekt Projekt systemowy pt. „Wsparcie osób z autyzmem II” realizowany  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 

I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie 

programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 

PFRON – projekty systemowe 

SPOA Gdańsk Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku 

WTZ Warsztaty Terapii Zajęciowej 

ZAZ Zakład Aktywności Zawodowej 
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3. Cel i zakres badania ewaluacyjnego 
 
Niniejszy raport przedstawia wyniki ewaluacji ex-post projektu systemowego „Wsparcie osób  

z autyzmem II” realizowanego w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 

1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji  zawodowej Poddziałanie 1.3.6. Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Projekt „Wsparcie osób z autyzmem II” w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, 

Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie 1.3.6. 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest w partnerstwie z Krajowym Towarzystwem 

Autyzmu oddział w Szczecinie, Krajowym Towarzystwem Autyzmu oddział w Lublinie, 

Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, Fundacją SYNAPSIS z siedz ibą  

w Warszawie, Stowarzyszeniem ProFUTURO z siedzibą w Poznaniu, Fundacją Wspólnota Nadziei  

z siedzibą w Więckowicach, Stowarzyszeniem Św. Celestyna z siedzibą w Mikoszowie.  

 

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem, poprzez 

udzielenie kompleksowej, zindywidualizowanej usługi polegającej na wsparciu przy wchodzeniu  

i funkcjonowaniu na rynku pracy. 

 

Cele szczegółowe projektu to: 

- wzmocnienie najbliższego otoczenia osób z autyzmem poprzez wsparcie psychologiczne i praw ne, 

- wzrost wiedzy i umiejętności pracowników NGO do prowadzenia procesu aktywizacji społecznej  

i zawodowej osób z autyzmem; 

- rozwój kompetencji miękkich osób z autyzmem, tj.: nabycie i rozwinięcie umiejętności 

porozumiewania się, w tym przy wykorzystaniu alternatywnych metod komunikacji,  

- zwiększenie zaufania we własne siły i motywacji do aktywności zawodowej i społecznej,  

- zwiększenie poczucia odpowiedzialności, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, wzrost 

koncentracji i uwagi oraz zadaniowości). 

 

Celem badania ewaluacyjnego jest końcowa ocena: 

 przebiegu projektu, 

 systemu zarządzania projektem, 

 uzyskanych rezultatów. 
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Badanie ewaluacyjne dotyczyło następujących obszarów: 

 system zarządzania i obsługa projektu oraz przełożenie tych zagadnień na osiągnięte 

rezultaty i cele projektu, 

 stan wykonania postępu rzeczowego, osiąganych rezultatów, produktów i celów projektu,  

 trafności i adekwatności działań podejmowanych w projekcie z punktu widzenia realizacji 

celów i rezultatów projektu, 

 bariery, jakie występują w trakcie wdrażania przedmiotowych działań,  

 bariery i problemy na które natrafiono podczas realizacji projektu.  
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Kryteria i pytania ewaluacyjne 

 
Realizacja badania ewaluacyjnego ma charakter nie tylko eksploracyjny, lecz również ma posłużyć do 

modyfikacji rzeczywistości społecznej poprzez ocenę interwencji publicznej. Ważność i wiarygodność 

przedstawionych analiz jest oparta na fakcie przyjęcia na każdym etapie badania intersubiektywnych 

kryteriów oceny badanych obszarów, a więc minimalizowanie elementu dowolności, subiektywności 

oraz interesów własnych podmiotów zaangażowanych w działanie.  

 

W badaniu zostały zastosowane kryteria ewaluacji takie jak skuteczność, użyteczność, efektywność, 

trafność oraz trwałość. Definicja kryteriów oraz pytania, które odpowiadają kryteriom ewaluacji 

przedstawia poniższa tabela. Przy każdym pytaniu znajduje się informacja na temat uwzględnionych 

źródeł informacji (respondentów badania) przy odpowiedzi na dane zagadnienie. P rzy odpowiednich 

źródłach wskazano zastosowaną technikę badawczą.  
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Kryterium ewaluacyjne Pytanie badawcze Pytania szczegółowe Technika Respondent 

TRAFNOŚĆ – w jakim stopniu 

cele programu odpowiadają 

potrzebom i priorytetom czyli 

aktywizacji społecznej i 

zawodowej osób z 

autyzmem? 

1. Czy cele ogólne i cele szczegółowe 

za łożone w projekcie odpowiadają 

potrzebom beneficjentów ostatecznych 

tj. osób z autyzmem i najbliższemu 

otoczeniu tych osób, a także czy 

uwzględniały społeczne wymogi i realia 

dotyczące aktywizacji zawodowej osób 

z autyzmem? 

 W jakim stopniu cel główny projektu 

odpowiada potrzebom BO? 

 W jakim stopniu cele szczegółowe 

projektu odpowiadają potrzebom BO? 

 W jakim stopniu cele projektu 

uwzględniają społeczne wymogi 

dotyczące aktywizacji zawodowej 

osób z autyzmem? 

DR/CAWI/ 

CATI 

Osoby z poziomu zarządzania 

operacyjnego/strategicznego 

Pracownicy NGO/ 

Osoby z na jbliższego otoczenia 

2. Czy dzia łania podjęte w ramach 

projektu są wystarczające dla 

identyfikacji i ch potrzeb? 

 W jakim sposób identyfikowano 

potrzeby BO? 

 Czy identyfikacja potrzeb BO była 

wystarczająca? 

 

DR/CAWI Osoby z poziomu zarządzania 

operacyjnego/  

 

3. Czy zastosowane formy wsparcia i  

i ch organizacja były odpowiednie  

do potrzeb i  możliwości uczestników 

(zdrowotnych, rodzinnych, 

osobowościowych, czasowych, 

terytorialnych, innych)? 

 W jakim stopniu poszczególne formy 

wsparcia w projekcie spełniły 

oczekiwania BO? 

 W jakim stopniu poszczególne formy 

wsparcia w projekcie były 

dostosowane do możliwości 

uczestników? 

 

DR/CAWI/ 

CATI/PAPI  

Osoby z poziomu zarządzania 

operacyjnego/strategicznego 

Pracownicy NGO/ 

Osoby z na jbliższego otoczenia/ 

Osoby z autyzmem 

SKUTECZNOŚĆ – w jakim 

stopniu cele projektu 

zdefiniowane na etapie 

programowania zostały 

osiągnięte? 

 

1. Czy cele projektu (główny i  

szczegółowe) zostały osiągnięte? 

 

 W jakim stopniu udział w projekcie 

przyczyni ł s ię do poprawy   

konkurencyjności BO na rynku pracy? 

  W jakim stopniu udział w projekcie 

przyczyni ł s ię do poprawy  

efektywności i  wydajności pracy BO 

DR/CAWI/ 

CATI/PAPI  

Osoby z poziomu zarządzania 

operacyjnego/strategicznego 

Pracownicy NGO/ 

Osoby z na jbliższego otoczenia/ 

Osoby z autyzmem  
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projektu? 

 W jakim stopniu udział w projekcie 

przyczyni ł s ię do rozwoju kompetencji 

miękkich osób z autyzmem, tj.: 

nabycia i  rozwinięcia umiejętności 

porozumiewania się, w tym przy 

wykorzystania a lternatywnych metod 

komunikacji? 

 W jakim stopniu udział w projekcie 

przyczyni ł s ię do wzrostu zaufania we 

własne siły  i  motywacji do aktywności 

zawodowej i  społecznej BO projektu? 

 W jakim stopniu udział w projekcie 

przyczyni ł s ię do zwiększenia  

poczucia odpowiedzialności BO 

projektu? 

 W jakim stopniu udział w projekcie 

przyczyni ł s ię do zwiększenia 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

i  s tabilizacji BO projektu? 

 W jakim stopniu udział w projekcie 

przyczyni ł s ię do wzrostu koncentracji 

i  uwagi oraz zadaniowości BO 

projektu?  

 W jakim stopniu udział w projekcie 

przyczyni ł s ię do wzrostu motywacji 

do podnoszenia własnych kwalifikacji 

u BO projektu? 
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2. Jakie czynniki sprzyjały osiąganiu 

celów (głównego i szczegółowych)? 

 Czy można zidentyfikować działania i 

rozwiązania podejmowane             w 

ramach projektu, które cechują się 

wysoką skutecznością? 

DR/CAWI Osoby z poziomu zarządzania 

operacyjnego/strategicznego 

 

3. Jakie występowały bariery w 

os iąganiu celów (głównego i 

szczegółowych)? 

 Jakie czynniki prawne i  systemowe 

można zaobserwować w toku 

rea lizacji projektu, które w i stotny 

sposób utrudniają wdrażanie działań 

w obszarze aktywizacji społecznej i 

zawodowej osób z autyzmem? 

 Jakie czynniki społeczno-kulturowe 

można zaobserwować w toku 

rea lizacji projektu, które w istotny 

sposób utrudniają wdrażanie działań 

w obszarze aktywizacji społecznej i 

zawodowej osób z autyzmem? 

DR/CAWI Osoby z poziomu zarządzania 

operacyjnego/strategicznego 

 

4. Czy organizacja projektu 

uwzględniała specjalne potrzeby BO 

(Beneficjentów Ostatecznych)? 

 Jakie były oczekiwania BO 

przystępujących do udziału w 

projekcie? 

 W jakim stopniu zostały one 

spełnione w toku realizacji projektu?  

DR/CAWI/CATI Osoby z poziomu zarządzania 

operacyjnego/strategicznego 

Pracownicy NGO/ 

Osoby z na jbliższego otoczenia/ 

 

5. Czy zakładane wskaźniki produktów i 

rezultatów (ilościowych  

i  jakościowych) są/były osiągane 

zgodnie z za łożeniami harmonogramu?  

 W jakim stopniu udało się osiągnąć 

zakładane wskaźniki produktów? 

 W jakim stopniu udało się osiągnąć 

zakładane wskaźniki rezultatów? 

DR/CAWI Osoby z poziomu zarządzania 

operacyjnego/strategicznego 

 

UŻYTECZNOŚĆ – w jakim 

stopniu oddziaływanie 

projektu/programu 

1. Jaki  jest poziom satysfakcji i 

zadowolenia BO z udziału w projekcie?  

(z uwzględnieniem kwestii 

 W jakim stopniu BO są 

usatysfakcjonowani z udziału w 

projekcie?  

CAWI/ 

CATI/PAPI  

Pracownicy NGO/ 

Osoby z na jbliższego otoczenia/ 

Osoby z autyzmem 
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odpowiada potrzebom grupy 

docelowej oraz na ile jest 

korzystny z punktu widzenia 

jego beneficjentów? 

merytorycznych, organizacyjnych i 

innych) 

  

2. Jakie czynniki wpływały na  

kszta łtowanie poziomu satysfakcji  

i  zadowolenia BO? (z uwzględnieniem 

czynników merytorycznych, 

organizacyjnych i innych) 

 Jakie czynniki wpłynęły na tę opinię? 

 Które elementy i  etapy projektu są 

najbardziej użyteczne dla 

poszczególnych odbiorców? 

 

CAWI/ 

CATI/PAPI  

Pracownicy NGO/ 

Osoby z na jbliższego otoczenia/ 

Osoby z autyzmem 

 

3. Czy zdobyta  przez BO wiedza i 

umiejętności są lub będą 

wykorzystywane  

w codziennym życiu/pracy? Czy są lub 

będą one  faktycznie przydatne? 

 W jaki  s topniu nabyta 

wiedza/umiejętności będą/są 

wykorzystywane w codziennym 

życiu/pracy przez BO? 

 Jaki  element nabytej 

wiedzy/umiejętności będzie 

najczęściej używany przez BO? 

 

CAWI/ 

CATI/PAPI  

Pracownicy NGO/ 

Osoby z na jbliższego otoczenia/ 

Osoby z autyzmem 

 

4. Czy wsparcie zaproponowane 

rodzicom/opiekunom BO jest 

adekwatne dla potrzeb tej grupy i  czy 

pozwoli na lepsze funkcjonowanie BO? 

 W jakim stopniu poszczególne 

dzia łania podejmowane w ramach 

projektu spełniły oczekiwania osób z 

na jbliższego otoczenia BO projektu?  

  

CATI Osoby z na jbliższego otoczenia/ 

 

5. Czy rea l izacja projektu wspólnie z 

partnerami ułatwiła właściwe 

wykorzystanie środków unijnych. 

 Jakie są doświadczenia związane z 

poszczególnymi aspektami 

współpracy z partnerami w kontekście 

rea lizacji celu głównego i celów 

szczegółowych projektu (m.in. jak 

przebiegała komunikacja w 

partnerstwie, zarządzanie 

partnerstwem, dostępne zasoby w 

DR/CAWI Osoby z poziomu zarządzania 

operacyjnego/strategicznego 
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partnerstwie)? 

 Jakie istnieją możliwości rozwoju oraz 

zwiększenia efektywności w 

poszczególnych obszarach 

współpracy? 

6. Czy za łożony cykl  oraz sposób i  

program przejścia BO przez projekt jest 

adekwatny dla ich potrzeb? 

 Czy plan udziału BO w projekcie 

odpowiadał ich potrzebom? 

 Czy dostępne formy wsparcia oraz ich 

plan wdrażania był możliwy do 

wdrożenia przez BO? 

DR/CAWI/ 

CATI/PAPI  

Osoby z poziomu zarządzania 

operacyjnego/strategicznego 

Pracownicy NGO/ 

Osoby z na jbliższego otoczenia/ 

Osoby z autyzmem  

 

 

7. Czy zastosowane nowe metody pracy 

będą odpowiednie i wniosą nową 

jakość do pracy z osobami z autyzmem? 

 

 

 Czy podczas projektu wypracowano 

nowe metody pracy z osobami z 

autyzmem? 

 Czy podczas projektu wypracowano 

dobre praktyki, które mogą być 

s tosowane w przyszłości (na przykład 

w podobnych projektach)? 

DR/CAWI 

 

Osoby z poziomu zarządzania 

operacyjnego/strategicznego 

Pracownicy NGO/ 

 

EFEKTYWNOŚĆ - poziom 

„ekonomiczności” projektu, 

czyli stosunek poniesionych 

nakładów  

do uzyskanych wyników i 

rezultatów (nakłady 

rozumiane są tu jako zasoby 

finansowe, ludzkie 

 i poświęcony czas). 

1. Jakie czynniki sprzyjały wdrażaniu 

projektu? 

 W jakim stopniu doświadczenie Lidera 

i  Partnerów projektu pozwoliły na 

efektywne wdrożenie projektu? 

 W jakim stopniu doświadczenie i 

dzia łania Lidera i Partnerów projektu 

pozwoliły na efektywne zarządzanie 

projektem? 

  

DR/CAWI 

 

Osoby z poziomu zarządzania 

operacyjnego/strategicznego 

 

2. Jaki  wpływ miało wykorzystanie 

ś rodków unijnych na stworzenie 

modelu aktywizacji społeczno – 

 W jakim stopniu wykorzystanie 

środków unijnych wpłynęło na 

stworzenie modelu aktywizacji 

DR/CAWI 

 

Osoby z poziomu zarządzania 

operacyjnego/strategicznego 
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zawodowej osób z autyzmem?  społeczno-zawodowej osób z 

autyzmem? 

 Jakie są zalety/wady wykorzystania 

ś rodków unijnych w projekcie? 

  

TRWAŁOŚĆ 

1. Jak przedstawiają się perspektywy 

trwałości osiągniętych rezultatów  

w projekcie, zwłaszcza w kontekście 

uzyskanego zatrudnienia przez osoby z 

autyzmem? 

 W jaki  sposób można wzmacniać 

pozytywne efekty wypracowane w 

czas ie realizacji projektu? 

 W jakim stopniu działania 

podejmowane w fazie realizacji 

projektu mają szansę na kontynuację 

po jego zakończeniu? 

DR/CAWI 

 

Osoby z poziomu zarządzania 

operacyjnego/strategicznego 

 

2. Czy finansowanie unijne gwarantuje 

uruchomienie długofalowego procesu 

rozwoju systemu aktywizacji dla osób z 

autyzmem? 

 Jak powinny być rea lizowane w 

przyszłości projekty finansowane z 

funduszy s trukturalnych aby 

umożliwiały skuteczne uruchomienie 

długofalowego procesu rozwoju 

systemu aktywizacji dla osób z 

autyzmem? 

DR/CAWI 

 

Osoby z poziomu zarządzania 

operacyjnego/strategicznego 
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4. Metodologia badania i analiz oraz sposób przeprowadzenia 

badania  
 

Analiza danych zastanych (desk research) 

Opis techniki badawczej 

Analiza danych zastanych należy do dość szerokiej grupy badań niereaktywnych.  

Za podstawowe zalety tego podejścia należy uznać: 

 oszczędność czasu, a także środków finansowych – materiał badawczy jest materiałem 

danym, odchodzą tu zatem koszty związane z personelem badawczym,  

czy specjalistycznym sprzętem; 

 bezpieczeństwo – pojawienie się błędu na poziomie badania sondażowego zmusza 

badacza do ponownego jego przeprowadzenia, co wiąże się z dodatkowymi kosztami; co 

więcej część terenowych projektów badawczych może być nie do powtórzenia;  

 w przypadku analizy danych zastanych łatwiej jest powtórzyć część badania aniżeli  

w przypadku innych technik; 

 analiza danych zastanych pozwala na badanie określonych, często nawet długotrwałych 

procesów społecznych; 

 wpływ badacza na badany materiał jest w przypadku analizy danych zastanych 

minimalny, gdyż ma on do czynienia z materiałem już wytworzonym. 

 

Do podstawowych wad należy zaliczyć ograniczenie do przekazów zapisanych; wymaga zatem 

wsparcia ze strony innych metod i technik badawczych (jeżeli chce się osiągnąć jak najbardziej 

adekwatny, trafny obraz rzeczywistości). Co do zasady – wynika to przede wszystkim z różnicy celów 

badania i celów gromadzenia danych wtórnych, które mogą stanowić interesujące  źródło informacji 

dla badacza. 

Zakres danych zastanych poddanych analizie 

W badaniu ewaluacyjnym analizie poddane zostały następujące źródła danych udostępnione przez 

Zamawiającego. Lista danych obejmowała: 

 Wniosek o dofinansowanie; 

 Szczegółowy opis projektu; 

 Umowę partnerską; 
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 Wnioski o płatność; 

 Raporty okresowe; 

 Regulamin rekrutacyjny; 

 Strategię promocji; 

 Ankiety ewaluacyjne; 

 Raporty z testów TTAP; 

 Raporty z badań diagnostycznych; 

 Ankiety dla rodziców/rodzeństwa/opiekunów osób z autyzmem.  

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) 

Opis techniki badawczej 

Technika pogłębionego wywiadu indywidualnego - IDI (ang. Individual In-Depth Interview) jest 

klasyczną techniką badań jakościowych. Dysponujący listą pytań (scenariusz wywiadu) badacz ma  

w trakcie rozmowy możliwość dopasowania przebiegu rozmowy do wiedzy i kompetencji 

respondenta, uzyskując pogłębione bądź uzupełniające informacje, rozszerzające obszar badawczy. 

Istotną zaletą indywidualnych wywiadów pogłębionych jest możliwość poznania osobistych opinii 

respondentów bezpośrednio zajmującymi się zagadnieniami stanowiącymi przedmiot badania.  

 

Wywiady zostały przeprowadzone przez doświadczonych moderatorów, którzy zostali zaznajomieni  

z tematyką i celami badania. Moderatorzy posługiwali się scenariuszem. Poruszane podczas wywiadu 

zagadnienia zostały dostosowane do wiedzy i kompetencji respondentów. W niniejszym raporcie 

wykorzystano krótkie cytaty z wywiadów pogłębionych. W celu zachowania anonimowości 

respondentów wywiadom zostały przypisane identyfikatory w formie „IDIx”, gdzie „x” to liczba od  

1 do 8 oznaczająca dany wywiad. 

Dobór próby 

Wykonawca – w ramach realizacji badania ewaluacyjnego mid-term – zrealizował 8 wywiadów 

pogłębionych IDI. Do udziału w badaniu zostały zaproszone osoby z poziomu zarządzania 

operacyjnego, które są pracownikami organizacji pozarządowych pełniącymi role Partneró w  

w projekcie oraz pracownik Lidera projektu. Respondentów do badania IDI wskazał Zamawiający.  
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Dobór próby do badania miał charakter celowy. Założono, że zostaną przebadane wszystkie osoby 

pełniące funkcję koordynatora w Projekcie oraz kierownik projektu po stronie Lidera.  Szczegółowy 

dobór próby wraz z uzasadnieniem przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 1. Dobór respondentów do badania IDI 

Lp. Respondent Instytucja 

1. Osoba z poziomu zarządzania operacyjnego 
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział 

w Szczecinie 

2. Osoba z poziomu zarządzania operacyjnego 
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział 

w Lublinie 

3. Osoba z poziomu zarządzania operacyjnego 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Autystycznym w Gdańsku 

4. Osoba z poziomu zarządzania operacyjnego Fundacja SYNAPSIS 

5. Osoba z poziomu zarządzania operacyjnego 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem 

ProFUTURO 

6. Osoba z poziomu zarządzania operacyjnego Fundacja Wspólnota Nadziei  

7. Osoba z poziomu zarządzania operacyjnego Stowarzyszenie św. Celestyna 

8. Osoba z poziomu zarządzania operacyjnego 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Źródło: Opracowania własne ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Ankieta internetowa (CAWI) 

Opis techniki badawczej 

Technika badania CAWI (Computer Assisted Web Interview) jest najbardziej popularną metodą badań 

ilościowych realizowaną z wykorzystaniem sieci Internetu. Wywiady realizowane tą techniką 

odbywały się z wykorzystaniem kwestionariusza internetowego dostępnego  dla respondentów 

badania na wskazanej przez realizującego badanie odpowiedniej stronie internetowej.  

 

Do największych zalet badań ilościowych z wykorzystaniem techniki CAWI należą: 

 Bardzo krótki czas przygotowania i prowadzenia badania. Wyniki badania są rejestrowane 

bezpośrednio w bazie elektronicznej i  nie wymagają znacznego przygotowania do dalszej 

analizy statystycznej. 

 Wysoki poziom dyskrecji i anonimowości . W badaniu on-line, zostaje wyeliminowany „efekt 

ankietera”, czyli wpływ osoby prowadzącej badanie, na udzielane odpowiedzi przez 
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respondenta. Ponadto osoba wypełniająca ankietę ma zapewnione wyższe poczucie 

anonimowości.  

 Szerokie możliwości techniczne. Ankieta może być modyfikowana na bieżąco, w zależności od 

udzielanych odpowiedzi przez respondenta. Znacznie łatwiej przedstawia się również kwestia 

zarządzania takim projektem, dzięki możliwości obserwacji przebiegu badania i brania w  nim 

udziału praktycznie z dowolnego miejsca w  którym istnieje dostęp do sieci www.  

  

Realizacja badania CAWI przebiegała według schematu nr 5. 

Schemat nr 5 Plan realizacji anonimowego badania internetowego - CAWI 

 
Źródło: Opracowania własne ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

  

PRZYGOTOWANIE BADANIA 

Opracowanie elektronicznej wersji kwestionariusza wywiadu, z zachowaniem 
logicznych powiązań pomiędzy określonymi pytaniami oraz informacjami 

wynikającymi z dodatkowych instrukcji dla respondenta.  
 

REALIZACJA BADANIA 

Określenie okresu realizacji badania (czasu na wypełnianie ankiety przez 
respondentów). Zamieszczenie ankiety na serwerze. Wysyłka (e-mailowa) 

zaproszeń do wzięcia udziału w badaniu do poszczególnych grup respondentów. 

ANALIZA STATYSTYCZNA DANYCH Z KWESTIONARIUSZY 

Przygotowanie danych do analizy ilościowej. Opracowanie zestawień 
statystycznych wyników badań w postaci tabel i korelacji, oraz kodowanie pytań 

otwartych wg klucza opracowanego przez badacza. 
 

1 

2 

3 

ANALIZA ILOŚCIOWA WYNIKÓW BADANIA 

Opracowane statystyczne zestawienia wyników badania zostaną poddane analizie 
ilościowej, opisującej i interpretującej otrzymane dane, dla wyodrębnienia i 

sformułowana kluczowych wniosków związanych z poszczególnymi kwestiami 
związanymi z przedmiotem badania. 
 

4 
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Dobór próby 

W badaniu CAWI udział brały trzy grupy respondentów. Ze względu na ograniczoną iloś ć 

respondentów Wykonawca założył celowy dobór respondentów.  

 

Tabela nr 4 Dobór respondentów do badania CAWI 

Lp. Respondent Populacja Dobór próby 

1. Osoba z poziomu zarządzania 

operacyjnego 
8 8 

2. Osoba z poziomu zarządzania 

strategicznego 
9 9 

3. Pracownicy NGO, którzy 

zakończyli udział w projekcie  
20 20 

 
Na podstawie bazy dostarczonej przez klienta wysłane zostały zaproszenia do udziału  

w badaniu. Osiągnięcie zwrotności na poziomie 100% (N=37 wywiadów CAWI) było bardzo trudne  

i zależało od zaangażowania respondentów. Standardowo w tego rodzaju badaniach zakłada się 

zwrotność CAWI na poziomie 30%.  

 

W celu zwiększenia reprezentowalności, zebrania jak najpełniejszego materiału badawczego, oraz 

zwiększenia rzetelności uzyskanych informacji: 

 zastosowany został podwójny monit, tj. podwójna wysyłka zaproszeń od udziału  

w badaniu,  

 wyznaczona została osoba do kontaktów z potencjalnymi respondentami gwarantująca 

wsparcie techniczne. 

 W momencie trudności w pozyskaniu danych, zostały zastosowane podobne procedury 

jak w badaniu z uczestnikami oraz dodatkowo – kontakt telefoniczny. 

 

Narzędzie badania 

Narzędziem badania dla metody CAWI był kwestionariusz internetowy. Z uwagi na różność 

poruszanych zagadnień wśród uczestników projektu jak i kadry zarządzającej projektem zostały 

przygotowane dwa różne narzędzia badawcze. Narzędzie badania zawierało pytania zamknięte  

i otwarte. Wzór narzędzi został dołączony do raportu. 
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Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym CATI 

Opis techniki badawczej 

Wywiady CATI (Computer-Assisted Telephone Interview), to indywidualne wywiady telefoniczne ze 

wspomaganiem komputerowym. Stanowią one jedne z rodzajów reaktywnych wywiadów 

ilościowych, gdzie interakcja pomiędzy ankieterem, a respondentem jest ograniczona. Badanie 

techniką CATI umożliwiło pozyskiwanie standaryzowanych danych, mogących stanowić przedmiot 

analiz statystycznych.  

 

Wywiady CATI charakteryzują się następującymi zaletami:  

 badacz może na bieżąco kontrolować proces ankietowania i udzielać ankieterom 

wskazówek, podpowiedzi, 

 ankieter może skoncentrować się w pełni na prowadzeniu wywiadu (instrukcje 

wyświetlają się automatycznie na ekranie monitora),  

 dzięki bezpośredniemu wprowadzaniu danych do komputera eliminowany jest znaczny 

odsetek błędów ankieterskich związanych z kodowaniem i wprowadzaniem, 

 istnieje możliwość dostosowania czasu przeprowadzenia wywiadu do możliwości 

respondenta (umówienie się na wywiad). 

 

Zlokalizowanie ankieterów prowadzących wywiady telefoniczne w jednym centralnym pomieszczeniu 

(pracownia CATI) pozwoliło na kontrolowanie poprawności zadawania pytań (komórka kontrolna 

prowadziła tzw. „podsłuch” losowo wybranych rozmów telefonicznych) i  poprawności rejestrowania 

danych. Na bieżąco eliminowane były wszelkie nieprawidłowości, które mogły wpłynąć na rzetelność 

uzyskanych informacji. 

 

Dobór próby  

Badanie CATI zostało zrealizowane na próbie  osób z najbliższego otoczenia osób z autyzmem, które 

zakończyły udział w projekcie – łącznie N=264. Wykonawca założył losowy dobór respondentów. 

Osoby zostały wylosowane z bazy przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego.  
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Tabela nr 5 Dobór respondentów do badania CATI 

Lp. Respondent Populacja Dobór próby 

1. Osoby z najbliższego otoczenia 

osób z autyzmem 
300 264 

 

 

Narzędzie badania 

Narzędziem badania był kwestionariusz przygotowany dla metody CATI. Narzędzie badania zawierało 

pytania zamknięte i otwarte. Kwestionariusz został załączony do raportu. Pytania zamieszczone  

w kwestionariuszu podlegały modyfikacji na podstawie wyników zrealizowanych IDI.  

 

Kwestionariusze ankietowe PAPI 

Opis techniki badawczej 

Wywiady kwestionariuszowe PAPI (ang. Paper and Pencil Interview), to indywidualne wywiady 

twarzą-w-twarz, prowadzone przy wykorzystaniu papierowego kwestionariusza wypełnianego przez 

ankietera. Technika ta zalicza się do reaktywnych wywiadów ilościowych. 

 

Do zalet tej techniki należy wysoka interaktywność, dzięki której respondent czuje się zobligowany do 

udzielania rzetelnych odpowiedzi, a także do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania; ponadto, 

ankieter ma możliwość udzielenia wyjaśnień w przypadku, gdy respondent nie rozumie py tania. Do 

wad tej techniki należą: konieczność poniesienia dużych nakładów finansowych, związanych  

z potrzebą fizycznego dotarcia do respondentów; wiąże się z tym także kwestia długiego czasu 

realizacji badania i brak poczucia anonimowości, wynikający z bezpośredniego kontaktu  

z ankieterem.  

Dobór próby  

W badaniu został zastosowany dobór próby losowy. Wykonawca założył przeprowadzenie N=264 

wywiadów. Badanie zostało przeprowadzone z osobami z autyzmem, które zakończyły udział  

w projekcie. 
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Tabela nr 6 Dobór respondentów do badania PAPI 

Lp. Respondent Populacja Dobór próby 

1. Osoby z autyzmem 314 264 

 

Narzędzie badania  

Narzędzie do badania ilościowego PAPI, czyli scenariusz został dołączony, jako załączn ik do raportu. 
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5. Opis wyników badania ewaluacyjnego 
 
Projekt pn. „Wsparcie osób z autyzmem II” realizowany był w okresie od 1 grudnia  2011 r. do  

30 września 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie  

i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, 

Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe1. Liderem projektu był Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a partnerami współrealizującymi Projekt – siedem 

stowarzyszeń zajmujących się pomocą osobom z autyzmem: 

 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie; 

 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie; 

 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z siedzibą w Gdańsku; 

 Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie; 

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO z siedzibą w Poznaniu; 

 Fundacja Wspólnota Nadziei z siedzibą w Więckowicach; 

 Stowarzyszeniem Św. Celestyna z siedzibą w Mikoszowie2. 

 

Celem głównym projektu pn. „Wsparcie osób z autyzmem II” była aktywizacja społeczna i zawodowa 

osób z autyzmem, poprzez udzielenie kompleksowej, zindywidualizowanej usługi polegającej na 

wsparciu przy wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy3. 

 

Cele szczegółowe Projektu zdefiniowano jako: 

 „Wzmocnienie 350 OzA (73K i 277M) w wejściu i funkcjonowaniu na rynku pracy poprzez 

diagnozę funkcjonalną, opracowanie IŚRZ, zapewnienie wsparcia specjalistycznego, 

podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych, szkolenia zawodowe, warsztaty, staże;  

 Wzmocnienie najbliższego otoczenia tj. opiekunów osób z autyzmem poprzez wsparcie 

psychologiczne i prawne w funkcjonowaniu z osobą z autyzmem 350 (273 K i 77M);  

 Wzrost wiedzy i umiejętności u 20 pracowników/c (13K, 7M) NGO uczestniczących  

w projekcie, do prowadzenia procesu aktywizacji zawodowej i społecznej OzA”4. 

 Wyróżnione zostały trzy grupy docelowe: 

 I Grupa docelowa – osoby z autyzmem – które (1) nie brały udziału w projektach 

i nie otrzymały wsparcia, które nie posiadają diagnozy funkcjonalnej, nie określono 

kompetencji i umiejętności pracowniczych oraz stopienia samodzielności, a także osoby, 

                                                 
1
 Por.: Szczegółowy opis projektu „Wsparcie osób z autyzmem II”, s. 46. 

2
 Por.: Tamże: s. 53-54. 

3
 Por.: Tamże: s. 7. 

4
 Tamże. 
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które (2) brały udział w projekcie pilotażowym „Wsparcie osób z autyzmem” i otrzymały 

wsparcie w pewnym zakresie, jednakże wymagały dalszego wsparcie w postaci form innych 

od udzielanych w projekcie pilotażowym, posiadają opracowane diagnozy funkcjonalne, 

określono ich kompetencje i umiejętności pracownicze oraz stopień samodzielności. 

Posiadają opracowane Indywidualne Ścieżki Rozwoju Aktywizacji Społecznej i Zawodowej. 

Nie posiadają opracowanych Indywidualnych Ścieżek Rozwoju Aktywizacji Społecznej  

i Zawodowej. 

 II Grupa docelowa – osoby z otoczenia osób z autyzmem: opiekunowie prawni  

lub opiekunowie faktyczni. W projekcie założono udział kobiet na poziomie 76% a mężczyzn 

na poziomie 24%. Z doświadczenia Partnerów wynika, że to kobiety zdecydowanej częściej 

opiekują się dziećmi/podopiecznymi z autyzmem, a mężczyźni zajmują się pracą zarobkową. 

 III Grupa docelowa – pracownicy/pracownice NGO, które nie otrzymały wsparcia w ramach 

projektu pilotażowego „Wsparcie osób z autyzmem”. W projekcie założono udział 16 kobiet 

i 4 mężczyzn5. 

 

W ramach Projektu przewidziano osiągniecie następujących wskaźników produktu: 

 objęcie wsparciem 350 OzA (73K, 277M); 

 dokonanie diagnozy funkcjonalnej, określenie kompetencji i umiejętności pracowniczych oraz 

stopnia samodzielności dla 272 (54K, 218M) OzA; 

 opracowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju Aktywizacji Społecznej i Zawodowej  dla  

272 (54K, 218M) OzA; 

 zaktualizowanie Indywidualnych Ścieżki Rozwoju Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla  

78 OzA (19K, 59M); 

 ukończenie udziału w warsztatach praktycznej nauki zawodu dla 75 OzA (17K, 58M); 

 ukończenie udziału w szkoleniach zawodowych dla 75 OzA (17K, 58M); 

 zakończenie staży rehabilitacyjnych przez 64 OzA (15K, 49M); 

 rozwój kompetencji miękkich u 140 OzA (31K, 109M)6. 

 

W ramach wskaźników rezultatu w Projekcie przewidziano osiągnięcie zatrudnienia wskaźnika 

zatrudnieniowego przez 75 OzA (17K, 58M) objętych wsparciem w ramach projektu,  

w tym: 

 40 OzA (9K, 31M) w ZAZ lub udział WTZ; 

                                                 
5
 Por.: Regulamin rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu pt. „Wsparcie osób z autyzmem II” , § 2, pkt. 5. 

6
 Por.: Szczegółowy opis projektu „Wsparcie osób z autyzmem II”, s.45-46. 
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 25 OzA (5K, 20M) w zakładzie pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy; 

 10 OzA (1K, 9M) w podmiocie sektora ekonomii społecznym lub innym7. 

Koszt realizacji Projektu wyniósł 6 000 000 zł8. 

Czy cele ogólne i cele szczegółowe założone w projekcie odpowiadają 

potrzebom beneficjentów ostatecznych tj. osób z autyzmem  

i najbliższemu otoczeniu tych osób, a także czy uwzględniały społeczne 

wymogi i realia dotyczące aktywizacji zawodowej osób z autyzmem? 

W jakim stopniu cel główny projektu odpowiada potrzebom BO? 

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa osób z autyzmem. W Ankiecie dla 

rodziców/rodzeństwa/opiekunów osób z autyzmem zdecydowana większość respondentów wskazała, 

że oczekuje lub raczej oczekuje, że ich podopieczni: 

 nabędą motywację do większej aktywności społecznej i zawodowej (51,53% odpowiedzi 

„tak” oraz 42,94% odpowiedzi „raczej tak”); 

 nabędą umiejętności przydatne w pracy zawodowej (46,34% odpowiedzi „tak” oraz 35,98% 

odpowiedzi „raczej tak”); 

 nauczą się pracować (44,44% odpowiedzi „tak” oraz 35,80% odpowiedzi „raczej tak”).  

A zatem, czterech na pięciu opiekunów OzA oczekiwało, że ich podopieczni dzięki udziałowi  

w Projekcie nauczą się pracować. Pod tym względem cel główny Projektu odpowiadał potrzebom BO. 

Wyniki te przedstawiono na poniższym wykresie.  

 

                                                 
7
 Por.: Tamże: s. 46. 

8
 Por.: Wniosek o dofinansowanie projektu „Wsparcie osób z autyzmem II”, s. 15. 
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Wykres 1. Oczekiwania opiekunów OzA w zakresie realizacji celu głównego Projektu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ankiety dla rodziców/rodzeństwa/opiekunów osób z autyzmem (N=165).  

 

Z kolei w Indywidualnych formularzach wskaźników miękkich osób z autyzmem , w których OzA 

oceniali serię zdań twierdzących na skali: 1 – „Nigdy”, 2 – „Rzadko”, 3 – „Czasami”, 4 – „Często”,  

5 – „Zawsze” (szóstą możliwością była odpowiedź „Nie dotyczy”), 78 ze 128 respondentów ( 60,4%), 

którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie , oceniło zdanie „Chcę nauczyć się pracować” na 4 lub 5,  

a kolejnych 22 respondentów (17,1%) na 3. Ocenę 1 lub 2 swoim motywacjom do nauczenia się 

pracowania wystawiło odpowiednio 6 (4,7%) i 9 (7%) respondentów. Pozostali zaznaczyli odpowiedź 

„nie dotyczy”. Podsumowując, ponad połowa respondentów jest dosyć silnie zmotywowana, aby 

nauczyć się pracować. Jeśli uwzględnić tych respondentów, którzy chęć nauczenia się, jak pracować 

ocenili na 3, to prawie czterech na pięciu respondentów posiada motywację, aby nauczyć się 

pracować. 

 

Zdanie „Chcę znaleźć pracę” na 4 lub 5 oceniło 67 spośród 129 (52%) respondentów, którzy 

odpowiedzieli na to pytanie. Na 3 chęć znalezienia pracy oceniło 23 respondentów (17,8%). 

Jedenastu respondentów stwierdziło, że nie chce znaleźć pracy (8,5%), a 9 respondentów (7%) 

oceniło swoją motywację w tym zakresie na 2. Odpowiedzi „nie dotyczy” udzieliło 19 badanych 

(14,7%). Podsumowując, połowa respondentów chce znaleźć pracę. Jeśli uwzględnić tych 
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respondentów, którzy chęć znalezienia pracy określili na 3 („Czasami”), to dwóch na trzech badanych 

(69,8%) OzA chce znaleźć pracę. Dane te przedstawiono na poniższym wykresie.  

 

Wykres 2. Oczekiwania OzA w zakresie realizacji celu głównego Projektu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Indywidualnego formularza wskaźników miękkich osób z autyzmem (N=129).  

 

Pierwsza ankieta Indywidualnego formularza wskaźników miękkich osób z autyzmem , stanowiąca 

źródło powyższych danych, wypełniana była średnio 113 dni od dnia przystąpienia OzA  do Projektu 

(w tym, w 32 przypadkach, w dniu przystąpienia OzA do Projektu).  W większości nie przedstawia ona 

zatem opinii OzA w dniu przystąpienia do udziału w Projekcie, lecz raczej już w trakcie jego trwania. 

Należy zatem uwzględnić, że na opinie OzA mogła mieć wpływ początkowa faza udziału w Projekcie.  

Dane te wskazują jednak, że cel główny Projektu, jakim była aktywizacja społeczno-zawodowa OzA, 

został trafnie określony i odpowiadał potrzebom BO. 

 

W jakim stopniu cele szczegółowe projektu odpowiadają potrzebom BO? 

W Projekcie założono jeden cel szczegółowy dotyczący OzA i jeden dotyczący osób z najbliższego 

otoczenia OzA. W przypadku OzA założono „Wzmocnienie 350 OzA (76K i 274M) w wejściu  

i funkcjonowaniu na rynku pracy poprzez diagnozę funkcjonalną, opracowanie IŚRZ, zapewnienie 
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wsparcia specjalistycznego, podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych, szkolenia 

zawodowe, warsztaty, staże”9. 

 

W Ankiecie dla rodziców/rodzeństwa/opiekunów osób z autyzmem  zdecydowana większość 

respondentów wskazała, że oczekuje lub raczej oczekuje, że ich podopieczni  otrzymają 

specjalistyczne wsparcie ze strony: 

 terapeuty (79,39% odpowiedzi „tak” oraz 20% odpowiedzi „raczej tak”); 

 psychologa (77,91% odpowiedzi „tak”, 19,63% odpowiedzi „raczej tak”) . 

Spośród 165 respondentów tylko jeden nie oczekiwał, że bliska mu OzA otrzyma wsparcie ze strony 

terapeuty. Z kolei w gronie 163 respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie o wsparcie ze 

strony psychologa – czterech nie oczekiwało tego typu wsparcia dla bliskiej sobie OzA. A zatem, 

założone w Projekcie wsparcie specjalistyczne dla OzA  było trafne i  spełniało oczekiwania 

opiekunów. Dane te przedstawiono na poniższym wykresie.  

 

Wykres 3. Oczekiwania opiekunów OzA w zakresie wsparcia ze strony psychologa/terapeuty dla ich 

podopiecznych. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ankiety dla rodziców/rodzeństwa/opiekunów osób z autyzmem (N=165).  

 
Opiekunowie w tej samej ankiecie wskazywali też oczekiwania co do miękkich efektów realizacji 

projektu w odniesieniu do swoich podopiecznych. We wszystkich przypadkach ponad 90% 

                                                 
9
 Wniosek o dofinansowanie projektu „Wsparcie osób z autyzmem II”, s. 4. 
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ankietowanych odpowiedziało „tak” lub „raczej tak”. Oczekiwania w stosunku do OzA, o jakie pytano 

w Ankiecie… były następujące: 

 Będzie bardziej samodzielna / niezależna (łącznie 98,18% odpowiedzi „tak” lub „raczej tak”; 

N=165); 

 Będzie lepiej koncentrowała uwagę i wykonywała zadania (96,95%; N=164); 

 Poczuje się bezpieczniej (95,76%; N=165); 

 Będzie potrafiła nawiązywać kontakty z innymi ludźmi  (93,25%; N=163); 

 Zwiększy zaufanie we własne siły (96,93%; N=163); 

 Nauczy się pracować w grupie (96,36%; N=165); 

 Nauczy się poczucia obowiązku i obowiązkowości (93,83% ; N=162); 

 Zwiększy poczucie odpowiedzialności (90,74%; N=162). 

Jak widać, w najmniejszym stopniu ankietowani oczekiwali, że ich podopieczni zwiększą poczucie 

odpowiedzialności. Spośród 162 respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie,  

2 odpowiedziało „nie”, a 13 „raczej nie”. Niemniej jednak, dane te wskazują, że cele szczegółowe 

Projektu zostały trafnie dobrane do oczekiwań opiekunów respondentów.  Dane te przedstawiono na 

poniższym wykresie. 
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Wykres 4. Oczekiwania opiekunów OzA w zakresie miękkich efektów realizacji projektu  

w odniesieniu do ich podopiecznych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ankiety dla rodziców/rodzeństwa/opiekunów osób z autyzmem (N=165).  

 
Drugi cel szczegółowy Projektu zakładał wzmocnienie opiekunów OzA  poprzez „wsparcie 

psychologiczne i prawne w funkcjonowaniu z osobą z autyzmem”.  

  

W Ankiecie dla rodziców/rodzeństwa/opiekunów osób z autyzmem zdecydowana większość 

respondentów wyraziła zainteresowanie tymi formami wsparcia. Jeśli uwzględnić łącznie odpowiedzi 

„tak” i „raczej tak”, na wsparcie psychologa liczyło 152 spośród 165 ankietowanych (92,1%) , a na 

wsparcie prawne i możliwość zasięgnięcia porady prawnej  – 156 respondentów (94,5%). Zatem, pod 

tym względem także oferowane wsparcie było trafne w stosunku do potrzeb BO. Dane te 

przedstawiono na poniższym wykresie. 
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Wykres 5. Oczekiwania opiekunów OzA w zakresie możliwości otrzymania wsparcia prawnego i 

psychologicznego. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ankiety dla rodziców/rodzeństwa/opiekunów osób z autyzmem (N=165).  

 

W jakim stopniu cele projektu uwzględniają społeczne wymogi dotyczące aktywizacji 

zawodowej osób z autyzmem? 

W diagnozie zawartej w Szczegółowym opisie projektu „Wsparcie osób z autyzmem II”, zbudowanej 

między innymi w oparciu o doświadczenia Partnerów w zakresie udzielania wsparcia OzA,  zwrócono 

uwagę, że: „…wśród osób biernych zawodowo gotowość do podjęcia pracy w znaczącym stopniu 

ograniczają następujące czynniki związane z charakterystyką miejsca pracy - możliwość bycia 

narażonym na stresujące sytuacje, duża odpowiedzialność związana z wykonywaniem pracy, 

konieczność doszkalania się, czy wreszcie zmianowy charakter pracy. […]. Dla b iernych zawodowo 

niepełnosprawnych psychicznie, czynnikiem osłabiającym chęć do podjęcia pracy jest również 

konieczność doszkalania się, duża odpowiedzialność oraz konieczność podejmowania samodzielnych 

decyzji. Prawie co trzeci niepełnosprawny psychicznie nie podjąłby dogodnej dla niego pracy z obawy 

o utratę renty”10. 

 

Mimo tego, wiele OzA jest zdolnych do pracy. Nie podejmują jej jednak, ponieważ zbyt późno 

diagnozuje się u nich autyzm, a w związku z brakiem diagnozy nie oferuje się osobom z autyzmem 

                                                 
10

 Tamże, s. 2. 
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adekwatnych form wsparcia. W tym kontekście cele projektu – zakładające kompleksową diagnozę, 

wsparcie specjalistów i aktywizację zawodową – trafnie uwzględniają społeczne wymogi dotyczące 

aktywizacji zawodowej osób z autyzmem. 

Czy działania podjęte w ramach projektu są wystarczające dla identyfikacji ich 

potrzeb? 

W jaki sposób identyfikowano potrzeby BO? 

W celu identyfikacji potrzeb BO zastosowano kilka narzędzi: 

 Ankietę dla rodziców/rodzeństwa/opiekunów osób z autyzmem;  

 Wywiady diagnostyczne; 

 Testy TTAP i inne testy diagnozy funkcjonalnej; 

 Indywidualne formularze wskaźników miękkich osoby z autyzmem. 

 

Ankieta dla rodziców/rodzeństwa/opiekunów osób z autyzmem 
 
Ankieta dla rodziców/rodzeństwa/opiekunów osób z autyzmem dostarcza podstawowych informacji  

o opiekunach oraz ich oczekiwaniach w związku z udziałem w Projekcie. Oczekiwania BO badane były 

przy pomocy serii pytań, które miały określić oczekiwania opiekunów w stosunku do korzyści, jakie  

z udziału w projekcie wyniosą ich podopieczni, jak i oni sami.  W efekcie uzyskano jednak bardzo 

wysokie wskaźniki odpowiedzi twierdzących, oznaczających zgodność opinii ankietowanych   

z założeniami przyjętymi na etapie konstruowania narzędzia badawczego. W ankiecie tej 

opiekunowie nie byli jednak pytani o dodatkowe oczekiwania, które mogłyby wskazać potrzeby 

wykraczające poza przyjęty schemat. O ile zatem potwierdzono przypuszczenia, co do potrzeb 

ankietowanych i ich podopiecznych, nie zebrano dodatkowych danych , które pozwoliłyby ocenić czy 

jakieś inne istotne potrzeby nie zostały pominięte. Należy jednak zaznaczyć, że we wcześniejszej 

części Ankiety, która nie dotyczyła oczekiwań związanych z udziałem w Projekcie , zapytano 

respondentów, czy oczekują dodatkowej pomocy i od kogo. Pytanie to pozwoliło jednak określić od 

kogo respondenci oczekują pomocy, ale nie pozwoliło stwierdzić, jaki miałby być charakter tej 

pomocy (odpowiedzi respondentów były z reguły lakoniczne: „szkoła”, „państwo”, „UE”).  
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Wywiady diagnostyczne 

 
Wywiady diagnostyczne uwzględniały trzy podstawowe źródła informacji: 

 wywiad z OzA; 

 wywiad z opiekunem; 

 obserwację bezpośrednią. 

 

Pozwalały one opisać następujące cechy badanego: 

 wygląd zewnętrzny (cechy fizyczne, ubiór, higiena osobista); 

 motoryka duża / mała; 

 mowa i komunikacja (ekspresja języka, rozumienie poleceń, mimika, gesty, poruszane 

tematy); 

 procesy poznawcze (koncentracja, czas uwagi, przerzutność, spostrzeganie, przetwarzanie 

informacji, pamięć); 

 kontakt / współpraca z terapeutą (motywacja do kontaktu, kontakt wzrokowy, reakcja na 

polecenia); 

 nastrój podczas rozmowy / emocje (ekspresja emocjonalna, labilność / adekwatność emocji, 

pobudzenie / napięcie emocjonalne); 

 zachowania trudne, sensoryzmy; 

 samodzielność / zależność / organizacja czasu; 

 inne uwagi (niespójności, zakłócenia); 

 ogólne wrażenie / uwagi. 

 

Raporty z wywiadów diagnostycznych miały formę jakościowych opisów zachowań badanych OzA. 

Przykładowy opis ogólnego wrażenia z wywiadu diagnostycznego zaprezentowano poniżej:  

X. jest osobą, u której zaburzenie jest zauważalne ze względu na dużą chaotyczność 

opowiadania, nadmierną głośność i szybkość mówienia. Często mówi do siebie, śpiewa 

mocno gestykulując czy wręcz machając rękoma. Jest osobą bardzo inteligentną, o dużej 

abstrakcji myślenia. Ma problem z koncentracją uwagi, zwłaszcza jeżeli skupienie 

wymagane jest przez dłuższy czas. W trakcie wywiadu badany był pogodny i chętnie 

współpracował [Źródło: Raport z wywiadu diagnostycznego].  

 

Dane zawarte w raportach z wywiadów diagnostycznych mają znaczenie z punktu widzenia procesu 

terapeutycznego, nie dostarczają one jednak informacji istotnych z perspektywy pytań badawczych. 

Zawarte w nich dane charakteryzują się niskim poziomem standaryzacji, uniemożliwiającym 
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zastosowanie analizy ilościowej, a ewentualne przydatne dane w sposób bardziej systematyczny 

ujęte zostały w raportach z testów TTAP. 

 

Testy TTAP 

 
W ramach diagnozy funkcjonalnej przeprowadzone zostały testy TTAP oraz – w ograniczonym 

zakresie – testy NEO-PI-R. Regulamin form udzielanego wsparcia zakładał także wykorzystanie innych 

testów, takich jak test CPP (ang. Client Competence Profile - Test Profil Kompetencji Klienta), 

przeznaczony „do oceniania predyspozycji i zdolności zawodowych wysokofunkcjonujących osób  

z autyzmem i zespołem Aspergera”11. 

 Test TTAP zakłada prowadzenie badania w trzech skalach obserwacji: 

 bezpośredniej; 

 w domu – poprzez wywiad z rodziną; 

 w szkole / miejscu pracy. 

 

Test składa się z kilku modułów, w ramach których sprawdza się czy badany potrafi wykonać 

określoną czynność. Moduły te to: „czynności zawodowe”, „kompetencje zawodowe”, 

„samodzielność”, „organizacja czasu wolnego”, „umiejętności porozumiewania się”, „kompetencje 

społeczne”. Wykonanie każdej z czynności określane jest na skali: „zaliczone”, „obiecujące”, 

„niezaliczone”. W rezultacie możliwe jest określenie m.in. tych obszarów, w ramach których 

rozwijanie umiejętności badanego powinno dać najlepsze rezultaty.  

 

Indywidualne formularze wskaźników miękkich osoby z autyzmem 

 
W Projekcie zastosowano dwa typy Indywidualnych formularzy wskaźników miękkich osoby  

z autyzmem. Pierwszy, wstępny, zakładał, że respondenci czyli osoby z autyzmem, będą 

ustosunkowywały się do serii zdań twierdzących. Odpowiedzi te mierzone były na pięciostopniowej 

skali: 1 – „nigdy”, 2 – „rzadko”, 3 – „czasami”, 4 – „często”, 5 – „zawsze”. Szóstą możliwą 

odpowiedzią była odpowiedź „nie dotyczy”.  Respondenci ustosunkowywali się do zdań takich jak: 

„Znam swoje mocne i słabe strony”, „Mam problemy z zarządzaniem moimi pieniędzmi”, „Nie 

poddaję się łatwo”, „Potrafię pracować samodzielnie”, „Przestrzegam zasad” itd. 

 

Drugi z formularzy przeznaczony był dla OzA pracujących lub wspieranych już przez  trenera pracy. 

Uwzględniał on takie pytania, jak: „Czy jesteś cierpliwy?”, „Czy potrafisz rozmawiać o swoich 

                                                 
11

 Regulamin form udzielanego wsparcia , § 6, dostępny: http://www.projekt-autyzm2.pl/news/93/detail,nID,298. 
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uczuciach?”, „Czy potrafisz radzić sobie samodzielnie z problemami?”, „Czy martwisz się tym, co 

myślą o tobie inni?”, „Czy jesteś zadowolony/-a ze swojej pracy?” czy „Czy otrzymujesz dobre 

wsparcie od trenera pracy?”. Kafeteria odpowiedzi była tu trzyelementowa: „Tak”, „Nie”, „Trudno 

powiedzieć”. 

 

W Projekcie założono, że OzA będą dwukrotnie wypełniać Indywidualne formularze wskaźników 

miękkich osoby z autyzmem: w trakcie trwania wsparcia i na zakończenie wsparcia. Miało to pozwolić 

na ocenę wpływu udzielanego wsparcia na samoocenę OzA. 

 

Czy identyfikacja potrzeb BO była wystarczająca? 

W celu identyfikacji potrzeb BO zastosowano serię narzędzi, które powinny dostarczyć szerokiej 

wiedzy o potrzebach BO. Jak jednak wskazano podczas omówienia konstrukcji Ankiety dla 

rodziców/rodzeństwa/opiekunów osób z autyzmem, konstrukcja tego kwestionariusza umożliwiała 

raczej potwierdzenie intuicji w odniesieniu do potrzeb BO niż zidentyfikowanie potrzeb wcześniej nie 

branych pod uwagę. 

Czy zastosowane formy wsparcia i ich organizacja były odpowiednie do 

potrzeb i możliwości uczestników (zdrowotnych, rodzinnych, 

osobowościowych, czasowych, terytorialnych, innych)? 

W jakim stopniu poszczególne formy wsparcia w projekcie spełniły oczekiwania BO? 

Z przeprowadzonych indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami z poziomu zarządzania 

operacyjnego wynika, że czynnikiem sprzyjającym aktywizacji społeczno-zawodowej OzA była 

kompleksowość udzielanego wsparcia, a także indywidualne podejście do uczestników projektu. Jak 

wskazywano w wywiadach, w trakcie realizacji Projektu dostosowywano się zarówno do potrzeb OzA, 

jak i ich opiekunów. Początkowe założenie o tym, żeby rodzic/opiekun uczestniczył w zajęciach wraz  

z OzA zostało zarzucone, ponieważ nie każda OzA chciała, aby jej opiekun w tym uczestniczył. Poza 

tym, nie każdy rodzic/opiekun wyrażał chęć uczestniczenia w takim wsparciu. Podczas wizyt 

monitorujących zrezygnowano z pytania OzA o ich poziom zadowolenia z udziału w projekcie, jeśli 

akurat odbywały się jakieś zajęcia; było to uzasadnione tym, że kiedy wybije się OzA  z rytmu 

zajęciowego, bardzo trudno jest jej ponownie w ten rytm wejść. W przypadku części 

wysokofunkcjonujących osób z autyzmem zapewniono dowóz taksówkami, co pozwoliło uniknąć 

trudności związanych z poruszaniem się z OzA za pomocą środków komunikacji mi ejskiej.  
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W przypadku OzA uczących się lub uczestniczących w innych zajęciach starano się dopasować grafik 

zajęć tak, aby zajęcia następowały po sobie. 

W jakim stopniu poszczególne formy wsparcia w projekcie były dostosowane do 

możliwości uczestników? 

Projekt oferował kompleksową pomoc w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Na poziomie 

społecznym oferowane wsparcie umożliwiało poprawę umiejętności w zakresie nauki czynności dnia 

codziennego, samodzielności, organizowania czasu wolnego, umiejętności porozumiewania się czy 

kompetencji społecznych. W ramach aktywizacji zawodowej oferowano wsparcie obejmujące 

warsztaty praktycznej nauki zawodu, szkolenia zawodowe, staże rehabilitacyjne i możliwość wejścia 

na chroniony lub otwarty rynek pracy. 

 

Umiejętności OzA w zakresie wykonywania czynności zawodowych, posiadania kompetencji 

zawodowych, samodzielności, organizacji czasu wolnego, umiejętności porozumiewania się  

i kompetencji społecznych badano między innymi przy pomocy testów TTAP. W każdej z tych 

kategorii badano umiejętność wykonania dwunastu czynności. Badanie każdej czynności mogło 

zachodzić w trzech skalach: bezpośredniej obserwacji, w domu – poprzez wywiad z rodziną oraz  

w szkole / miejscu pracy. Każda czynność była oceniana na skali: zaliczona, obiecująca, niezaliczona. 

Ponieważ diagnozy uczestników różniły się pod względem liczby uwzględnionych skal uzyskane 

wyniki standaryzowano do 12 (w przypadku uwzględnienia 3 skal maksymalna liczba ocen wynosiła 

36 dla każdej kategorii). Wyniki uzyskane w poszczególnych skalach mogły być rozbieżne. Rodzic mógł 

deklarować, że OzA potrafi wykonać daną czynność w domu, lecz jej wykonanie nie zostało 

zaobserwowane w ramach skali obserwacji bezpośredniej. W takiej sytuacji uznawano daną czynność 

za zaliczoną lub obiecującą – zależnie od uzyskanej oceny. Takie podejście mogło nieznacznie zawyżyć 

uzyskane oceny, ale jednocześnie umożliwiło wykorzystanie wszystkich danych i przedstawienie ich  

w czytelny sposób. 

 

Jak wykazała analiza 141 testów TTAP uzyskanych od Partnerów, w każdej kategorii przynajmniej 

połowa badanych zaliczyła co najmniej połowę czynności. Najlepsze wyniki osiągali badani w 

kategorii „Czynności zawodowe”, uwzględniającej takie czynności jak: segregowanie przedmiotów, 

korekta błędów w segregowaniu przedmiotów, dobieranie przedmiotów wg kart wzorcowych, 

dopasowywanie i segregowanie kolorów, segregowanie kartek i układanie z nich zestawów, 

wykonanie zadania składającego się z trzech kolejnych kroków, składanie zestawu podróżnego, 

porządkowanie kart w kolejności alfabetycznej, mierzenie linijką, układanie wg numerów, mierzenie 
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objętości za pomocą miarek, pisanie na maszynie/komputerze. Połowa badanych była w stanie 

wykonać co najmniej 8 z 12 czynności, a trzy czwarte badanych – co najmniej 10 z 12 czynności. 

Połowa badanych nie zaliczyła tylko jednej z uwzględnionych czynności zawodowych, a trzy czwarte 

badanych nie zaliczyło nie więcej niż trzech czynności zawodowych.  

W pojedynczych przypadkach badani nie zaliczyli 8, 9, 10 lub 12 czynności zawodowych. 

 

Podobnie rozkładały się wyniki badanych w kategorii „Kompetencje zawodowe”, uwzględniającej 

takie czynności, jak: „Stosowanie techniki linii montażowej”, „Ciągłość pracy nad zadaniem”, 

„Odporność na zakłócenia dźwiękowe w miejscu pracy”, „Praca bez nadzoru”, „Efektywna praca”, 

„Staranna i uporządkowana praca”, „Reagowanie na otoczenie”, „Adaptacja do zmian”, „Proszenie  

o pomoc w razie potrzeby”, „Reagowanie na poprawki”, „Tolerowanie zakłóceń” oraz „Wytrwałość 

podczas badania”. Mediana zadań zaliczonych była niższa i wyniosła 7 zaliczonych zadań. Nieznacznie 

niższa była też liczba zadań rozwiązanych przez badanych obiecująco. O ile jedna czwarta badanych 

otrzymała oceny obiecujące w przypadku co najmniej 5 czynności w kategorii „Czynności 

zawodowych”, to w przypadku kategorii „Kompetencje zawodowe” jedna czwarta badanych 

otrzymała oceny obiecujące w przypadku co najmniej 4 czynności.  W pojedynczych przypadkach 

badani nie zaliczyli 8, 9, 10 lub 12 czynności w ramach kategorii „Kompetencje zawodowe”. 

 

Najniższe wyniki osiągnęli badani w trzech kategoriach: „Samodzielność”, „Organizacja czasu 

wolnego” oraz „Umiejętności porozumiewania się”. W ramach kategorii „Samodzielność” badana 

była umiejętność wykonania następujących czynności: „Odczytywanie czasu”, „Rozpoznawanie 

pieniędzy”, „Odliczanie kwot pieniędzy”, „Rozpoznawanie znaków z przestrzeni publicznej”, „Mycie 

rąk”, „Korzystanie z automatu do sprzedaży”, „Odpowiednie maniery podczas jedzenia”, „Używanie 

pieniędzy”, „Przekazywanie informacji”, „Używanie kalendarza”, „Podliczanie rachunków” oraz 

„Realizowanie planu”. W ramach kategorii „Organizacja czasu wolnego” badana była umiejętność 

wykonania następujących czynności: „Zaangażowanie w aktywności wykonywane w pojedynkę”, 

„Odkładanie materiałów pod koniec przerwy”, „Prosta gra polegająca na zdobywaniu punktów (np.  

w rzutki)”, „Podliczanie punktów uzyskanych w grze”, „Prosta gra w karty”, „Rzucanie do kosza”, 

„Stosowanie żetonów do określenia końca aktywności w czasie wolnym”, „Czytanie czasopisma i/lub 

katalogu”, „Trudniejsza gra w karty”, „Proszenie o przerwę i funkcjonowanie w systemie pracy”, 

„Planowanie spędzenia czasu wolnego w miejscach rozrywki” oraz „Planowanie kwoty pieniędzy 

potrzebnej na wyjście do miejsca rozrywki”. W ramach kategorii „Umiejętności porozumiewania się” 

badana była umiejętność wykonania następujących czynności: „Rozumienie poleceń słownych  

i gestów”, „Odpowiadanie na pytania o aktualny stan”, „Wykonywanie poleceń z odroczeniem”, 

„Realizowanie instrukcji wizualnej”, „Podawanie ważnych informacji w razie wypadku”, 
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„Komunikowanie potrzeb”, „Okazywanie pozytywnych emocji”, „Rozumienie zakazów”, 

„Spontaniczne porozumiewanie się”, „Wykonywanie instrukcji pisemnej”, „Robienie drobnych 

zakupów” oraz „Zapisywanie informacji przekazywanych drogą telefoniczną”.  

 

W przypadku badania czynności z zakresu samodzielności oraz organizacji czasu wolnego połowa 

badanych zaliczyła co najmniej 6 z 12 czynności. W ramach umiejętności porozumiewania się połowa 

badanych zaliczyła co najmniej 7 z 12 czynności. We wszystkich trzech przypadkach połowa badanych 

uzyskała co najmniej 3 oceny obiecujące, zaś jedna czwarta badanych nie zaliczyła co najmniej  

4 czynności. Właśnie pod względem liczby niezaliczonych czynności te trzy kategorie nieznacznie 

odstają od pozostałych. W pojedynczych przypadkach badani nie zaliczyli 11 z 12 czynności.  

W ramach organizacji czasu wolnego zdarzały się także przypadki niezaliczenia wszystkich czynności.  

 

Ostania z kategorii uwzględnionych w teście TTAP to „Kompetencje społeczne”. W ramach tej 

kategorii badano umiejętność wykonania takich czynności, jak: „Reagowanie na imię”, „Adekwatne 

zachowanie podczas powitania”, „Reagowanie na obecność osoby przeprowadzającej badanie”, 

„Adekwatne uśmiechanie się”, „Samokontrola”, „Pozytywne zachowania społeczne”, „Brak trudnych 

zachowań społecznych”, „Wspólne przemieszczanie się z prowadzącym badanie”, „Adekwatna 

reakcja na kontakt fizyczny”, „Granie w gry naprzemienne”, „Zaangażowanie w rozmowę” oraz 

„Przestrzeganie regulaminu wizualnego”. W tej kategorii połowa badanych zaliczyła co najmniej  

7 z 12 badanych czynności, a jedna czwarta – co najmniej 9. Jednocześnie, w tej kategorii najmniej 

było ocen niezaliczonych. Jedna czwarta uczestników nie zaliczyła więcej niż 2 czynności  

(w przypadku wcześniej omówionych kategorii  wskaźnik ten wynosił 3 lub 4). 

 

Biorąc pod uwagę, że w ramach kategorii „Czynności zawodowe” oraz „Kompetencje zawodowe” 

badani uzyskiwali lepsze oceny niż w pozostałych kategoriach, można przyjąć, że trafnie oceniono 

możliwości zawodowe OzA, a oferowane formy wsparcia w tym zakresie były dostosowane do ich 

możliwości. Oceny uzyskane w pozostałych kategoriach wskazują jednocześnie , że aby OzA mogły 

funkcjonować w kontekstach zawodowych, niezbędne jest adekwatne przygotowanie stanowiska  

i środowiska pracy. Niemniej jednak, wyniki testów TTAP wskazują, że trafnie zdiagnozowano 

potrzeby rozwojowe OzA. W ramach każdej kategorii występuje potrzeba  pracy nad poprawą 

kompetencji osób z autyzmem. Liczba ocen pozytywnych i obiecujących pozwala zakładać, że formy 

wsparcia oferowane w ramach Projektu były adekwatne do potrzeb i możliwości Uczestników.  

Omówione dane zaprezentowano na poniższym wykresie.  
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Wykres 6. Wyniki testów TTAP (N=141) z podziałem na kategorie oraz oceny („Z” – zaliczona, „O” – obiecująca, „N” – niezaliczona). 
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Wykres 5. Harmonogram zajęć, a jego dostosowanie do możliwości osób z autyzmem. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 
Z wyników badania CATI przeprowadzonego z opiekunami osób z autyzmem uczestniczących  

w projekcie wynika, że harmonogram prowadzenia zajęć w ramach projektu był dostosowany do 

mozliwości osób z autyzmem. 62% badanych uznało, że harmonogram był dostosowany do tych 

możliwości oraz 31%, że był raczej dostosowany do tych możliwości. Jedynie 5% badanych uznało, że 

harmonogram do tych możliwości dostosowany nie był. Jako powody braku dostosowania 

harmonogramu do możliwości osób z autyzmem badani wskazywali najczęściej to, że udział  

w zajęciach trudno było połączyć z obowiązkami szkolnymi osób z autyzmem (40% spośród 

respondentów, którzy uznali, że harmonogram zajęć nie był dostosowany do potrzeb osób  

z autyzmem), to, że plan zajęć nie był elastyczny (30% spośród  respondentów, którzy uznali, że 

harmonogram zajęć nie był dostosowany do potrzeb osób z autyzmem) oraz to, że zajęcia odbywały 

się zbyt rzadko (20% spośród respondentów, którzy uznali, że harmonogram zajęć nie był 

dostosowany do potrzeb osób z autyzmem). Część osób wskazała także na konieczność dojeżdzania 

na zajęcia do odległych miast pociągiem, co utrudniało lub uniemożliwiało udział osób z autyzmem  

w zajęciach. 
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Wykres 6. Przyczyny niedostosowania harmonogramu zajęć do możliwości autystyków. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Wykres 7. Harmonogram zajęć, a jego dostosowanie do możliwości opiekunów OzA. 

 
Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

 
Wyniki badania CATI przeprowadzonego z opiekunami osób z autyzmem uczestniczących w projekcie 

wskazują, że harmonogram zajęć prowadzonych w ramach projektu był dostosowany do możliwości 

opiekunów osób z autyzmem. 67% opiekunów odpowiedziało, że harmonogram był dostosowany,  

a dodatkowe 24%, że był raczej dostosowany do ich możliwości. Jedynie 3% badanych odpowiedziało, 

że harmonogram nie był lub raczej nie był dostosowany do ich możliwości. Spośród osób, które 
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odpowiedziały, że harmonogram nie był dostosowany do ich możliwości 67% uznało, że udział  

w zajęciach utrudniała im konieczność dojeżdzania na nie pociągiem, a 22%, że udział w zajeciach 

było trudno polączyć z obowiązkami zawodowymi.  

 

Wykres 8. Przyczyny niedostosowania harmonogramu zajęć do możliwości opiekunów OzA. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Wykres 9. Wywiady diagnostyczne, a ich dostosowanie do możliwości autystyków. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 
Wywiady diagnostyczne należy uznać za formę wsparcia odpowiednią dla osób z   autyzmem. Niemal 

60% badanych (59%) uznało, że ta forma wsparcia była dostosowana do możliwości ich 

podopiecznych, a dodatkowe 26% opiekunów uznało, ze forma ta była w części dostosowana do 
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potrzeb osób z autyzmem. Jedynie 2% badanych opiekunów uznało tę formę wsparcia za zupełnie 

niedostosowaną do możliwości i potrzeb osób z autyzmem.  

 

Wykres 10. Diagnoza funkcjonalna, a jej dostosowanie do możliwości autystyków. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Diagnoza funkcjonalna została uznana za mniej, niż wywiady diagnostyczne, dostosowaną do 

możliwości osób z autyzmem formę wsparcia. Tylko połowa (51%) badanych uznała ją za w pełni 

dostosowaną do możliwości osób z autyzmem,  zaś ¼ badanych uznała ją za dostosowaną do nich 

tylko w części. Należy zwrócić uwagę na to, ze az 24% badanych opiekunów nie miała opinii w kwestii 

tej formy wsparcia.   
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Wykres 11. IŚZ, a jej dostosowanie do możliwości autystyków. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Opracowanie indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej należy uznać za narzędzie (formę 

wsparcia) przydatną i dostosowaną do możliwości osób z autyzmem. Ponad 60% badanych uznało ją  

za w pełni dostosowaną do tych możliwości, zaś 24% za w części dostosowaną do tych możliwości.  

Zaktualizowanie indywidualnej ścieżki aktywizacji społecznej i zawodowej zaś zostało uznane za 

dostosowane do możliwości osób z autyzmem przez niemal 60% badanych opiekunów. 22% 

badanych opiekunów uznało z kolei tę formę wsparcia za w części dostosowaną do potrzeb osób  

z autyzmem. 

Wykres 11. Zaktualizowanie IŚZ, a jej dostosowanie do możliwości autystyków. 

 
Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 
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w pełni dostosowane do 
potrzeb osób z auty zmem 

57% 
w części dostosowane do 
potrzeb osób z auty zmem 

22% 

nie by ły  w ogóle 
dostosowane do potrzeb 

osób z auty zmem 

3% 

nie wiem 
18% 

W jakim stopniu zaktualizowanie indywidualnej ścieżki aktywizacji 
społecznej i zawodowej było dostosowane do możliwości osób z 

autyzmem? 
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Indywidualne i/lub grupowe wsparcie psychologiczne osób z autyzmem  było, zdaniem opiekunów, 

dostosowane do możliwości osób z autyzmem. Aż 64% badanych opiekunów uznało tę formę 

wsparcia za bardzo dostosowaną do możliwości osób z  autyzmem, zaś 24% badanych opiekunów  

w części dostosowane do ich możliwości.   

 

Wykres 12. Wsparcie psychologiczne, a jego dostosowanie do możliwości autystyków. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Wykres 13. Warsztaty grupowe w zakresie kompetencji społecznych, a ich dostosowanie do 

możliwości autystyków. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 
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W jakim stopniu indywidualne i/lub grupowe wsparcie psychologiczne 
osób z autyzmem było dostosowane do możliwości osób z autyzmem? 

w pełni dostosowane do 
potrzeb osób z auty zmem 

65% 

w części dostosowane do 
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22% 

nie by ły  w ogóle 
dostosowane do potrzeb 

osób z auty zmem 

2% 

nie wiem 
11% 

W jakim stopniu warsztaty grupowe w zakresie treningu kompetencji 
społecznych i zawowodych było dostosowane do możliwości osób z 

autyzmem? 
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Warsztaty grupowe w zakresie treningu kompetencji społecznych i zawodowych zostały uznane za 

bardzo dostosowane do możliwości osób z autyzmem. Za w pełni do nich dostosowane uznało je aż 

65% badanych opiekunów, a za w części dostosowane – 22% badanych opiekunów. 

 

Wykres 14. Warsztaty grupowe z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy, a ich 

dostosowanie do możliwości autystyków. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Za mniej od pozostałych dostosowaną do możliwości osób z autyzmem formę wsparcia zostały 

uznane warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy. Jedynie 45% badanych 

opiekunów uznało je za formę dostosowaną do możliwości osóbz  autyzmem, podczas gdy 36% 

badanych uznało ją za jedynie w części dostosowaną do tych możliwości.  

 

 
  

w pełni dostosowane do 
potrzeb osób z auty zmem 
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w części dostosowane do 
potrzeb osób z auty zmem 

36% 

nie by ły  w ogóle 
dostosowane do potrzeb 

osób z auty zmem 

4% 

nie wiem 
15% 

W jakim stopniu warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku 
pracy były dostosowane do możliwości osób z autyzmem? 
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Wykres 15. Szkolenia zawodowe, a ich dostosowanie do możliwości autystyków. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Za również w mniejszym stopniu dostosowaną do możliwości osób z autyzmem formę wsparcia 

zostały uznane szkolenia zawodowe osób z autyzmem. Za w pełni dostosowane do ich mozliwości 

uznało je jedynie 47% badanych, a dodatkowe 32% badanych opiekunów uznało je za w części 

dostosowane do możliwości osób z autyzmem. Warto zwrócić uwagę na wysoki odsetek (18%) osób 

nie posiadających zdania w kwestii tej formy wsparcia. 

 

Wykres 16. Indywidualne zajęcia praktyczne, a ich dostosowanie do możliwości autystyków. 

 
Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 
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nie wiem 
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W jakim stopniu warsztaty indywidualnych zajęć praktycznych na 
stanowisku pracy były dostosowane do możliwości osób z autyzmem?  



str. 47 
 

 

Warsztaty indywidualnych zajęć praktycznych na stanowisku pracy były dostosowane do możliwości 

osób z autyzmem. 57% opiekunów uznało te formę wsparcia za bardzo dostosowaną do mozliwości 

osób z autyzmem, zaś dodatkowe 22% badanych za jedynie w części dostosowana do potrzeb osób  

z autyzmem. Warto zwrócić uwagę na wysoki odsetek (19%) osób nie posiadających zdania w kwestii 

tej formy wsparcia. 

 

Wykres 17. Staże rehabilitacyjne, a ich dostosowanie do możliwości autystyków. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 
 

Staże rehabilitacyjne zostały uznane przez 56% badanych opiekunów za w pełni dostosowane do 

możliwości osób z autyzmem. Kolejne 21% badanych uznało je za w części dostosowane do ich 

możliwości, zaś 4% badanych opiekunów uznało je za zupełnie niedostosowane do możliwości osób  

z autyzmem. Warto zwrócić uwagę na wysoki odsetek (19%) osób nie posiadających zdania w kwestii 

tej formy wsparcia. 
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W jakim stopniu staże rehabilitacyjne były dostosowane do możliwości 
osób z autyzmem? 
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Wykres 18. Zatrudnienie wspomagane, a ich dostosowanie do możliwości autystyków. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Zatrudnienie wspomagane zostało uznane przez jedynie 49% badanych opiekunów za w pełni 

dostosowane do możliwości osób z autyzmem. Kolejne 21% badanych uznało je za w części 

dostosowane do ich możliwości, zaś bardzo dużo – w porównaniu do pozostałych form wsparcia - bo 

8% badanych opiekunów uznało je za zupełnie niedostosowane do możliwości osób z autyzmem. 

Warto zwrócić uwagę na stosunkowo wysoki odsetek (22%) osób nie posiadających zdania w kwestii 

tej formy wsparcia. 

 

Skuteczność – w jakim stopniu cele projektu zdefiniowane na etapie 

programowania zostały osiągnięte? 

Czy cele projektu (główny i szczegółowe) zostały osiągnięte? 

Osoby z autyzmem biorące udział w Projekcie wypełniały dwukrotnie „Indywidualny formularz 

wskaźników miękkich osoby z autyzmem” – po raz pierwszy po przystąpieniu do projektu i po raz 

drugi na zakończenie udziału w nim. W sumie dopasowano 90 par kwestionar iuszy, tj.  

w 90 przypadkach ten sam uczestnik wypełnił ankietę po przystąpieniu do projektu i na zakończenie 

udziału w nim. W analizie nie zostały uwzględnione kwestionariusze wypełnione tylko raz, bez 

względu na powód (np. rezygnacja uczestnika z udziału  w Projekcie, zbyt późne przystąpienie do 

projektu), kwestionariusze wypełnione niepoprawnie (np. poprzez udzielanie dwóch odpowiedzi na 

w pełni dostosowane do 
potrzeb osób z auty zmem 

49% 

w części dostosowane do 
potrzeb osób z auty zmem 
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nie wiem 
22% 

W jakim stopniu zatrudnienie wspomagane osób z autyzmem było 
dososowane do możliwości osób z autyzmem? 
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jedno pytanie, brak dat pozwalających stwierdzić kolejność następowania ankiet) lub nieczytelnie 

(np. poprzez nieczytelne zapisanie nazwiska, co uniemożliwiało dopasowanie do siebie ankiet).  

 

Respondenci mogli udzielać odpowiedzi na skali od 1 („Nigdy”) do 5 („Zawsze”) na pytania 

twierdzące, takie jak „Potrafię pracować samodzielnie”. Szóstą możliwą odpowiedzią było „Nie 

dotyczy”. W celu porównania zmian w deklaracjach poszczególnych uczestników zastosowano test 

znaków rangowanych Wilcoxona, stanowiący nieparametryczną alternatyw dla testu t Studenta dla 

prób zależnych. Zastosowano test Wilcoxona ze względu na porządkową skalę pomiaru zmiennych. 

Brak odpowiedzi lub odpowiedź „Nie dotyczy” kodowane  były jako brak danych, dlatego w tabelach 

przedstawiających wyniki testów Wilcoxona liczebność próby z reguły jest niższa niż 90 i zmienia się 

w zależności od testu. Dlatego też wartość „N” podaje liczbę osób, które dwukrotnie udzieliły na dane 

pytanie odpowiedzi z przedziału od 1 do 5. Średnia liczba dni między wypełnieniem pierwszej ankiety 

a drugiej wyniosła 263 dni (minimum: 112; maksimum: 354). 

 

W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do poprawy konkurencyjności BO na 

rynku pracy? 

Opiekunowie osób z autyzmem uznali udział w projekcie na podniesienie konkurencyjności osób  

z autyzmem na rynku pracy za duży (23%) lub średni (26%). Bardzo duży pozytywny wpływ projektu 

w tej mierze dostrzegło 12% badanych opiekunów, zaś kolejne 10% wpływ ten uznało za bardzo mały. 

5% badanych opiekunów nie dostrzegło żadnego wpływu udziału osób  z autyzmem w projekcie na 

wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy.   
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Wykres 19. Wpływ udziału w projekcie na podniesienie konkurencyjności autystyków. 

 
Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 
W opinii uczestników analizowanego projektu konkurencyjność OzA wzrosła ponieważ: 

 nabyli oni nowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności interpersonalne;  

 pracodawcy (z którymi kontaktował się zespół projektowy) poznali realne możliwości OzA  

jako pracowników i z związku z tym mogli pozbyć się stereotypowego podejścia do tej grupy 

osób. 

W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do poprawy  efektywności i wydajności 

pracy BO projektu? 

Testy znaków rangowanych Wilcoxona wykazały, że pod koniec udziału w Projekcie ankietowani 

wyżej oceniali swoje umiejętności związane z efektywnością i wydajnością pracy. Pozytywny wpływ 

na samoocenę dotyczy takich umiejętności, jak: 

 samodzielna praca (wzrost samodzielności w pracy zadeklarowało 52 responde ntów, 

spadek – 7, a brak zmian – 29 OzA); 

 kończenie zadania na czas (49 respondentów zadeklarowało, że ich umiejętność 

zakończenia zadania na czas wzrosła, 8 że zmalała i 32 – że pozostała bez zmian); 

 proszenie o pomoc (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 49 respondentów, u 6 OzA 

umiejętność ta obniżyła się, a u 34 pozostała na tym samym poziomie);  

 praca w grupie (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 47 respondentów, u 8 OzA 

umiejętność ta obniżyła się, a u 27 pozostała bez zmian).  
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Wszystkie te testy były istotne statystycznie na poziomie p < 0,001, a efekt udziału w Projekcie wahał 

się w przedziale od rc = 0,26 do rc = 0,35, można więc stwierdzić, że oscylował on między wpływem 

niskim a średnim. Dane te przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

Tabela 2. Wyniki testu znaków rangowanych Wilcoxona dla zmiennych „Potrafię pracować 

samodzielnie”, „Potrafię zakończyć zadanie na czas”, „Potrafię prosić o pomoc”, „Potrafię 

pracować w grupie”. 

Zmienna Rangi N 
Średnia 

ranga 

Suma 

rang 
Z 

Istotność 

(dwustronna) 
rc

12 

Potrafię pracować 

samodzielnie (przed) – 

Potrafię pracować 

samodzielnie (po) 

Ujemne 7 29,43 206,00 -5,502 0,000 0,35 

Dodatnie 52 30,008 1564,00    

Wiązania 29      

Ogółem 88      

Potrafię zakończyć 

zadanie na czas (przed) 

– Potrafię zakończyć 

zadanie na czas (po) 

Ujemne 8 37,94 303,50 -4,412 0,000 0,26 

Dodatnie 49 27,54 1349,50    

Wiązania 32      

Ogółem 89      

Potrafię prosić o 

pomoc (przed) – 

Potrafię prosić o 

pomoc (po) 

Ujemne 6 31,83 191,00 -5,165 0,000 0,29 

Dodatnie 49 27,53 1349,00    

Wiązania 34      

Ogółem 89      

Potrafię pracować w 

grupie (przed) – 

Potrafię pracować w 

grupie (po) 

Ujemne 8 28,63 229,00 -4,717 0,000 0,32 

Dodatnie 47 27,89 1311,00    

Wiązania 27      

Ogółem 82      

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Indywidualnych formularzy wskaźników miękkich osób z autyzmem”.  

 

Opiekunowie osób z autyzmem uznali udział w projekcie na podniesienie efektywności i wydajności 

pracy osób z autyzmem za duży (26%) lub średni (21%). Bardzo duży pozytywny wpływ projektu w tej 

mierze dostrzegło 17% badanych opiekunów, zaś kolejne 7% wpływ ten uznało za bardzo mały.  

5% badanych opiekunów nie dostrzegło żadnego wpływu udziału osób z autyzmem w projekcie na 

ten aspekt ich funkcjonowania. 

 

                                                 
12

 Wielkość efektu obliczono ze wzoru: 

)1(

)(2 min
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r

usplus

c , 

gdzie Rplus to suma rang dodatnich, Rminus to suma rang ujemnych, a N to liczba par uwzględnionych w analizie. 

Por.: Barry H. Cohen. (). Explaining Psychological Statistics, Wiley, s. 724. 
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Wykres 20. Wpływ udziału w projekcie na podniesienie efektywności i wydajności pracy 

autystyków. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do rozwoju kompetencji miękkich osób  

z autyzmem, tj.: nabycia i rozwinięcia umiejętności porozumiewania się, w tym przy 

wykorzystania alternatywnych metod komunikacji? 

Testy znaków rangowanych Wilcoxona wykazały, że pod koniec udziału w Projekcie ankietowani 

wyżej oceniali swoje kompetencje miękkie. Pozytywny wpływ na samoocenę dotyczy takich 

umiejętności, jak: 

 Rozumienie gestów (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 37 respondentów, u 6 OzA 

umiejętność ta obniżyła się, a u 43 pozostała bez zmian); 

 Umiejętność pisania listów (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 24 respondentów, u 7 OzA 

umiejętność ta obniżyła się, a u 22 pozostała bez zmian); 

 Umiejętność powiedzenia, co respondentowi jest potrzebne (wzrost  tej umiejętności 

zadeklarowało 32 respondentów, u 8 OzA umiejętność ta obniżyła się, a u 33 pozostała bez 

zmian); 

 Umiejętność rozmawiania o swoich uczuciach (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 20 

respondentów, u 8 OzA umiejętność ta obniżyła się, a u 36 pozostała bez zmian); 

 Umiejętność utrzymania kontaktu wzrokowego (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 36 

respondentów, u 13 OzA umiejętność ta obniżyła się, a u 40 pozostała bez zmian);  

zupełny  brak wpły wu 
udziału w projekcie 
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udziału w projekcie 

7% 

średni wpły w 
udziału w 

projekcie 

21% 
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17% 

Nie wiem 
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Wpływ udziału w projekcie na podniesienie efektywności i 
wydajności pracy osób z autyzmem 



str. 53 
 

 Umiejętność słuchania (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 33 respondentów, u 11 OzA 

umiejętność ta obniżyła się, a u 35 pozostała bez zmian); 

 Umiejętność dobrego współżycia z innymi (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 34 

respondentów, u 5 OzA umiejętność ta obniżyła się, a u 45 pozostała bez zmian). 

 

We wszystkich przypadkach efekt realizacji projektu można ocenić jako słaby (rc w przedziale od 0,09 

do 0,19), a prawdopodobieństwo, że obserwowane zmiany nie mają charakteru losowego tylko  

w dwóch przypadkach wyniósł więcej niż 99,99% (tj. p < 0,001).  

 

Brak istotnej statystycznie zmiany w ocenie własnych umiejętności wystąpił w przypadku dwóch 

zmiennych: rozumienie informacji oraz umiejętność wypełniania formularzy. Dane te przedstawiono 

w poniższej tabeli. 

 

Tabela 3. Wyniki testu znaków rangowanych Wilcoxona dla zmiennych „Rozumiem informacje”, 

„Rozumiem gesty”, „Umiem pisać listy”, „Umiem wypełniać formularze”, „Potrafię powiedzieć, co 

mi jest potrzebne”, „Potrafię rozmawiać o swoich uczuciach”, „Potrafię utrzymać kontakt 

wzrokowy”, „Potrafię słuchać” oraz „Dobrze współżyję z innymi”. 

Zmienna Rangi N 
Średnia 

ranga 

Suma 

rang 
Z 

Istotność 

(dwustronna) 
rc 

Rozumiem informacje 

(przed) – Rozumiem 

informacje (po) 

Ujemne 15 29,27 439,00 -1,834 0,067 n/d 

Dodatnie 34 23,12 786,00    

Wiązania 39      

Ogółem 88      

Rozumiem gesty 

(przed) – Rozumiem 

gesty (po) 

Ujemne 6 24,00 144,00 -4,214 0,000 0,17 

Dodatnie 37 21,68 802,00    

Wiązania 43      

Ogółem 86      

Umiem pisać listy 

(przed) – Umiem pisać 

listy (po) 

Ujemne 7 16,64 116,50 -2,696  0,18 

Dodatnie 24 15,81 379,50  0,007  

Wiązania 22      

Ogółem 53      

Umiem wypełniać 

formularze (przed) – 

Umiem wypełniać 

formularze (po) 

Ujemne 6 22,08 132,50 -1,902  n/d 

Dodatnie 23 13,15 302,50  0,057  

Wiązania 23      

Ogółem 52      

Potrafię powiedzieć, co 

mi jest potrzebne 

(przed) – Potrafię 

powiedzieć, co mi jest 

potrzebne (po) 

Ujemne 8 19,63 157,00 -3,562  0,19 

Dodatnie 32 20,72 663,00    

Wiązania 33    0,000  

Ogółem 73      
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Potrafię rozmawiać o 

swoich uczuciach 

(przed) – Potrafię 

rozmawiać o swoich 

uczuciach (po) 

Ujemne 8 13,56 108,50 -2,288  0,09 

Dodatnie 20 14,88 297,50  0,022  

Wiązania 36      

Ogółem 64      

Potrafię utrzymać 

kontakt wzrokowy 

(przed) – Potrafię 

utrzymać kontakt 

wzrokowy (po) 

Ujemne 13 25,92 337,00 -2,942  0,14 

Dodatnie 36 24,67 888,00  0,003  

Wiązania 40      

Ogółem 89      

Potrafię słuchać 

(przed) – Potrafię 

słuchać (po) 

Ujemne 11 21,50 236,50 -3,205  0,16 

Dodatnie 33 22,83 753,50    

Wiązania 35    0,001  

Ogółem 79      

Dobrze współżyję z 

innymi (przed) – 

Dobrze współżyję z 

innymi (po) 

Ujemne 5 21,80 109,00 -4,314  0,16 

Dodatnie 34 19,74 671,00    

Wiązania 45    0,001  

Ogółem 84      

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Indywidualnych formularzy wskaźników miękkich osób z autyzmem”. 

 

Wykres 21. Wpływ udziału w projekcie na rozwój kompetencji miękkich  autystyków. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 
Opiekunowie osób z autyzmem uznali udział w projekcie na rozwój kompetencji miękkich osób  

z autyzmem za duży (36%) lub bardzo duży (30%). Średni pozytywny wpływ projektu w tej mierze 

dostrzegło 17% badanych opiekunów, zaś kolejne 6% wpływ ten uznało za bardzo mały. 3% badanych 
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opiekunów nie dostrzegło żadnego wpływu udziału osób z autyzmem w projekcie na ten aspekt ich 

funkcjonowania. 

 

W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do wzrostu zaufania we własne siły  

 i motywacji do aktywności zawodowej i społecznej BO projektu? 

Testy znaków rangowanych Wilcoxona wykazały, że pod koniec udziału w Projekcie ankietowani 

wyżej oceniali swoje umiejętności związane ze wzrostem zaufania we własne siły i motywacją do 

aktywności zawodowej i społecznej. Pozytywny wpływ na samoocenę dotyczy takich umiejętności, 

jak: 

 Umiejętność radzenia sobie z problemami (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 36 

respondentów, u 6 OzA umiejętność ta obniżyła się, a u 38 pozostała bez zmian);  

 chęć odniesienia sukcesu (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 31 respondentów, u 8 OzA 

umiejętność ta obniżyła się, a u 40 pozostała bez zmian); 

 chęć nauczenia się, jak pracować (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 35 respondentów,  

u 10 OzA umiejętność ta obniżyła się, a u 36 pozostała bez zmian);  

 chęć znalezienia pracy (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 26 respondentów, u 9 OzA 

umiejętność ta obniżyła się, a u 36 pozostała bez zmian).  

We wszystkich czterech przypadkach siła efektu była słaba (rc w przedziale od 0,11 do 0,20). Istotność 

dla trzech pierwszych zmiennych wyniosła p < 0,001, a w przypadku zmiennej „Chcę znaleźć pracę”  

– p < 0,05. Dane te przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

Tabela 4. Wyniki testu znaków rangowanych Wilcoxona dla zmiennych „Potrafię radzić sobie  

z problemami”, „Chcę, aby mi się powiodło”, „Chcę nauczyć się pracować”, „Chcę znaleźć pracę”.  

Zmienna Rangi N 
Średnia 

ranga 

Suma 

rang 
Z 

Istotność 

(dwustronna) 
rc 

Potrafię radzić sobie z 

problemami (przed) – 

Potrafię radzić sobie z 

problemami (po) 

Ujemne 6 20,50 123,00 -4,348 0,000 0,20 

Dodatnie 36 21,67 780,00    

Wiązania 38      

Ogółem 80      

Chcę, aby mi się 

powiodło (przed) – 

Chcę, aby mi się 

powiodło (po) 

Ujemne 8 19,81 158,50 -3,524 0,000 0,15 

Dodatnie 31 20,05 621,50    

Wiązania 40      

Ogółem 79      

Chcę nauczyć się 

pracować (przed) – 

Chcę nauczyć się 

Ujemne 10 20,15 201,50 -3,792 0,000 0,19 

Dodatnie 35 23,81 833,50    

Wiązania 36      
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pracować (po) Ogółem 81      

Chcę znaleźć pracę 

(przed) – Chcę znaleźć 

pracę (po) 

Ujemne 9 18,67 168,00 -2,526 0,012 0,11 

Dodatnie 26 17,77 462,00    

Wiązania 36      

Ogółem 71      

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Indywidualnych formularzy wskaźników miękkich osób z autyzmem”.  

 
Opiekunowie osób z autyzmem uznali udział w projekcie na podniesienie wzrost zaufania we własne 

siły i motywacji do aktywności społecznej i zawodowej osób z autyzmem za duży (34%) i bardzo duży 

(29%). Średni pozytywny wpływ projektu w tej mierze dostrzegło 19% badanych opiekunów, zaś 

kolejne 6% wpływ ten uznało za bardzo mały. 4% badanych opiekunów nie dostrzegło żadnego 

wpływu udziału osób z autyzmem w projekcie na ten aspekt ich funkcjonowania. 

 

Wykres 22. Wpływ udziału w projekcie na wzrost zaufania we własne siły i motywację do 

aktywności zawodowej i społecznej autystyków. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do zwiększenia  poczucia 

odpowiedzialności BO projektu? 

Testy znaków rangowanych Wilcoxona wykazały, że pod koniec udziału w Projekcie ankietowani 

wyżej oceniali swoje umiejętności związane z poczuciem odpowiedzialności. W tym zakresie wyżej 

oceniali oni takie cechy własne, jak: 

 Przestrzeganie zasad (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 48 respondentów, u 11 OzA 

umiejętność ta obniżyła się, a u 28 pozostała bez zmian); 
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 Dotrzymywanie terminów spotkań (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 31 respondentów, 

u 3 OzA umiejętność ta obniżyła się, a u 30 pozostała bez zmian); 

 Umiejętność wykonania polecenia (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 54 respondentów, 

u 4 OzA umiejętność ta obniżyła się, a u 31 pozostała bez zmian);  

 Umiejętność ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny (wzrost tej umiejętności 

zadeklarowało 31 respondentów, u 8 OzA umiejętność ta obniżyła się, a u 31 pozostała bez 

zmian). 

W przypadku trzech zmiennych nastąpił niski efekt zmiany samooceny między przystąpieniem do 

Projektu a zakończeniem udziału w nim (rc w przedziale od 0,16 do 0,27). W przypadku zmiennej 

„Potrafię wykonać polecenie” wystąpił średni efekt rc = 0,36 (przy p < 0,001). Była to jednocześnie 

najwyższa wartość efektu z zaobserwowanych.  

 

Brak istotnej statystycznie zmiany w ocenie własnych umiejętności wystąpił w przypadku zmiennej 

„Mam problemy z zarządzaniem moimi pieniędzmi”. Dane te przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

Tabela 5. Wyniki testu znaków rangowanych Wilcoxona dla zmiennych „Przestrzegam zasad”, 

„Dotrzymuję terminów spotkań”, „Potrafię wykonać polecenie”, „Ponoszę odpowiedzialność za 

własne czyny”. 

Zmienna Rangi N 
Średnia 

ranga 

Suma 

rang 
Z 

Istotność 

(dwustronna) 
rc 

Przestrzegam zasad 

(przed) – Przestrzegam 

zasad (po) 

Ujemne 11 32,86 361,50 -4,382 0,000 0,27 

Dodatnie 48 29,34 1408,50    

Wiązania 28      

Ogółem 87      

Dotrzymuję terminów 

spotkań (przed) – 

Dotrzymuję terminów 

spotkań (po) 

Ujemne 3 14,00 42,00 -4,657 0,000 0,24 

Dodatnie 31 17,84 553,00    

Wiązania 30      

Ogółem 64      

Potrafię wykonać 

polecenie (przed) – 

Potrafię wykonać 

polecenie (po) 

Ujemne 4 31,25 125,00 -6,011 0,000 0,36 

Dodatnie 54 29,37 1586,00    

Wiązania 31      

Ogółem 89      

Ponoszę 

odpowiedzialność za 

własne czyny (przed) – 

Ponoszę 

odpowiedzialność za 

własne czyny (po) 

Ujemne 8 23,88 191,00 -2,897 0,004 0,16 

Dodatnie 31 19,00 589,00    

Wiązania 31      

Ogółem 70      

Mam problemy z Ujemne 10 11,70 117,00 -0,658 0,510 n/d 
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zarządzaniem moimi 

pieniędzmi (przed) – 

Mam problemy z 

zarządzaniem moimi 

pieniędzmi (po) 

Dodatnie 13 12,23 159,00    

Wiązania 16      

Ogółem 39      

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Indywidualnych formularzy wskaźników miękkich osób  

z autyzmem”. 
 

Opiekunowie osób z autyzmem uznali udział w projekcie na zwiększenie poczucia odpowiedzialności 

osób z autyzmem za bardzo duży (28%) i duży (27%). Średni pozytywny wpływ projektu w tej mierze 

dostrzegło 25% badanych opiekunów, zaś kolejne 5% wpływ ten uznało za bardzo mały. 4% badanych 

opiekunów nie dostrzegło żadnego wpływu udziału osób z autyzmem w projekcie na ten aspekt ich 

funkcjonowania. 

 

Wykres 23. Wpływ udziału w projekcie na zwiększenie poczucia odpowiedzialności osób  

z autyzmem. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa  

i stabilizacji BO projektu? 

Testy znaków rangowanych Wilcoxona wykazały, że pod koniec udziału w Projekcie ankietowani 

wyżej oceniali swoje umiejętności związane z poczuciem bezpieczeństwa i stabilizacji. W tym zakresie 

wyżej oceniali oni takie cechy własne, jak: 
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 Akceptuję siebie (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 19 respondentów, u 9 OzA 

umiejętność ta obniżyła się, a u 43 pozostała bez zmian); 

 Znam swoje mocne i słabe strony (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 43 respondentów, 

u 7 OzA umiejętność ta obniżyła się, a u 28 pozostała bez zmian);  

 Wiem, jak zrobić dobre wrażenie (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 31 respondentów,  

u 7 OzA umiejętność ta obniżyła się, a u 30 pozostała bez zmian);  

 Radzę sobie z konfliktami (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 30 respondentów, u 8 OzA 

umiejętność ta obniżyła się, a u 39 pozostała bez zmian).  

 

We wszystkich czterech przypadkach siła efektu była słaba (rc w przedziale od 0,07 do 0,28). Dane te 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Tabela 6. Wyniki testu znaków rangowanych Wilcoxona dla zmiennych „Akceptuję siebie”, „Znam 
swoje mocne i słabe strony”, „Wiem, jak zrobić dobre wrażenie”, „Radzę sobie z konfliktami”.  

Zmienna Rangi N 
Średnia 

ranga 

Suma 

rang 
Z 

Istotność 

(dwustronna) 
rc 

Akceptuję siebie 

(przed) – Akceptuję 

siebie (po) 

Ujemne 9 12,06 108,50 -2,258 0,024 0,07 

Dodatnie 19 15,66 297,50    

Wiązania 43      

Ogółem 71      

Znam swoje mocne i 

słabe strony (przed) – 

Znam swoje mocne i 

słabe strony (po) 

Ujemne 7 30,00 210,00 -4,372 0,000 0,28 

Dodatnie 43 24,77 1065,00    

Wiązania 28      

Ogółem 78      

Wiem, jak zrobić dobre 

wrażenie (przed) – 

Wiem, jak zrobić dobre 

wrażenie (po) 

Ujemne 7 28,79 201,50 -2,581 0,010 0,14 

Dodatnie 31 17,40 539,50    

Wiązania 30      

Ogółem 68      

Radzę sobie z 

konfliktami (przed) – 

Radzę sobie z 

konfliktami (po) 

Ujemne 8 20,50 164,00 -3,191 0,043 0,14 

Dodatnie 30 19,23 577,00    

Wiązania 39      

Ogółem 77      

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Indywidualnych formularzy wskaźników miękkich osób z autyzmem”.  

 

Opiekunowie osób z autyzmem uznali udział w projekcie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa  

i stabilizacji osób z autyzmem za duży (35%) i bardzo duży (23%). Średni pozytywny wpływ projektu  

w tej mierze dostrzegło 22% badanych opiekunów, zaś kolejne 7% wpływ ten uznało za bardzo mały.  

4% badanych opiekunów nie dostrzegło żadnego wpływu udziału osób z autyzmem w projekcie na 

ten aspekt ich funkcjonowania. 
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Wykres 24. Wpływ udziału w projekcie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji 

autystyków. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do wzrostu koncentracji i uwagi oraz 

zadaniowości BO projektu? 

Testy znaków rangowanych Wilcoxona wykazały, że pod koniec udziału w Projekcie ankietowani 

wyżej oceniali swoje umiejętności związane z koncentracją i zadaniowością. W tym zakresie wyżej 

oceniali oni takie cechy własne, jak: 

 Panuję nad sobą (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 33 respondentów, u 8 OzA 

umiejętność ta obniżyła się, a u 47 pozostała bez zmian); 

 Potrafię wymyślać nowe pomysły (wzrost tej umiejętności zadeklarowało 42 respondentów, 

u 11 OzA umiejętność ta obniżyła się, a u 29 pozostała bez zmian).  

Siła efektów w odniesieniu do dwóch wyżej wymienionych zmiennych była słaba (rc = 0,11 oraz  

rc = 0,23). Brak istotnej statystycznie zmiany w ocenie własnych umiejętności wystąpił w przypadku 

zmiennej „Nie poddaję się łatwo”. Dane te przedstawiono w poniższej tabeli.  
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Tabela 7. Wyniki testu znaków rangowanych Wilcoxona dla zmiennych „Nie poddaję się łatwo”, 

„Panuję nad sobą”, „Potrafię wymyślać nowe pomysły”. 

Zmienna Rangi N 
Średnia 

ranga 

Suma 

rang 
Z 

Istotność 

(dwustronna) 
rc 

Nie poddaję się łatwo 

(przed) – Nie poddaję 

się łatwo (po) 

Ujemne 20 26,05 521,00 -0,228 0,820 n/d 

Dodatnie 26 21,54 560,00    

Wiązania 37      

Ogółem 83      

Panuję nad sobą 

(przed) – Panuję nad 

sobą (po) 

Ujemne 8 26,13 209,00 -3,035 0,002 0,11 

Dodatnie 33 19,76 652,00    

Wiązania 47      

Ogółem 88      

Potrafię wymyślać 

nowe pomysły (przed) 

– Potrafię wymyślać 

nowe pomysły (po) 

Ujemne 11 29,09 320,00 -3,756 0,000 0,23 

Dodatnie 42 26,45 1111,00    

Wiązania 29      

Ogółem 82      

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Indywidualnych formularzy wskaźników miękkich osób z autyzmem”.  

 
Opiekunowie osób z autyzmem uznali udział w projekcie na podniesienie koncentracji i uwagi oraz 

zadaniowości osób z autyzmem za duży (40%) i bardzo duży (25%). Średni pozytywny wpływ projektu 

w tej mierze dostrzegło 19% badanych opiekunów, zaś kolejne 5% wpływ ten uznało za bardzo mały. 

3% badanych opiekunów nie dostrzegło żadnego wpływu udziału osób z autyzmem w projekcie na 

ten aspekt ich funkcjonowania. 

 

Wykres 25. Wpływ udziału w projekcie na poprawę koncentracji i uwagi oraz zadaniowości 

autystyków. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 
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W jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do wzrostu motywacji do podnoszenia 

własnych kwalifikacji u BO projektu? 

Testy znaków rangowanych Wilcoxona wykazały, że pod koniec udziału w Projekcie ankietowani 

wyżej oceniali swoją chęć uczenia się nowych rzeczy (rc = 0,21, p < 0,001). Wzrost tej umiejętności 

zadeklarowało 41 respondentów, u 9 OzA umiejętność ta obniżyła się, a u 35 pozostała bez zmian.  

 

Tabela 8.  Wyniki testu znaków rangowanych Wilcoxona dla zmiennej "Chcę się uczyć nowych 

rzeczy”. 

Zmienna Rangi N 
Średnia 

ranga 

Suma 

rang 
Z 

Istotność 

(dwustronna) 
rc 

Chcę się uczyć nowych 

rzeczy (przed) – Chcę 

się uczyć nowych 

rzeczy (po) 

Ujemne 9 27,67 249,00 -3,969 0,000 0,21 

Dodatnie 41 25,02 1026,00    

Wiązania 35      

Ogółem 85      

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Indywidualnych formularzy wskaźników miękkich osób z autyzmem”. 

 

Podsumowując, w większości przypadków zaobserwowano istotne statystycznie, pozytywne różnice 

w samoocenie OzA. Choć w przypadku każdej zmiennej odnotowano przypadki OzA, których 

deklaracje wskazywałyby na obniżenie się poziomu określonych umiejętności, zdecydowanie częściej 

respondenci deklarowali ich wzrost. Zwraca również uwagę stosunkowo liczna, bez względu na 

pytanie, liczba obserwacji wskazujących, że między przystąpieniem do Projektu, a wypełnieniem 

drugiej ankiety nie nastąpiła żadna zmiana w samoocenie respondenta.  

 

Opiekunowie osób z autyzmem uznali udział w projekcie na wzrost motywacji do podnoszenia 

własnych kwalifikacji osób z autyzmem za bardzo duży (28%) i duży (25%). Średni pozytywny wpływ 

projektu w tej mierze dostrzegło 22% badanych opiekunów, zaś kolejne 5% wpływ ten uznało za 

bardzo mały. 5% badanych opiekunów nie dostrzegło żadnego wpływu udziału osób z autyzmem  

w projekcie na ten aspekt ich funkcjonowania. 
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Wykres 26. Wpływ udziału w projekcie na wzrost motywacji do podnoszenia kwalifikacji 

autystyków. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Jakie czynniki sprzyjały osiąganiu celów (głównego i szczegółowych)? 

Czy można zidentyfikować działania i rozwiązania podejmowane w ramach projektu, które 

cechują się wysoką skutecznością? 

Szczególnie dobrze opiekunowie i przedstawiciele kadry projektowej oceniają formy dotyczące 

perspektyw przyszłego zatrudnienia osób z autyzmem. Czyli zajęcia na których osoby z autyzmem 

mogły rozwijać swoje kompetencje zawodowe wymagane na przyszłym stanowisku pracy.  

 

  

zupełny  brak wpły wu 
udziału w projekcie 

5% 
bardzo mały  wpły w 
udziału w projekcie 

5% 

średni wpły w udziału 
w projekcie 

22% 

duży  wpły w udziału w 
projekcie 

25% 

bardzo duży  wpły w 
udziału w projekcie 

28% 

Nie wiem 
15% 

Wpływ udziału w projekcie na wzrost motywacji do 
podnoszenia własnych kwalifikacji 



str. 64 
 

Jakie występowały bariery w osiąganiu celów (głównego i szczegółowych)? 

Jakie czynniki prawne i systemowe można zaobserwować w toku realizacji projektu, które 

w istotny sposób utrudniają wdrażanie działań w obszarze aktywizacji społecznej  

i zawodowej osób z autyzmem? 

Kwestia rozbudowanej dokumentacji 
 
W ramach przeprowadzonych wywiadów IDI respondenci wskazywali, że Projekt charakteryzował się 

niezwykle rozbudowaną dokumentacją, znacznie większą niż inne projekty unijne, w których 

dotychczas brali udział. Czynnik ten miał negatywny wpływ na skuteczność realizowanego wsparcia. 

Jeden z respondentów stwierdził, że właśnie konieczność utrzymywania rozbudowanej dokumentacji 

w zdecydowany sposób utrudniała wdrażanie działań aktywizujących OzA. Specjaliści prowadzący 

zajęcia z OzA musieli poświęcać część czasu na wypełnianie formularzy zamiast na faktyczną pracę  

z podopiecznymi: „Jakby Pani zapytała się któregoś z moich terapeutów, co jest najgorsze w tym 

projekcie, to by powiedział, że wypełnianie dokumentacji” [IDI1].  

 

Z tego samego powodu udziału w projekcie nie podjęli się niektórzy opiekunowie,  

a potencjalni pracodawcy rezygnowali z ewentualnej współpracy. W przypadku tych ostatnich 

wątpliwości budziły niejasne zapisy umów, stawiane w tych umowach warunki, a także same 

rozmiary tych dokumentów. Poza tym, że rozbudowana dokumentacja zniechęcała zainteresowane 

strony do udziału w projekcie, powodowała także opóźnienia  w realizacji zadań, wynikające  

z konieczności wyjaśnienia skomplikowanych zapisów, czy nanoszenia poprawek do wytwarzanych 

dokumentów. 

 

Wysoki poziom sformalizowania poszczególnych działań, a także wysoki rygoryzm,  

co do realizacji pierwotnych założeń projektu i brak elastyczności w tym zakresie, w opinii kilku 

respondentów nie odpowiada charakterowi pracy z trudną grupą docelową, jaką są osoby  

z autyzmem. Z drugiej strony, jak wskazują informacje zawarte we „Wniosku  

o płatność” za okres od 2012-09-01 do 2012-11-30, ze względu na niską jakość wniosków o płatność 

składanych przez Partnerów projektu występują opóźnienia w ich zatwierdzaniu, co skutkuje 

problemami w sprawozdawczości Lidera projektu oraz niższą wartością wniosków składanych do IP2.  
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Ponadto, jak wskazał jeden z respondentów, rodzice i opiekunowie OzA zgłaszali niezadowolenie  

z tego, że muszą podawać dużo danych osobowych, które – w ich opinii – mają się nijak do realizacji 

projektu. 

 

Kwestia braku orzeczeń o niepełnosprawności  

 
Respondenci wskazywali na przypadki, w których osoby zainteresowane udziałem w projekcie, choć 

były zdiagnozowanymi autystami, nie posiadały orzeczenia o niepełnosprawności, lub nie chciały go 

przedłużać, co z kolei, zgodnie z regulaminem rekrutacji, wykluczało je z udziału w projekcie. Pod tym 

względem, w pojedynczych przypadkach, wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem musiały 

zrezygnować z udziału w projekcie. Wpłynęło to na wydłużenie procesów rekrutacji.  

 

Kwestia rekrutacji OzA biorących udział w pilotażu projektu 
 
Ze względu na zawarte w opisie projektu „Wsparcie osób z autyzmem II” szczegółowe informacje  

o tym, ile osób z projektu pilotażowego może wziąć udział w kontynuacji projektu, część osób 

biorących udział w pilotażu nie mogła zostać zrekrutowana z powodu wyczerpania się miejsc dla tej 

kategorii uczestników. Na ten problem zwrócił uwagę jeden respondent, który wskazał jednocześnie, 

że podjęte zostały działania, aby umożliwić pozostałym zainteresowanym udział w kontynuacji 

projektu. 

 

Kwestia wycofania się jednego z Partnerów i zmian personalnych  
 
Respondenci zgodnie przyznali, że wycofanie się jednego z Partnerów spowodowało pewne trudności 

w realizacji projektu. Po pierwsze, zwiększyły się wartości wskaźników, jakie pozostali Partnerzy 

musieli zrealizować. Po drugie, pojawił się problem rekrutacji uczestników z dwóch województw, 

które pierwotnie znajdowały się w gestii Partnera, który się wycofał.  

 

Kwestia procesów decyzyjnych 
 
Jeden z respondentów wskazał, że trudność stanowi dokonywanie zmian w projekcie, które „zajmuje 

całe miesiące” [IDI1], a wynika z natury projektu, w który zaangażowanych było 7 Partnerów (i Lider) 

rozproszonych na terenie całej Polski. Respondenci wskazywali również na problemy komunikacyjne 

wynikające między innymi z rozproszenia geograficznego Partnerów.  

 

Kwestia uwarunkowań makroekonomicznych 
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Ponieważ projekt zakłada, że część BO uzyska zatrudnienie w Zakładach Aktywności Zawodowej, 

weźmie udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej, uzyska zatrudnienie w zakładach pracy chronionej 

lub w podmiocie sektora ekonomii społecznej lub na otwartym rynku pracy, to pojawia się problem  

z realizacją tych wskaźników. Respondenci w wywiadach IDI stwierdzają, że bardzo trudno jest 

zachęcić pracodawców do zatrudnienia OzA. Pracodawcy tłumaczą się złą sytuacją gospodarczą  

i niemożnością wygenerowania nowych etatów. Ponadto, nakładają się na to pomniejsze problemy, 

takie jak wspomniane wcześniej trudne do zaakceptowania zapisy umów o staż czy nadmiar 

związanej z tym dokumentacji. 

 

Kwestia współpracy z WTZ-ami i ZAZ-ami 
 
U sześciu partnerów występuje problem z realizacją wskaźnika udziału w Warsztatach Terap ii 

Zajęciowej i Zakładach Aktywizacji Zawodowej. Wynika to po pierwsze z rejonizacji wprowadzonej 

przez WTZ-ty, po drugie z tego, że nie w każdym mieście istnieją ZAZ-y, a po trzecie – z długich list 

oczekujących na miejsce w tych instytucjach. Jak wskazuje jeden z respondentów, ze względu na 

kolejki przyjęcie do WTZ-tu może potrwać nawet pięć lat. Inny respondent mówi o trzech latach. Stąd 

też Partnerzy zawnioskowali o zmianę nazwy tego wskaźnika tak, aby samo skierowanie danej osoby   

i wpisanie jej na listę oczekujących oznaczało zrealizowanie tego wskaźnika.  

 

Kwestia niskiego dofinansowania dla pracownika z orzeczeniem o lekkim stopniu 

niepełnosprawności. 
 
Zakłady pracy chronionej, ze względu na wiążące się z tym niskie dofinansowanie, nie są chętne, aby 

przyjmować do pracy wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem, które posiadają orzeczenie o lekkim 

stopniu niepełnosprawności, bo wiąże się to z niskim dofinansowaniem. Z drugiej strony osoba z niżej 

funkcjonującą formą autyzmu już do tej samej pracy mogłaby się nie nadawać. 

 

Kwestia konkurencji o beneficjenta 
 
Zarówno ze względu na ograniczenia czasowe beneficjentów, jak i ze względu na treść zapisów 

regulaminów wykluczających jednoczesny udział w kilku projektach oferujących podobne typy 

wsparcia, pojawia się zjawisko konkurowania o BO: „...jak ktoś wpada w jakąś instytucję, to ta 

instytucja mocno o niego walczy, bo jak jej nie będzie, to nie będzie dotacji i zaczyna się ten problem 

walki o naszego beneficjenta czy on jest mój czy nie mój...” [IDI6]. Respondent ten wskazał, że 

obecnie ze względu na niewielkie nasycenie wsparciem problem ten jest marginalny, ale staje się już 

dostrzegalny. 
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Kwestia incydentalności wsparcia 

 
Respondenci wskazywali na kilka aspektów incydentalności wsparcia. W odniesieniu  

do realizowanego projektu pojawia się problem krótkoterminowości wsparcia, a w odniesieniu do 

szerszego tła instytucjonalnego – brak całościowego systemu wsparcia dla osób z autyzmem:  

„w wypadku osób z autyzmem, jak również osób z innymi niepełnosprawnościami,  ważna jest 

systematyczność, przewidywalność, stałość prowadzenia terapii [a tego nie ma – przyp. ASM] i stąd 

te osoby mają problemy z wchodzeniem w terapię i większość tych osób na przykład nie może brać 

udziału w żadnych zajęciach grupowych, tylko zajęciach indywidualnych” [IDI8]. Przejawia się to 

zwłaszcza w przypadku OzA zamieszkujących w małych miejscowościach i obszarach wiejskich, gdzie 

na problem braku stałego wsparcia instytucjonalnego  nakładają się lokalne obyczaje i brak norm 

społecznych regulujących stosunki z osobami niepe łnosprawnymi. Kolejne, związane z tym 

ograniczenie to zła sytuacja finansowa rodzin: „To są biedne rodziny, przeważnie samotne matki. 

Niestety nie stać ich czasami na dojazd do placówki, która jest oddalona o ileś kilometrów.  

To powoduje, że ta rodzina zaczyna się zamykać w domu. Dziecko nie ma dostępu do terapii.  

Z tego zaburzenia zamiast wychodzić to jeszcze to zaburzenie się pogłębia. Pogłębia się frustracja 

tych rodzin” [IDI7]. 
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Jakie czynniki społeczno-kulturowe można zaobserwować w toku realizacji projektu, które 

w istotny sposób utrudniają wdrażanie działań w obszarze aktywizacji społecznej  

i zawodowej osób z autyzmem? 

Niska świadomość społeczna dotycząca autyzmu 

 
Na zagadnienie niskiej świadomości społecznej dotyczącej autyzmu zwracano uwagę szczególnie  

w odniesieniu do kontaktów z biznesem. Na kwestię niewiedzy nakłada się dodatkowo specyfika 

autyzmu, która może się wiązać z niekontrolowanymi zachowaniami agresywnymi lub 

autoagresywnymi, co dodatkowo komplikuje relacje z przedsiębiorcami: „autysta na przykład 

pracował przy komputerze, coś mu się nie udało zrobić i po prostu rzucił komputerem o ścianę.  

Ni stąd, ni zowąd. Więc pracodawcy mają takie obawy” [IDI2]. Ponadto, w przypadku gdy pracodawca 

wie, że nie będzie w stanie zatrudnić OzA po zakończeniu stażu, rezygnuje także z zaangażowania się 

w tę formę wsparcia, ponieważ nie chce poświęcać czasu na przyuczanie takiej osoby i na 

pokonywanie barier, jakie mogą się z tym wiązać. 

 

Nierealistyczne wymagania i wyobrażenia rodziców 
 
Respondenci wskazywali na dwa typy oczekiwań rodziców, które trudno spełnić. Po pierwsze, rodzice 

oczekują, że w wyniku udziału w projekcie OzA na pewno znajdzie pracę. Nie biorą w tej sytu acji pod 

uwagę ani faktycznych możliwości swojego podopiecznego, ani też sytuacji na rynku pracy. W jednym 

wypadku zwrócono także uwagę, że rodzice oczekiwali form wsparcia niezaplanowanych w projekcie, 

takich jak wycieczki integracyjne dla podopiecznych czy zajęcia sportowe. Z drugiej jednak strony, 

występowały również przypadki, kiedy specjaliści twierdzili, że OzA nadaje się na odbycie stażu 

rehabilitacyjnego, a na udział w takim stażu nie zgadzał się opiekun.  

 

Po drugie, opiekunowie OzA wykonali trud ułożenia sobie trybu życia, który może zostać zaburzony 

przez udział w projekcie: „...autyści mają usystematyzowane życie, więc wprowadzenie ich nagle do 

naszego projektu, zapewnienie im zajęć, powoduje, że burzy się ich sposób życia. I tak naprawdę 

najbardziej na tym cierpią rodzice, ponieważ oni chcą mieć to usystematyzowane, chcą mieć 

porządek w tym życiu i nie chcą żadnych zmian” [IDI5]. Rodzice, ponadto, obawiają się, że w wyniku 

uczestnictwa w projekcie ich podopieczni utracą prawo do otrzymywania świadczeń.  

 

Ponadto, opiekunowie OzA nie we wszystkich przypadkach są zainteresowani wsparciem 

psychologicznym i prawnym, jakie mogą otrzymać. Respondenci wskazują tutaj na pewną nieśmiałość 
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rodziców/opiekunów, którzy nie do końca wiedzą z czym się spotkają i czy te formy pomocy pozwolą 

na rozwiązanie niektórych z ich problemów. 

 

Oczywiście, nie bez znaczenia pozostają czynniki dodatkowo utrudniające zaangażowanie ze strony 

rodziców, takie jak problemy finansowe, praca czy miejsce zamieszkania oddalone od miejscowości 

oferujących większe możliwości wsparcia. 

 

Czy organizacja projektu uwzględniała specjalne potrzeby BO (Beneficjentów 

Ostatecznych)? 

Jakie były oczekiwania BO przystępujących do udziału w projekcie? 

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów IDI, w Projekcie uwzględniono następujące specjalne 

potrzeby BO: 

 początkowe założenie o tym, żeby rodzic/opiekun uczestniczył w zajęciach wraz z OzA zostało 

zarzucone, ponieważ nie każda OzA chciała, aby jej opiekun w tym uczestniczył. Poza tym, nie 

każdy rodzic/opiekun wyrażał chęć uczestniczenia w takim wsparciu;  

 podczas wizyt monitorujących zrezygnowano z pytan ia OzA o ich poziom zadowolenia  

z udziału w projekcie, jeśli akurat odbywały się jakieś zajęcia; jest to uzasadnione tym, że 

kiedy wybije się OzA z rytmu zajęciowego, bardzo trudno jest jej ponownie w ten rytm wejść;  

 w przypadku części niskofunkcjonujących osób autyzmem zapewniono dowóz taksówkami, 

co pozwoliło uniknąć trudności związanych z poruszaniem się z OzA  za pomocą środków 

komunikacji miejskiej; 

 w przypadku OzA uczących się lub uczestniczących w innych zajęciach starano się dopasować 

grafik zajęć tak, aby zajęcia następowały po sobie. 

Sześciu respondentów zwróciło uwagę, że w ramach pojedynczego projektu n ie da się spełnić 

podstawowego oczekiwania BO, żeby wsparcie było bardziej długoterminowe i bardziej intensywne.  
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Wykres 27. Oczekiwania autystyków wobec projektu. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Wykres 28. Oczekiwania opiekunów OzA wobec projektu. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 
W badaniu terenowy też spytano uczestników o ich oczekiwania. Osoby z autyzmem najczęściej 

wymieniały wsparcie psychologiczne i wsparcie z zakresu metod komunikacji. Natomiast 

opiekunowie wskazali wsparcie psychologiczne. 
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W jakim stopniu zostały one spełnione w toku realizacji projektu? 

Na podstawie analizy danych zastanych można stwierdzić, że Partnerzy dostosowywali się do potrzeb 

uczestników. W niektórych przypadkach wymagało to wiele elastyczności, nawet działania wbrew 

pierwotnym założeniom projektu, związanymi między innymi z: 

 prowadzeniem skomplikowanej dokumentacji; 

 nadzorem nad projektem; 

 udziałem opiekunów osób z autyzmem w zajęciach.  

Ten rodzaj elastyczności należy jednak ocenić pozytywnie – miał on na celu zwiększenie skuteczności 

wsparcia. 

 

W opinii badanych autystyków, 64% wskazuje, że ich oczekiwania zostały spełnione (24% w stopniu 

całkowitym, a 42% w prawie pełnym). Poziom zadowolenia z udziału w projekcie jest równie duży.  

 

Wykres 29. Stopień zaspokojenia potrzeb autystyków w projekcie. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 
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projektu zostały spełnione podczas jego realizacji?  
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Wykres 30. Poziom zadowolenia autystyków. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

W opinii badanych opiekunów OzA, 74% wskazuje, że ich oczekiwania zostały spełnione (30%  

w stopniu całkowitym, a 44% w prawie pełnym). Poziom zadowolenia z udziału w projekcie jest 

równie duży. Porównując obie grupy badanych, widać, że w większym stopniu projekt spełnił 

oczekiwania opiekunów. 

 

Wykres 31. Stopień zaspokojenia potrzeb opiekunów w projekcie. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 
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Wykres 32. Stopień spełniania oczekiwań autystyków poprzez wywiady diagnostyczne. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Wykres 33. Stopień spełniania oczekiwań autystyków poprzez diagnozę funkcjonalną. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

 

w pełni spełniały  
oczekiwania osób z 

auty zmem 

55% 
w części spełniały  

oczekiwania osób z 

auty zmem 

27% 

nie spełniały  oczekiwań 
osób z auty zmem  

4% 

nie wiem 
14% 

W jakim stopniu wywiady diagnostyczne spełniały oczekiwania osób z 
autyzmem? 

w pełni spełniała 
oczekiwania osób z 

auty zmem 

49% 

w części spełniała 
oczekiwania osób z 

auty zmem 

24% 

nie spełniała oczekiwań 
osób z auty zmem  

1% 

nie wiem 
26% 

W jakim stopniu diagnoza funkcjonalna spełniała oczekiwania osób z 
autyzmem? 
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Wykres 34. Stopień spełniania oczekiwań autystyków poprzez IŚZ. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Wykres 35. Stopień spełniania oczekiwań autystyków poprzez zaktualizowanie IŚZ. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

 
 

w pełni spełniało 
oczekiwania osób z 

auty zmem 

50% 

w części spełniało 
oczekiwania osób z 

auty zmem 

35% 

nie spełniało oczekiwań 
osób z auty zmem  

6% 

nie wiem 
9% 

W jakim stopniu opracowanie indywidualnej ścieżki aktywizacji społecznej 
i zawodowej spełniało oczekiwania osób z autyzmem? 

w pełni spełniało 
oczekiwania osób z 

auty zmem 

48% 

w części spełniało 
oczekiwania osób z 

auty zmem 

32% 

nie spełniało oczekiwań 
osób z auty zmem  

5% 

nie wiem 
15% 

W jakim stopniu zaktualizowanie ścieżki aktywizacji społecznej i 
zawodowej spełniało oczekiwania osób z autyzmem? 
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Wykres 36. Stopień spełniania oczekiwań autystyków poprzez wsparcie psychologiczne. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Wykres 37. Stopień spełniania oczekiwań autystyków poprzez warsztaty grupowe – trening 

kompetencji społecznych i zawodowych. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

 
 

w pełni spełniało 
oczekiwania osób z 

auty zmem 

65% 

w części spełniało 
oczekiwania osób z 

auty zmem 

23% 

nie spełniało oczekiwań 
osób z auty zmem  

4% 
nie wiem 

8% 

W jakim stopniu indywidualne i/lub grupowe wsparcie psychologiczne 
spełniało oczekiwania osób z autyzmem? 

w pełni spełniały  
oczekiwania osób z 

auty zmem 

65% 

w części spełniały  
oczekiwania osób z 

auty zmem 

23% 

nie spełniały  oczekiwań 
osób z auty zmem  

4% 

nie wiem 
8% 

W jakim stopniu warsztaty grupowe w zakresie treningu kompetencji 
społecznych i zawodowych spełniało oczekiwania osób z autyzmem?  
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Wykres 38. Stopień spełniania oczekiwań autystyków poprzez warsztaty grupowe – aktywne 

poruszanie się po rynku pracy. 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Wykres 39. Stopień spełniania oczekiwań autystyków poprzez szkolenia zawodowe. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

 

w pełni spełniały  
oczekiwania osób z 

auty zmem 

36% 

w części spełniały  
oczekiwania osób z 

auty zmem 

41% 

nie spełniały  oczekiwań 
osób z auty zmem  

11% 

nie wiem 
12% 

W jakim stopniu warsztaty z zakresu aktywnego poruszania sie po rynku 
pracy spełniały oczekiwania osób z autyzmem? 

w pełni spełniały  
oczekiwania osób z 

auty zmem 

38% 

w części spełniały  
oczekiwania osób z 

auty zmem 

37% 

nie spełniały  oczekiwań 
osób z auty zmem  

9% 

nie wiem 
16% 

W jakim stopniu szkolenia zawodowe dla osób z autyzmem spełniały 
oczekiwania osób z autyzmem? 
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Wykres 40. Stopień spełniania oczekiwań autystyków poprzez zajęcia praktyczne. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

  

w pełni spełniały  
oczekiwania osób z 

auty zmem 

55% 

w części spełniały  
oczekiwania osób z 

auty zmem 

24% 

nie spełniały  oczekiwań 
osób z auty zmem  

5% 

nie wiem 
16% 

W jakim zakresie warsztaty indywidualnych zajęć praktycznych na 
stanowisku pracy spełniały oczekiwania osób z autyzmem?  
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Wykres 41. Stopień spełniania oczekiwań autystyków poprzez staże rehabilitacyjne. 

 
Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Wykres 42. Stopień spełniania oczekiwań autystyków poprzez zatrudnienie wspomagane. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 
  

w pełni spełniały  
oczekiwania osób z 

auty zmem 

64% 

w części spełniały  
oczekiwania osób z 

auty zmem 

21% 

nie spełniały  oczekiwań 
osób z auty zmem  

6% 

nie wiem 
9% 

W jakim stopniu staże rehabilitacyjne spełniały oczekiwania osób z 
autyzmem? 

w pełni spełniało 
oczekiwania osób z 

auty zmem 

51% 

w części spełniało 
oczekiwania osób z 

auty zmem 

24% 

nie spełniało oczekiwań 
osób z auty zmem  

11% 

nie wiem 
14% 

W jakim stopniu zatrudnienie wspomagane spełniało oczekiwania osób z 
autyzmem? 



str. 79 
 

Wykres 43. Stopień spełniania oczekiwań opiekunów OzA poprzez wsparcie prawne. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Wykres 44. Stopień spełniania oczekiwań opiekunów OzA poprzez wsparcie psychologiczne. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

 

 
  

w pełni spełniało 
oczekiwania opiekunów 

osób z auty zmem 

73% 

w części spełniało 
oczekiwania opiekunów 

osób z auty zmem 

16% 

nie spełniało oczekiwań 
opiekunów osób z 

auty zmem  

3% 

nie wiem 
8% 

W jakim stopniu wsparcie prawne dla opiekunów osób z autyzmem 
spełniało ich potrzeby? 

w pełni spełniało 
oczekiwania opiekunów 

osób z auty zmem 

63% 

w części spełniało 
oczekiwania opiekunów 

osób z auty zmem 

23% 

nie spełniało oczekiwań 
opiekunów osób z 

auty zmem  

4% 

nie wiem 
10% 

W jakim stopniu wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób z 
autyzmem spełniało ich potrzeby?  
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Wykres 45. Stopień dostosowania wsparcia prawnego do potrzeb opiekunów OzA. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Wykres 46. Stopień dostosowania wsparcia psychologicznego do potrzeb opiekunów OzA. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 
 Powyższe wykresy wskazują jakie narzędzia spełniają oczekiwania uczestników. Wśród autystyków 

największy stopień spełnienia oczekiwań dotyczy wsparcia psychologicznego i warsztatów grupowych 

bądź indywidulanych. Najgorsze oceny w tym aspekcie dotyczą staży  rehabilitacyjnych i zatrudnienia 

wspomaganego. Wśród opiekunów OzA obie formy wsparcia spełniały ich oczekiwania na wysokim 

poziomie – około 80% wskazań badanych. 

 
 

w pełni dostosowane do 
potrzeb opiekunów osób z 

auty zmem 

76% 

w części  dostosowane do 
potrzeb opiekunów osób z 

auty zmem 

13% 

nie by ło w ogóle 
dostosowane do potrzeb 

opiekunów osób z 

auty zmem 

3% 

nie wiem 
8% 

W jakim stopniu wsparcie prawne dla opiekunów osób z autyzmem było 
dostosowane do ich potrzeb? 

w pełni dostosowane do 
potrzeb opiekunów osób z 

auty zmem 

69% 

w części  dostosowane do 
potrzeb opiekunów osób z 

auty zmem 

19% 

nie by ło w ogóle 
dostosowane do potrzeb 

opiekunów osób z 

auty zmem 

4% 

nie wiem 
8% 

W jakim stopniu wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób z 
autyzmem było dostosowane do ich potrzeb? 
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Czy zakładane wskaźniki produktów i rezultatów (ilościowych  

i jakościowych) są/były osiągane zgodnie z założeniami harmonogramu? 

W jakim stopniu udało się osiągnąć zakładane wskaźniki produktów? 

Wskaźnik rekrutacji uczestników w ramach I grupy docelowej (OzA) został zrealizowany w 105,71% 

(zrekrutowano 370 OzA, podczas gdy zaplanowano rekrutację 350 osób).  Według stanu na koniec 

sierpnia 2013 r. udział w projekcie zakończyło 316 OzA, co stanowi 90,29% realizacji wskaźnika.  

 

Wskaźnik rekrutacji uczestników w ramach II grupy docelowej (rodzice/opiekunowie OzA ) został 

zrealizowany w 107,71%. Według stanu na koniec sierpnia 2013 r. udział w projekcie zakończyło  

336 opiekunów OzA, co stanowi 96,00% realizacji wskaźnika.  

 

Wartości powyżej 100% osiągnięto także w odniesieniu do takich wskaźników, jak „Liczba OzA d la 

których dokonano diagnozy funkcjonalnej, określono kompetencje i umiejętności pracownicze oraz 

stopień samodzielności” oraz „Liczba OzA dla których opracowano Indywidualne Ścieżki Rozwoju 

Aktywizacji Społecznej i Zawodowej”. Wartości poniżej 100% osiągnięto w odniesieniu do takich 

wskaźników, jak: „Liczba OzA, które zakończyły udział w szkoleniach zawodowych”. Dane te 

przedstawia Tabela 9. 

 

 

Tabela 9. Podsumowanie stopnia zrealizowania wskaźników produktu. 

Nazwa wskaźnika 
KTA 

Szczecin 

KTA 

Lublin 

SPOA 

Gdańsk 

Fundacja 

SYNAPSIS 
ProFUTURO FWN 

Stow. Św. 

Celestyna 
Ogółem 

Liczba OzA dla 

których 

dokonano 

diagnozy 

funkcjonalnej, 

określono 

kompetencje 

 i umiejętności 

pracownicze 

oraz stopień 

samodzielności 

Wartość 

osiągnięta 
26 23 52 55 40 59 24 279 

% 

zrealizowania 

wskaźnika 

100,00 104,55 104,00 107,84 102,56 111,32 104,35 105,68 

Liczba OzA dla 

których 

Wartość 

osiągnięta 
26 23 52 55 40 59 24 229 
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opracowano 

IŚRASiZ 

% 

zrealizowania 

wskaźnika 

100,00 104,55 104,00 107,84 102,56 111,32 104,35 105,68 

Liczba OzA dla 

których 

zaktualizowano 

IŚRASiZ 

Wartość 

osiągnięta 
17 21 11 12 15 

nie 

dotyczy 
10 86 

% 

zrealizowania 

wskaźnika 

106,25 95,45 100,00 100,00 100,00 
nie 

dotyczy 
100 100 

Liczba OzA, 

które 

zakończyły 

udział w 

szkoleniach 

zawodowych 

Wartość 

osiągnięta 
9 9 7 14 13 11 7 70 

% 

zrealizowania 

wskaźnika 

100,00 100,00 50,00 107,69 108,33 100,00 100,00 93,33 

Liczba OzA, 

które 

zakończyły 

staże 

rehabilitacyjne 

Wartość 

osiągnięta 
10 8 9 8 11 10 4 60 

% 

zrealizowania 

wskaźnika 

111,11 100,00 64,29 100,00 100,00 100,00 100 93,75 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu okresowego ze stanu realizacji projektu pt. „Wsparcie osób z autyzmem 

II” z sierpnia 2013r. 

 

Ponadto, w ramach etapu „Współpraca z przedstawicielami podmiotów rynku pracy w celu uzyskania 

ofert pracy, staży rehabilitacyjnych i uczestnictwa w WTZ” zadeklarowano, że rezultatem będzie 

stworzenie bazy 400 pracodawców, podmiotów rynku pracy. Jak wskazuje raport okresowy ze stanu 

realizacji projektu z sierpnia 2013r., wskaźnik ten zrealizowano na poziomie 102,50%.  

 

W jakim stopniu udało się osiągnąć zakładane wskaźniki rezultatów? 

W ramach wskaźników rezultatu w Projekcie przewidziano osiągnięcie podjęcia zatrudnienia przez  

75 OzA objętych wsparciem w ramach projektu, w tym: 

 40 OzA w ZAZ lub udział w WTZ – wskaźnik ten zrealizowano w 30%; 

 25 OzA w zakładzie pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy – wskaźnik ten 

zrealizowano w 84%; 

 10 OzA w podmiocie sektora ekonomii społecznym lub innym – wskaźnik ten zrealizowano  

w 60%. 
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Dane te, z podziałem na Partnerów, przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

Tabela 10. Podsumowanie stopnia zrealizowania wskaźników rezultatu 

Nazwa wskaźnika 
KTA 

Szczecin 

KTA 

Lublin 

SPOA 

Gdańsk 

Fundacja 

SYNAPSIS 
ProFUTURO FWN 

Stow. Św. 

Celestyna 
Ogółem 

Liczba OzA, 

które 

podjęły 

zatrudnienie 

w ZAZ lub 

udział w 

WTZ 

Wartość 

osiągnięta 
1 1 0 1 3 2 4 12 

% 

zrealizowania 

wskaźnika 

25,00 20,00 0,00 14,29 50,00 40,00 80,00 30,00 

Liczba OzA, 

które 

podjęły 

zatrudnienie 

w zakładzie 

pracy 

chronionej 

lub 

na 

otwartym 

rynku pracy 

Wartość 

osiągnięta 
3 0 1 6 4 7 0 19 

% 

zrealizowania 

wskaźnika 

100 0,00 25,00 150,00 100,00 175,00 0,00 84,00 

Liczba OzA, 

które 

podjęły 

zatrudnienie 

w 

podmiocie 

sektora 

ekonomii 

społecznej 

lub innym 

Wartość 

osiągnięta 
0 1 1 1 1 0 2 6 

% 

zrealizowania 

wskaźnika 

0,00 100,00 100,00 50,00 50,00 0,00 200,00 60,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu okresowego ze stanu realizacji projektu pt. „Wsparcie osób z autyzmem 

II” z sierpnia 2013r. 

 
Należy jednak zaznaczyć, że w momencie opracowywania raportu końcowego Partnerzy wciąż 

realizowali działania mające na celu zwiększenie poziomu zatrudnienia OzA.  
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Podsumowując, najwięcej problemów sprawiła realizacja wskaźników związana bezpośrednio  

z aktywizacją zawodową OzA. Nie udało się zrealizować w pełni takich wskaźników produktu „Liczba 

OzA, które zakończyły udział w szkoleniach zawodowych”, „Liczba OzA, które zakończyły staże 

rehabilitacyjne”. Nie udało się także w pełni zrealizować wskaźników rezultatu dotyczących 

zatrudnienia.  

 

Użyteczność – w jakim stopniu oddziaływanie projektu/programu odpowiada 

potrzebom grupy docelowej oraz na ile jest korzystny z punktu widzenia 

jego beneficjentów? 

Jaki jest poziom satysfakcji i zadowolenia BO z udziału w projekcie? (z uwzględnieniem 

kwestii merytorycznych, organizacyjnych i innych) W jakim stopniu BO są 

usatysfakcjonowani z udziału w projekcie? 

Wyniki badania CATI i PAPI pokazują, że osoby z autyzmem są w większości zadowolone z udziału  

w projekcie. 52% OzA wskazuje, że są w pełni usatysfakcjonowane projektem, a 32% odpowiada, że 

stopień jest duży. 

 
Wykres 47. Poziom zadowolenia auty styków z udziału w projekcie. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 
  

zupełny  brak zadowolenia 
z udziału w projekcie 

0% 

niski poziom zadowolenia 
z udziału w projekcie 

2% 

średni poziom zadowolenia 
z udziału w projekcie 

13% 

duże zadowolenie z 
udziału w projekcie 

32% 

pełna saty sf akcja z 
udziału w projekcie 

52% 

Nie wiem 
1% 

Poziom zadowolenia opiekunów osób z autyzmem z udziału w projekcie  
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Jakie czynniki wpływały na kształtowanie poziomu satysfakcji  

i zadowolenia BO? (z uwzględnieniem czynników merytorycznych, organizacyjnych  

i innych) Jakie czynniki wpłynęły na tę opinię? 

Opinia uczestników o projekcie jest pozytywna. Poszczególne formy wsparcia w znacznej większości 

spełniły oczekiwania autystyków i opiekunów. Respondenci zostali zapytania co wpłynęło na tą 

opinię. W opinii badanych: 

 poziom merytoryczny oferowanych form wsparcia wpłynął na wysoki poziom 

satysfakcji w przypadku 88% badanych; 

 podejście zespołu projektowego wpłynęło na wysoki poziom satysfakcji w przypadku 

97% badanych; 

 przygotowanie zespołu projektowego wpłynęło  na wysoki poziom satysfakcji  

w przypadku 94% badanych; 

 skuteczność realizowanych działań wpłynęła na wysoki poziom satysfakcji  

w przypadku 88% badanych; 

 zaproponowany harmonogram działań i zajęć wpłynął na wysoki poziom satysfakcji  

w przypadku 91% badanych; 

 lokalizacja realizacji działań i zajęć wpłynęła na wysoki poziom satysfakcji  

w przypadku 93% badanych. 

 

Wykres 48. Poziom merytoryczny form wsparcia. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Tak 
88% 

Nie 
6% 

Nie wiem 
6% 

Czy poziom merytoryczny form wsparcia wpłynął na wysoki poziom 
satysfakcji osób z autyzmem z udziału w projekcie? 
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Wykres 49. Podejście zespołu projektowego. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Wykres 50. Przygotowanie zespołu projektowego. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Znacznie niżej została oceniona rekrutacja uczestników do projektu (78%). Potwierdza to fakt  

(o którym mówili respondenci wywiadów IDI i CAWI), że rekrutacja uczestników wygenerowała wiele 

trudności i znacznie się przedłużyła. 

Tak 
97% 

Nie 
1% 

Nie wiem 
2% 

Czy podejście zespołu projektowego do uczestników wpłynęło na wysoki 
poziom satysfakcji osób z autyzmem z udziału w projekcie? 

Tak 
94% 

Nie 
1% 

Nie wiem 
5% 

Czy przygotowanie zespołu projektowego do prowadzenia wsparcia dla 
osób z autyzmem wpłynęło na wysoki poziom satysfakcji osób z 

autyzmem z udziału w projekcie? 
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Wykres 51. Rekrutacja do projektu w opinii uczestników projektu. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Wykres 52. Skuteczność działań realizowanych w proejkcie. 

 
Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Tak 
78% 

Nie 
10% 

Nie wiem 
12% 

Czy sposób i formy rekrutacji wpłynęły na poziom satysfakcji osób z 
autyzmem z udziału w projekcie? 

Tak 
88% 

Nie 
6% 

Nie wiem 
6% 

Czy skuteczność działań prowadzonych w projekcie wpłynęła na poziom 
satysfakcji osób z autyzmem z udziału w projekcie? 
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Wykres 53. Harmonogram działań. 

 
Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Wykres 54. Lokalizacja i miejsce zajęć. 

 
Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 
Oceny powyższych aspektów wśród opiekunów wskazują na podobny stopień satysfakcji, najlepiej 

ocenili oni poziom merytoryczny działań, przygotowania zespołu projektowego oraz jego nastawienia 

do uczestników. Najgorsze oceny dotyczyły rekrutacji do projektu.    

 

Tak 
91% 

Nie 
4% 

Nie wiem 
5% 

Czy harmonogram zajęć wpłynął na wysoki poziom satysfakcji osób z 
autyzmem z udziału w projekcie? 

Tak 
93% 

Nie 
2% 

Nie wiem 
5% 

Czy lokalizacja zajęć i miejsce, w którym odbywały się zajęcia wpłynęły na 
wysoki poziom satysfakcji osób z autyzmem z udziału w projekcie? 
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Wykres 55. Poziom merytoryczny wsparcia. 

 
Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Wykres 56. Nastawienie zespołu projektowego do uczestników. 

 
Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Tak 
94% 

Nie 
3% 

Nie wiem 
3% 

Czy poziom merytoryczny wsparcia wpłynął na poziom satysfakcji 
opiekunów z udziału w projekcie? 

Tak 
97% 

Nie 
2% 

Nie wiem 
1% 

Czy podejście zespołu projektowego do uczestników wpłynęło pozytywnie 
na poziom satysfakcji opiekunów z udziału w projekcie? 
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Wykres 57. Przygotowanie zespołu projektowego. 

 
Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Wykres 58. Rekrutacja do projektu. 

 
Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

Tak 
96% 

Nie 
1% 

Nie wiem 
3% 

Czy przygotowanie zespołu projektowego do prowadzenia wsparcia dla 
osób z autyzmem wpłynęło pozytywnie na poziom satysfakcji opiekunów z 

udziału w projekcie? 

Tak 
81% 

Nie 
7% 

Nie wiem 
12% 

Czy sposób i forma rekrutacji wpłynęły pozytywnie na poziom satysfakcji 
opiekunów z udziału w projekcie? 
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Wykres 59. Harmonogram projektu. 

 
Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Tak 
92% 

Nie 
4% 

Nie wiem 
4% 

Czy harmonogram zajęć wplynął pozytywnie na wysoki poziom satysfakcji 
opiekunów z udziału w projekcie? 
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Które elementy i etapy projektu są najbardziej użyteczne dla poszczególnych odbiorców?  

Wśród najbardziej użytecznych form wsparcia najczęściej wskazywana przez respondentów badania 

CAWI jest: 

 diagnoza funkcjonalna; 

 indywidualne lub grupowe wsparcie psychologiczne dla osób z autyzmem;  

 warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy; 

 warsztaty indywidualnych zajęć praktycznych na dobranym stanowisku pracy dla 

osób z autyzmem; 

 staże rehabilitacyjne dla osób z autyzmem. 

 

Respondenci badania CATI i PAPI (uczestnicy) w ocenie użyteczności wsparcia w zdecydowanej 

większości zgadzają się z przedstawicielami kadry projektowej i NGO.  

 

Wykres 60. Użyteczność form wsparcia w opinii OzA –najbardziej użyteczne. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 
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Wykres 61. Użyteczność form wsparcia w opinii OzA –najmniej użyteczne. 

 
Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

W ocenie OzA najbardziej użyteczne są warsztaty grupowe (dotyczące kompetencji społecznych)  

i wsparcie psychologiczne. Najniżej oceniają natomiast zatrudnienie wspomagane.  

 

Wykres 62. Użyteczność form wsparcia w opinii opiekunów OzA –najbardziej użyteczne. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 
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Najmniej użyteczne dla osób z autyzmem formy wsparcia 
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Wykres 63. Użyteczność form wsparcia w opinii opiekunów OzA –najmniej użyteczne. 

 
Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 
W perspektywie opiekunów OzA poziom użyteczności obu form wsparcia, które zostały im 

zaproponowane, jest bardzo zbliżony. Nieznacznie lepiej oceniono wsparcie prawne (83,8% wskazań 

w tej grupie badanych). 

 

Czy zdobyta przez BO wiedza i umiejętności są lub będą wykorzystywane  

w codziennym życiu/pracy? Czy są lub będą one faktycznie przydatne?  

W jaki stopniu nabyta wiedza/umiejętności będą/są wykorzystywane w codziennym 

życiu/pracy przez BO? 

Ocena użyteczności uzyskanej wiedzy i umiejętności przez uczestników jest pozytywna. Zdecydowana 

większość badanych ankietą CAWI jest zdania, że będą one wykorzystywane w stopniu szerokim lub 

bardzo szerokim. Natomiast trochę inną ocenę tego aspektu mają przedstawiciele NGO. W tej grupie 

badanych opinie są bardziej podzielone, niektórzy wskazują, że nie będą nabytych umiejętności 

wykorzystywać codziennie.  
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Najmniej użyteczne dla opiekunów formy wsparcia  
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Wykres 64. Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w życiu codziennym przez autystyków. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Wykres 65. Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w życiu codziennym przez opiekunów. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Respondenci badania CATI i PAPI wskazują, że w grupie autystyków stopień wykorzystywania 

nabytych umiejętności będzie rzadki. Wynika to z tego, że znaczna większość autystyków obecnie nie 

pracuje (79,2% badanych). Gdyby jednak osoby te uzyskały zatrudnieni e bądź staż to w opinii 

opiekunów OzA będą one wykorzystywać nabytą wiedzę i umiejętności codziennie.  
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Stopień wykorzystywania wiedzy i umiejętności zdobytych w projekcie 
przez osoby z autyzmem w pracy  
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Wyniki rozmów z opiekunami OzA wskazują, że ta grupa uczestników nabyte umiejętności będzie 

wykorzystywać często (36,3%) lub bardzo często (29,7%) w codziennym życiu. Respondenci twierdzą, 

że kwalifikacje, które nabyli ułatwią im opiekę nad OzA, a także ułatwią rozwiązywanie wielu 

problemów. 

 

Jaki element nabytej wiedzy/umiejętności będzie najczęściej używany przez BO? 

Uczestnicy na co dzień będą wykorzystywali: 

 praktyczne umiejętności związane z wykonywaniem różnorodnych prac na 

stanowisku pracy; 

 samoobsługę, samodzielność, min dotyczącą przejazdów komunikacją miejską;  

 wykorzystanie nabytych umiejętności komunikacyjnych; 

Przedstawiciele podmiotów III sektora wskazują, że najczęściej będą korzystać z następujących 

umiejętności: 

 Praca z wysokofunckjonujacymi OzA; 

 Korzystanie z testu TTAP; 

 Wiedza o postrzeganiu siebie w pracy  przez osoby z autyzmem; 

 Umiejętność pracy w większej grupie osób z autyzmem; 

 Zorganizowanie staży i zatrudnienia na rynku pracy. 

Wskazują, że zdobytą wiedzą będą się dzielić ze współpracownikami, podczas realizacji testów 

kompetencji społecznych i zawodowych oraz przy realizacji kolejnych, podobnych, projektów.  

Wykres 66. Najczęściej wykorzystywane umiejętności w życiu codziennym przez autystyków. 

 
Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 
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Zdobyte dzięki udziale w projekcie umiejętności i wiedza najczęściej 
wykorzystywane przez osoby z autyzmem 
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Osoby z autyzmem najczęściej będą wykorzystywały umiejętności komunikacyjne (83,7%). Jak się 

okazuje, nabycie powyższych umiejętności było największą potrzebą autystyków, której zdobycie 

wymienia największa największy odsetek badanych.  

 

W opinii zespołu badawczego w aspekcie nabycia kompetencji społecznych analizowany projekt 

okazał się najbardziej skuteczny. 
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Czy wsparcie zaproponowane rodzicom/opiekunom BO jest adekwatne dla 

potrzeb tej grupy i czy pozwoli na lepsze funkcjonowanie BO?  

W jakim stopniu poszczególne działania podejmowane w ramach projektu spełniły 

oczekiwania osób z najbliższego otoczenia BO projektu? 

Wsparcie oferowane w analizowanym projekcie jest dostosowane do potrzeb opiekunów osób  

z autyzmem ponieważ: 

 Prowadzono diagnozę ich potrzeb podczas indywidualnych rozmów i wywiadów 

rodzinnych; 

 Kadra zarządzająca ma doświadczenie związane z sytuacją osób z autyzmem i ich 

potrzebami związanymi z życiem codziennym i zawodowym; 

 Opracowując formułę projektu analizowano raporty z badań dotyczących osób 

autystycznych; 

 Korzystano z doświadczeń wypracowanych podczas pilotażu projektu. 

Wszyscy respondenci badania CAWI są zgodni, że powyższa identyfikacja potrzeb opiekunów była 

wystarczająca.  

 

Wykres 67. Spełnienie oczekiwań uczestników. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

  

zupełny  brak spełnienia 
oczekiwań 

1% pewny  brak spełnienia 
oczekiwań 

7% 

połowiczne spełnienie 
oczekiwań 

14% 

prawie pełne spełnienie 
oczekiwań 

44% 

całkowite spełnienie 
oczekiwań 

30% 

Nie wiem 
4% 

W jakim stopniu Pana/i oczekiwania związane z projektem zostały 
spełnione? 



str. 99 
 

Wykres 68. Wsparcie prawne, a spełnienie oczekiwań uczestników. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

Wykres 69. Wsparcie psychologiczne, a spełnienie oczekiwań uczestników. 

 

Źródło: opracowanie własne ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 
Obie formy wsparcia zdaniem opiekunów OzA spełniają ich oczekiwania (74% badanych w tej grupie). 

Opiekunowie dowiedzieli się jak rozwiązywać problemy dnia codziennego. Część z nich w skazuje, że 

po projekcie nie będzie musiała szukać wiedzy/rozwiązań prawnych w interencie lub w instytucjach 

oraz organizacjach wspierających autystyków. Zdecydowana większość opiekunów OzA wskazuje, że 

gdyby mogli to w przyszłości wzięli by udział w podobnym projekcie. 
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W jakim stopniu wsparcie prawne dla opiekunów osób z autyzmem 
spełniało ich oczekiwania? 
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63% 

w części spełniało 
oczekiwania opiekunów 

osób z auty zmem 

23% 

nie spełniało oczekiwań 
opiekunów osób z 

auty zmem  

4% 

nie wiem 
10% 

W jakim stopniu wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób z 
autyzmem spełniało ich oczekiwania?  
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Czy realizacja projektu wspólnie z partnerami ułatwiła właściwe 

wykorzystanie środków unijnych? 

Jakie są doświadczenia związane z poszczególnymi aspektami współpracy z partnerami  

w kontekście realizacji celu głównego i celów szczegółowych projektu (m.in. jak 

przebiegała komunikacja w partnerstwie, zarządzanie partnerstwem, dostępne zasoby  

w partnerstwie)? 

W opinii respondentów badania CAWI współpraca między Liderem, a Partnerami przebiegła 

pomyślnie pomimo kilku napotkanych trudności. Jak wskazują niektórzy badani, opóźnione transze 

środków finansowych zaburzały płynność finansową organizacji i zagrażały realizacji działań 

merytorycznych. Natomiast Komunikacja między podmiotami została oceniono w przeważającej 

liczbie odpowiedzi jako „raczej dobra”. Podobnie pozytywnie zostały ocenione zasoby kadrowe  

i rzeczowe Partnerów i Lidera. 

 

W kontekście realizacji celu głównego i szczegółowego respondenci ocenili w taki sposób:  

 W kluczowych momentach projektu podmioty współpracowały i sprawnie 

wymieniały się informacjami; 

 W celu osiągnięcia wskaźników podmioty wykazały się zaangażowaniem  

i elastycznością. 

 

Jakie istnieją możliwości rozwoju oraz zwiększenia efektywności w poszczególnych 

obszarach współpracy? 

Analizując projekt pod kątem elementów współpracy, którą można by usprawnić respondenci 

badania CAWI wymieniali najczęściej komunikację między Liderem i Partnerami. Partnerzy są zdania, 

że należy stosować „realne i adekwatne” terminy do realnej sytuacji w projekcie. Zarzut ten 

kierowany jest wobec Lidera. Poza tym w ramach modyfikacji należałoby wprowadzić harmonogram 

spotkań roboczych dla Partnerów. Spotkania te pozwoliły by na bezpośrednią wymianę informacji 

między podmiotami realizującymi poszczególne formy wsparcia. Usprawnienia te powinny być 

zastosowane, aby przyśpieszyć czas oczekiwania na poszczególne transze, ustalenie wytycznych dla 

osób, które zarządzają projektem oraz wspólne podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych.  
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Respondenci zapytani o możliwości rozwoju w poszczególnych aspektach projektu najwięcej szans 

dają takim obszarom jak: 

 Komunikacja; 

 Zarządzanie. 

 

Natomiast podział obowiązków w projekcie oraz sposób rozliczania zadań ocenione zostały 

negatywnie – wg respondentów możliwości rozwoju tych elementów są raczej niskie bądź bardzo 

niskie. Jednak pomimo tych dość negatywnych ocen i opinii znaczna większość badanych ankietą 

CAWI jest zdania, że Lider i Partnerzy dysponują na tyle dużym doświadczeniem (zebranym również 

podczas pilotażu), że są w stanie na bieżąco reagować na specyficzne bądź „kryzysowe” sytuacje  

w projektach finansowanych ze środków unijnych.  

 

Czy założony cykl oraz sposób i program przejścia BO przez projekt jest 

adekwatny dla ich potrzeb? 

Czy plan udziału BO w projekcie odpowiadał ich potrzebom? Czy dostępne formy wsparcia 

oraz ich plan wdrażania był możliwy do wdrożenia przez BO? 

 
Plan realizacji form wsparcia był według respondentów badania CAWI możliwy do zastosowania  

w stopniu dużym lub bardzo dużym. Sami uczestnicy wskazywali, że zespół projektowy wykazał się 

elastycznością i indywidualnym podejściem do poszczególnych osób i ich możliwości osobowych  

i czasowych. 

 

Formy wsparcia zaproponowane w projekcie odpowiadały potrzebom autystyków i ich opiekunów. 

Działania prowadzone przez Partnerów dla uczestników typu: warsztaty, doradztwo były możliwe do 

wdrożenia przez uczestników i nie wskazują oni na jakiekolwiek trudności w tym zakresie. Inaczej się 

ma sytuacja ze stażami i zatrudnieniem wspomaganym, gdzie oprócz chęci OzA oraz kadry 

projektowej, inicjatywą musieli wykazać się też pracodawcy. Jak pokazują wynik badania, nadal jest 

bardzo duża grupa pracodawców, którzy nie traktują autystyków jako osoby zdolne do pracy 

zawodowej. Oprócz istniejących stereotypów należy wymienić też brak wiedzy pracodawców  

o ograniczeniach i możliwościach OzA. 
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Czy zastosowane nowe metody pracy będą odpowiednie i wniosą nową 

jakość do pracy z osobami z autyzmem? 

Czy podczas projektu wypracowano nowe metody pracy z osobami z autyzmem? 

Respondenci badania CAWI są zdania, że projekt pozwolił w niewielkim stopniu wypracować nowe 

metody pracy. Na pewno należy podkreślić fakt indywidualizacji wsparcia - dostosowanie kolejnych 

etapów ścieżki aktywizacji do potrzeb i możliwości konkretnej osoby. W tym zastosowanie metody 

diagnostycznej – diagnoza funkcjonalna, a także metoda pracy grupowej dotyczącej aktywizacji 

zawodowej. Inni badani wskazują, że innowacyjnością projektu było bezpośrednie oferowanie 

wsparcie dla środowiska osób z autyzmem – kompleksowym wsparciem zostali objęci opiekunowie. 

Wsparcie środowiska nie jest standardem w tego typu projektach. Za nowa metodę pracy z osobami 

z autyzmem uznano też wsparcie trenera pracy w procesie aktywizacji zawodowej.  

 

Czy podczas projektu wypracowano dobre praktyki, które mogą być stosowane  

w przyszłości (na przykład w podobnych projektach)? 

Jedną ze zidentyfikowanych barier w realizacji projektu były problemy w wymianie doświadczeń, 

wynikające między innymi z rozproszenia geograficznego Partnerów. W ramach rekomendacji 

zawartych w raporcie mid-term zalecano zwiększenie poziomu konsultacji między Komitetem 

Sterującym, a osobami z poziomu zarządzania operacyjnego, a także zorganizowanie spotkania osób  

z poziomu zarządzania operacyjnego w celu ustalenia strategii działania w okresie ostatnich miesięcy 

trwania projektu. Analiza danych zastanych nie pozwala stwierdzić czy tę dobrą praktykę 

wprowadzono w życie. 

 

W projekcie udało się wypracować następujące dobre praktyki, które mogą być stosowane   

w przyszłości. Należy do nich:  

 dofinansowywanie dojazdu osób z autyzmem na prowadzone zajęcie projektowe; 

 indywidualne ścieżki rozwoju; 

 prowadzenie  zajęć w weekendy aby odciążyć opiekunów, którzy pracują zawodowo;  

 zastosowanie staży rehabilitacyjnych i regularne wsparcie trenera zawodowego;  

 poradnictwo prawne dla opiekunów. 
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Efektywność - poziom „ekonomiczności” projektu, czyli stosunek 

poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów (nakłady 

rozumiane są tu jako zasoby finansowe, ludzkie i poświęcony czas) 

Jakie czynniki sprzyjały wdrażaniu projektu? W jakim stopniu doświadczenie Lidera  

i Partnerów projektu pozwoliły na efektywne wdrożenie projektu? 

Choć zarówno Lider, jak i Partnerzy posiadali dużą wiedzę z zakresu wspierania OzA, przecenili oni 

między innymi możliwości aktywizacji zawodowej OzA za pośrednictwem Zakładów Aktywizacji 

Zawodowej, Zakładów Pracy Chronionej lub na otwartym rynku pracy. Do końca czerwca 2013 r. 

wskaźnik „Liczba uczestników/uczestniczek, którzy podjęli zatrudnienie w Zakładach Aktywności 

Zawodowej lub rozpoczęli udział Warsztatach Terapii Zajęciowej” został zrealizowany w 27,50%,  

a wskaźnik „Liczba uczestników/uczestniczek, którzy podjęli zatrudnienie w zakładzie pracy 

chronionej lub na otwartym rynku pracy” w 64%13. Większe trudności niż planowano sprawiła także 

rekrutacja uczestników. Dopiero w maju 2013 r., a więc na pięć miesięcy przed końcem projektu 

udało się zrealizować wskaźnik „Rekrutacja uczestników w ramach I grupy docelowej (OzA)”14 

 

W jakim stopniu doświadczenie i działania Lidera i Partnerów projektu pozwoliły na 

efektywne zarządzanie projektem? 

Na podstawie analizy danych zastanych trudno ocenić zarządzanie Projektem, jako efektywne. Na 

podstawie analizy danych zastanych oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami  

z poziomu zarządzania operacyjnego można stwierdzić, że na wszystkich etapach realizacji Projektu 

występowały problemy utrudniające efektywne zarządzanie nim. Problemy te przedstawiono  

w poniższej tabeli. 

 

                                                 
13

 Raport okresowy ze stanu realizacji projektu pt. „Wsparcie osób z autyzmem II” za czerwiec 2013 r.  
14

 Raport okresowy ze stanu realizacji projektu pt. „Wsparcie osób z autyzmem II” za maj 2013 r. 
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Tabela 11. Problemy w realizacji etapów projektu w podziale na zadania złożone we wniosku  

o dofinansowanie 

L.p. 
Zadanie złożone we 

wniosku o dofinansowanie 
Problemy w realizacji 

1. 

Podniesienie kwalifikacji 

kadr organizacji 

pozarządowych 

w zakresie pracy z OzA 

 Zmiany personalne w trakcie trwania projektu; 

 Opóźnienia w zakupie zestawów TTAP; 

 Konieczność zorganizowania dodatkowych szkoleń 

dla pracowników NGO; 

2. 

Rekrutacja, diagnoza 

i aktywizacja społeczno – 

zawodowa uczestników 

projektu (OzA) 

 Przedłużające się procesy rekrutacji; 

 Problemy z rekrutacją wysokofunkcjonujących osób  

z autyzmem; 

 Rezygnacje uczestników ze względu na czynniki losowe; 

 Odmowa udziału w całości programu (np. odmowa 

opiekuna ws. udziału podopiecznego w stażu 

rehabilitacyjnym) 

 Konieczność pracy w systemie weekendowym, co wydłuża 

czas realizacji projektu w przypadku niektórych 

uczestników 

3. 

Wsparcie prawne 

i psychologiczne dla 350 

opiekunów OzA 

 Brak otwartości niektórych opiekunów na tego rodzaju 

pomoc czy świadomości, że te formy pomocy mogą 

rozwiązać niektóre problemy; 

 Trudności organizacyjne w przypadku chęci skorzystania  

z tej pomocy (np. brak opieki dla OzA na czas korzystania  

z tych form wsparcia) 

4. Ewaluacja projektu  Brak danych 

5. Współpraca ponadnarodowa  Nie dotyczy realizowanego projektu 

6. Zarządzanie projektem 

 Rezygnacja jednego z Partnerów; 

 Zmiany kadrowe u Lidera i Partnerów realizujących projekt; 

 Rozbudowana dokumentacja; 

Źródło: Opracowania własne ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 
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Jaki wpływ miało wykorzystanie środków unijnych na stworzenie modelu 

aktywizacji społeczno – zawodowej osób z autyzmem? 

W jakim stopniu wykorzystanie środków unijnych wpłynęło na stworzenie modelu 

aktywizacji społeczno-zawodowej osób z autyzmem? 

W opinii badanych ankietą CAWI prawie wszyscy respondenci stwierdzili, że środki zaplanowane  

w budżecie projektu były wystarczające na jego realizację. Respondenci zgodni, że środki unijne udało 

się wydać optymalnie.  

 

Jakie są zalety/wady wykorzystania środków unijnych w projekcie? 

Na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami z poziomu zarządzania 

operacyjnego można stwierdzić, że zaletą wykorzystania środków unijnych jest sam fakt możliwości 

pozyskania środków na działalność, która wciąż pozostaje niedofinansowana. Wykorzystanie środków 

unijnych sprawia jednak trudności ze względu na, z jednej strony, wysokie wymagania formalne 

związane z prowadzeniem dokumentacji projektu oraz jego realizacją i, z drugiej strony, ze specyfiką 

pracy z OzA, która obarczona jest wysokim poziomem ryzyka (np. w związku z możliwością rezygnacji 

OzA), a poza tym wymaga wysokiego poziomu elastyczności w sferze organizacyjnej, terapeutycznej 

oraz aktywizacji zawodowej.  

 

Opinie te potwierdzają respondenci badania CAWI. Wykorzystanie środków unijnych wiąże się  

z koniecznością raportowania, wysyłania zapytań ofertowych, wypełniania mnóstwa dokumentacji 

oraz ograniczonej możliwości zmian zapisów z wniosku o dofinansowanie. Jednak dzięki temu 

projektowi udało się oferować wsparcie grupie osób, które są częściowe wykluczone z życia 

społecznego i zawodowego. 
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Trwałość - Jak przedstawiają się perspektywy trwałości osiągniętych 

rezultatów w projekcie, zwłaszcza w kontekście uzyskanego zatrudnienia 

przez osoby z autyzmem? 

W jaki sposób można wzmacniać pozytywne efekty wypracowane w czasie realizacji 

projektu? 

Sześciu spośród ośmiu respondentów z poziomu zarządzania operacyjnego, którzy wzięli udział  

w indywidualnych wywiadach pogłębionych, zwróciło uwagę, że w ramach pojedynczego projektu nie 

da się spełnić podstawowego oczekiwania BO, żeby wsparcie było bardziej długoterminowe i bardziej 

intensywne. Dlatego też podstawową formą wzmacniania pozytywnych efektów wypracowanych  

w czasie realizacji Projektu powinno być zapewnienie możliwości kontynuacji udziału w podobnych 

formach wsparcia.  

 

W jakim stopniu działania podejmowane w fazie realizacji projektu mają szansę na 

kontynuację po jego zakończeniu? 

Respondenci ocenili, że możliwości kontynuacji działań trudno prognozować. Determinuje to kilka 

czynników. Najczęściej badani wspominają o tym, że projekt był  po prostu zbyt krótki. Inni wskazują, 

że rynek pracy (w tym pracodawcy) nie jest gotowy na zatrudnianie osób z autyzmem. Zdecydowana 

większość badanych wskazuje na niską świadomość  pracodawców dotycząca funkcjonowania 

społecznego i predyspozycji zawodowych osób z autyzmem. Poza tym brak na rynku prac 

dostosowanych miejsc pracy do tego typu niepełnosprawności. Inni respondenci też są sceptycznie  

w tej kwestii - rynek pracy nie jest przyjazny osobom niepełnosprawnych, a uwarunkowania prawne 

tylko utrudniają ten proces. 

 

Czy finansowanie unijne gwarantuje uruchomienie długofalowego procesu rozwoju 

systemu aktywizacji dla osób z autyzmem? 

W opinii badanych projekt kierowany do tak specyficznej grupy jak osoby z autyzmem jest zbyt krótki. 

Zatem każdy kolejny projekt finansowany ze środków unijnych powinien uwzględniać rekrutację 

uczestników niniejszego projektu, aby dokończyć proces aktywizacji społecznej i zawodowej. 

Dokończenie tego procesu polegało by na utrwaleniu nabytych umiejętności miękkich i zawodowych 

oraz nabycie doświadczenia zawodowego. Jeden z badanych jest sceptycznie nastawiony do 
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długofalowych efektów projektów unijnych. Uważa, że wsparcie trzeba dostosowywać do 

rzeczywistych potrzeb osób z autyzmem, a nie do wymogów projektu/zakładanych rezultatów. 

 

Jak powinny być realizowane w przyszłości projekty finansowane z funduszy strukturalnych 

aby umożliwiały skuteczne uruchomienie długofalowego procesu rozwoju systemu 

aktywizacji dla osób z autyzmem? 

Zdaniem badanych projekty wspierające osób z autyzmem powinny trwać dłużej niż analizowany 

projekt, wynika to ze specyfiki grupy uczestników, którzy nabywają kompetencje dłużej niż inne grupy 

otrzymujące wsparcie z funduszy unijnych. Poza tym należy specyficzne potrze by osób z autyzmem 

determinują konieczność dostosowania zadań do ich możliwości zdrowotnych. Zatem podobne 

projekty realizowane  w przyszłości powinny umożliwiać wprowadzanie modyfikacji zapisów  

z wniosku o dofinansowanie. Należy tez zwrócić uwagę, żeby oferować pełen zakres działań jakimi 

można objąć osoby z autyzmem, np. brak zajęć sportowych. 

 

Wśród problemów występujących w projekcie wymieniono trudności z dojazdem niektórych 

opiekunów i ich podopiecznych do miejsc gdzie były prowadzone zajęcia. Miejsca zajęć to siedziby 

Partnerów. Zatem wdrażając kolejny projekt należałoby przeanalizować z jakich regionów kraju 

pochodzą potencjalni uczestnicy i zorganizować sale szkoleniowe lub miejsca spotkań dostosowane 

do ich możliwości dojazdu. 
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6. Podsumowanie 
 

Podsumowując analizowany projekt należy wspomnieć przed wszystkim o tym, że osoby z autyzmem 

otrzymały kompleksowe wsparcie z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Za  sukces 

projektu należy uznać wprowadzenie osób z autyzmem na otwarty rynek pracy, podniesienie ich 

kompetencji zawodowych i społecznych, a także przystosowanie do wymogów jakie stosują 

pracodawcy. Co ważne, w ramach projektu osoby z autyzmem miały szanse poznać jak wygląda 

„praca” w rzeczywistości. Zapewniały to staże i zatrudnianie wspomagane. Oprócz wsparcia dla osób 

z autyzmem wsparciem zostali objęci rodzice i opiekunowie – otrzymali wsparcie, które na co dzień 

zaowocuje efektywniejszą opieką nad osobami z autyzmem. Poza tym otrzymali pomoc prawną  

i psychologiczną, która pomoże im rozwiązywać problemy i trudności związane z funkcjonowaniem 

osób z autyzmem w społeczności lokalnej i na rynku pracy. 

 

Za atut projektu należy uznać szeroki wachlarz form wsparcia, które oferował Lider i Partnerzy 

projektu. Autystycy mogli na warsztatach pracować w grupach lub indywidualnie. Poza tym każdy  

z nich miał przeprowadzoną indywidualną diagnozę i mógł otrzymać wsparcie w postaci 

indywidualnej ścieżki. W projekt zagarażowani byli też opiekunowie OzA, którzy oprócz 

uczestniczenia w wywiadzie rodzinnym, mogli korzystać ze wsparcia prawnego i psychologicznego,  

a także uczyć się współpracy z podopiecznymi. 

 

Analizując projekt należy zwrócić uwagę na zebrane doświadczenie przed kadrę zarządzającą 

projektem (zarówno kadrę Lidera jak i Partnerów). Występujące w projekcie problemy i bariery udało 

się zniwelować, zatem w perspektywie realizacji kolejnych projektów finansowanych z pieniędzy 

unijnych, kadra będzie mogła zastosować wypracowane w projekcie metody pracy, komunikacji  

i zarządzania projektem. Oprócz rozwoju kompetencji zasobów ludzkich należy wspomnieć  

o nawiązaniu ściślejszej współpracy pomiędzy Parterami, nawet pomimo dużych odległości 

geograficznych. 

 

 
Uczestnicy są zdania, że gdyby mogli to wzięliby udział w podobnym projekcie lub jego kontynuacji  

w przyszłości. Są usatysfakcjonowani udziałem w nim. Każdy potrafił wymienić co najmniej dwie 

formy wsparcia, które zdecydowanie mu się podobały i w stopniu całkowitym spełniły jego potrzeby. 

Przedstawiciele zespołu projektowego potwierdzają opinie uczestników i też są zdania, że projekt 

powinien być kontynuowany. Uczestnicy wyżej analizowanego projektu też powinni mieć możliwość 
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przystąpienia do niego, bo zdaniem badanych aktywizacja społeczna i zawodowa OzA wymaga 

znacznie więcej czasu. 
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7. Wnioski z badania i rekomendacje 
 
 

L.p. 
Podstawa 

rekomendacji 
Opis problemu / sytuacji Rekomendacja Adresat rekomendacji 

1. 

Zarówno ze 

względów 

kulturowych, 

jak i systemowych 

bardzo trudno 

zachęcić 

pracodawców 

do udziału w 

projekcie 

Pracodawcy ze względu 

na kwestie formalne 

związane 

z umożliwieniem odbycia 

stażu OzA w swojej firmie, 

a także ze względu na brak 

możliwości zatrudnienia 

takiej osoby i brak 

świadomości, czym jest 

autyzm, niechętnie 

włączają się w udział 

w projekcie. 

Zaleca się przygotowanie certyfikatów dla 

pracodawców, które będą mogli umieścić w 

siedzibie firmy, aby móc „chwalić się” swoją 

aktywność prospołeczną. Ponadto, zaleca się 

rozważenie stworzenia na stronie internetowej 

projektu dynamicznego elementu, w którym będą 

przewijały się logotypy (wraz 

z hiperłączami) firm biorących udział 

w projekcie. Ponadto, 

w wypadku kontynuacji projektu, można 

zaproponować, 

że wybrani pracodawcy wezmą udział 

w materiałach promocyjnych na zasadzie 

przedstawiania „historii sukcesu” w ich współpracy z 

OzA 

Lider i Partnerzy projektu 

2. 

Oferowane wsparcie 

dotyczące 

aktywizacji 

społecznej osób z 

autyzmem nie 

uwzględniało zajęć 

sportowych. 

Osoby  z autyzmem 

posiadają predyspozycje 

do sportu, zatem 

zastosowanie takiej formy 

wsparcia pozwala na 

podniesienie poziomu 

zaufania we własne siły i 

rozwinięcie umiejętności 

Zaleca się włączenie do projektów skierowanych dla 

osób z autyzmem zajęć sportowych, które mogą 

wspomóc nabycie przez nich umiejętności miękkich, 

tj. praca z w zespole, przezwyciężanie napotkanych 

trudności i dążenie do celu. 

Lider i Partnerzy projektu 
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miękkich. 

3. 

Brak forum (portalu 

internetowego) na 

którym osoby z 

autyzmem i 

opiekunowie mogli 

by się komunikować 

i wymieniać 

doświadczeniami. 

Osoby z autyzmem, którzy  

są pod stałą opieką 

rodziców lub opiekunów, 

mają ograniczoną 

możliwości kontaktu z 

innymi osobami z 

autyzmem.  

Zaleca się stworzenie interaktywnego narzędzia 

internetowego (w formie forum lub portalu), 

którego interfejs będzie dostosowany do możliwości 

osób z autyzmem i opiekunów. Uruchomienie 

takiego narzędzia pozwoli na kontakty i wymianę 

doświadczeń (społecznych i zawodowych) między 

osobami z autyzmem. Uczestnicy forum będą 

stanowili dla siebie grupę wsparcia. 

Lider i Partnerzy projektu 

4. 

Kłopoty z dojazdem 

uczestników 

projektu do miejsc, 

w których 

realizowane były 

formy wsparcia. 

Rodziny, z których 

pochodzą osoby z 

autyzmem w znacznej 

większości mają złą 

sytuację finansową lub 

mieszkają na terenie 

małych miejscowości oraz 

wsi. Zatem brakuje im 

środków na dojazd do 

innych miejscowości, w 

których na przykład jest 

siedziba Partnera 

prowadzącego wsparcie w 

projekcie. 

Zaleca się prowadzenie wsparcia w miejscach, które 

będę znajdowały się bliżej miejsca zamieszkania 

osób z autyzmem i ich opiekunów. Mogą to być 

wynajmowana sale lub pomieszczenia w 

podmiotach należących do organizacji 

pozarządowych lub szkołach. 

Lider i Partnerzy projektu 
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8. Załączniki 
 

Załącznik nr 1 – ankieta CATI opiekunowie 

 
Wstęp 

 
Dzień dobry nazywam się ….. i jestem ankieterem/-ką firmy ASM Centrum Badań i Analiz 

Rynku z siedzibą w Kutnie. Na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych nasza firma ma przyjemność realizować badanie ewaluacyjne projektu pn. 
„Wsparcie osób z autyzmem II”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013.  

Wyniki z badania posłużą do oceny skuteczności działań prowadzonych w ramach projektu, 
szczególnie przebiegu projektu, skuteczności prowadzonych działań i spełnienia oczekiwań 
beneficjentów. 

Chciałbym/chciałabym poprosić Pana/ią o wyrażenie swojej opinii na powyższy temat. 
Zapraszając Pana/ią do udziału w badaniu zapewniamy poufność wszystkich odpowiedzi.  
Z jednej strony zobowiązuje nas do tego ustawa o ochronie danych osobowych, a  z drugiej strony 
standardy i zasady etyki ankieterskiej.  
 
 

Oczekiwania beneficjentów 

 
1. Jakie były oczekiwania osób z autyzmem biorących udział w projekcie? Proszę wybrać 

maksymalnie 3 z odpowiedzi, które za chwilę odczytam. [Ankieter odczytuje odpowiedzi  
z kafeterii i zaznacza maksymalnie 3 najważniejsze oczekiwania]  

a. Uzyskanie wsparcia psychologicznego 
b. Uzyskanie wsparcia w zakresie szukania zatrudnienia 
c. Uzyskanie wsparcia w zakresie metod komunikacji  
d. Uzyskanie wsparcia w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych 
e. Uzyskanie wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji społecznych  
f. Nabycie motywacji do większej aktywności społecznej i zawodowej  
g. Nabycie umiejętności pracy w grupie  
h. Zwiększenie poczucia odpowiedzialności  
i. Inne, jakie? ………………….. 

 
2. W jakim stopniu – Pani/a zdaniem - oczekiwania osób z autyzmem wobec projektu zostały 

spełnione podczas jego realizacji? [Proszę ocenić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza zupełny 
brak spełnienia oczekiwań, a 5 – całkowite spełnienie oczekiwań]  
 

3. Jakie były Pani/a własne oczekiwania związane z udziałem w projekcie? Proszę wybrać 
maksymalnie 2 z odpowiedzi, które za chwilę odczytam. [Ankieter odczytuje odpowiedzi  
z kafeterii i zaznacza maksymalnie 2 najważniejsze oczekiwania]  

a.  Uzyskanie wsparcia prawnego 
b. Uzyskanie wsparcia psychologicznego 
c. Uzyskanie wsparcia w zakresie podniesienia poziomu opieki na osobą z autyzmem  
d. Uzyskanie wsparcia w zakresie poszukiwania i/lub utrzymania zatrudnienia przez 

osobę z autyzmem, którą się opiekuję 
e. Inne, [jakie? …………….] 
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4. W jakim stopniu Pana/i własne oczekiwania związane z udziałem w projekcie zostały 
spełnione podczas udziału w projekcie? Proszę ocenić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak 
spełnienia oczekiwań, a 5 – spełnienie wszystkich oczekiwań stawianych przed projektem  
 

5. Czy, w Pana/i opinii, harmonogram zajęć w projekcie (np. kolejność zajęć, terminy spotkań) 
był dostosowany do specyficznych potrzeb osób z autyzmem? Proszę wybrać najlepszą 
odpowiedź spośród tych, które za chwilę odczytam [Ankieter odczytuje odpowiedzi  
z kafeterii] 

a. Tak 
b. Raczej tak 
c. Raczej nie [dlaczego? …………….] 
d. Nie [dlaczego? …………..] 
e. Nie wiem 

 
6. Czy, w Pana/i opinii, harmonogram zajęć w projekcie (np., kolejność zajęć, terminy spotkań) 

był dostosowany do potrzeb opiekunów osób z autyzmem?  Proszę wybrać najlepszą 
odpowiedź spośród tych, które za chwilę odczytam [Ankieter odczytuje odpowiedzi  
z kafeterii] 

a. Tak 
b. Raczej tak 
c. Raczej nie [dlaczego? …………] 
d. Nie [dlaczego? …………….] 
e. Nie wiem 

 
 

Formy wsparcia 

 
7. Za chwilę wymienię wszystkie formy wsparcia oferowane w projekcie. Proszę Pana/ią  

o określenie tego, w jakim stopniu dana forma wsparcia w projekcie spełniała, Pani/a 
zdaniem, oczekiwania osób z autyzmem oraz o to w jakim stopniu była dostosowana do 
potrzeb osób z autyzmem. Oceny proszę dokonać poprzez wybór jednej z trzech odpowiedzi 
[ankieter przy każdej formie wsparcia wybiera jedną z odpowiedzi):  

 
a. Dana forma wsparcia spełniała w pełni oczekiwania  
b. Dana forma wsparcia spełniała w części oczekiwania  
c. Dana forma wsparcia nie spełniała oczekiwań  
d. Nie wiem 

 
a. Dana forma była w pełni dostosowana do możliwości uczestników projektu  
b. Dana forma wsparcia była w części dostosowana do możliwości uczestników projektu  
c. Dana forma wsparcia nie była w ogóle dostosowana do możliwości uczestników projektu  
d. Nie wiem 

 
 

Forma wsparcia Spełnienie 
oczekiwań osób z 
autyzmem 

Dostosowanie do 
potrzeb osób z 
autyzmem 

1. wywiady diagnostyczne   

2. diagnoza funkcjonalna (m.in. przeprowadzenie 
testu TTAP) 

  

3. opracowanie indywidualnej ścieżki aktywizacji   
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społecznej i zawodowej 

4. zaktualizowanie indywidualnej ścieżki 
aktywizacji społecznej i zawodowej  

  

5. indywidualne i/lub grupowe wsparcie 
psychologiczne osób z autyzmem 

  

6. warsztaty grupowe w zakresie treningu 
kompetencji społecznych i zawodowych osób z 
autyzmem 

  

7. warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po 
rynku pracy  

  

8. szkolenia zawodowe dla osób z autyzmem   

9. warsztaty  indywidualnych zajęć praktycznych 
dla osób z autyzmem na stanowisku pracy 

  

10. staże rehabilitacyjne15 dla osób z autyzmem   

11. zatrudnienie wspomagane osób z autyzmem   
 

8. Za chwilę wymienię wszystkie formy wsparcia oferowane w projekcie. Proszę Pana/ią  
o określenie tego, w jakim stopniu dana forma wsparcia w projekcie spełniała, Pani/a 
zdaniem, oczekiwania opiekunów osób z autyzmem oraz o to w jakim stopniu była 
dostosowana do potrzeb opiekunów osób z autyzmem. Oceny proszę dokonać poprzez 
wybór jednej z trzech odpowiedzi [ankieter przy każdej formie wsparcia wybiera jedną  
z odpowiedzi): 

 
a. Dana forma wsparcia spełniała w pełni oczekiwania  
b. Dana forma wsparcia spełniała w części oczekiwania  
c. Dana forma wsparcia nie spełniała oczekiwań  
d. Nie wiem 

 
a. Dana forma była w pełni dostosowana do możliwości uczestników projektu  
b. Dana forma wsparcia była w części dostosowana do możliwości uczestników projektu 
c. Dana forma wsparcia nie była w ogóle dostosowana do możliwości uczestników 

projektu 
d. Nie wiem 

 

Forma wsparcia Spełnienie 
oczekiwań 
opiekunów osób z 
autyzmem 

Dostosowanie do 
potrzeb osób z 
autyzmem 

1. wsparcie prawne dla opiekunów osób z 
autyzmem 

  

2. wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób z 
autyzmem 

  

 
9. Czy, Pana/i zdaniem, osoby z autyzmem będą w stanie wykorzystywać wiedzę i umiejętności 

zdobyte w projekcie w przyszłości? Proszę wybrać najlepszą odpowiedź spośród tych, które 
za chwilę odczytam [Ankieter odczytuje odpowiedzi z kafeterii] 

a. Tak 

                                                 
15

 W trakcie trwania projektu „staże zawodowe” zostały zastąpione „stażami rehabilitacyjnymi” zatem w 

narzędziach badawczych zmieniono nazwy tej formy wsparcia. 
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b. Raczej tak 
c. Raczej nie [dlaczego? …………..] 
d. Nie [dlaczego? ……………] 
e. Nie wiem 

 
10. Czy, Pana/i zdaniem, opiekunowie osób z autyzmem będą w stanie wykorzystywać wiedzę  

i umiejętności zdobyte w projekcie w przyszłości? Proszę wybrać najlepszą odpowiedź 
spośród tych, które za chwilę odczytam [Ankieter odczytuje odpowiedzi z kafeterii] 

a. Tak 
b. Raczej tak 
c. Raczej nie [dlaczego? …………..] 
d. Nie [dlaczego? ……………] 
e. Nie wiem 

 
11. Chciałabym Pana/ią prosić o ocenę wpływu udziału w projekcie na różne aspekty 

funkcjonowania osób z autyzmem. Proszę o użycie skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak 
pozytywnego wpływu udziału w projekcie, a 5 – bardzo duży pozytywny wpływ na 
wymieniony aspekt funkcjonowania osób z autyzmem [Ankieter odczytuje odpowiedzi  
z kafeterii] 

 
1. podniesienie  konkurencyjności osób z 

autyzmem na rynku pracy 
 

2. podniesienie efektywności i wydajności 
pracy osób z autyzmem 

 

3. rozwój kompetencji miękkich osób z 
autyzmem, tj.: nabycie i rozwinięcie 
umiejętności porozumiewania się 

 

4. wzrost zaufania we własne siły i 
motywacji do aktywności zawodowej i 
społecznej 

 

5. zwiększenie poczucia odpowiedzialności  
6. zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i 

stabilizacji 
 

7. poprawa koncentracji i uwagi oraz 
zadaniowości 

 

8. wzrost motywacji do podnoszenia 
własnych kwalifikacji 

 

 
 

Satysfakcja beneficjentów 

 
12. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, osoby z autyzmem są zadowolone z udziału w projekcie? 

Proszę określić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak zadowolenia,  a 5 – pełną satysfakcję. 
[ukryta opcja „nie wiem”} 
 

13. Które z wymienionych za chwilę czynników wpłynęły, Pani/a zdaniem, na poziom satysfakcji 
osób z autyzmem z udziału w projekcie? Proszę odpowiedzieć tak lub nie przy każdej  
z odczytanych za chwilę odpowiedzi:  

a. Poziom merytoryczny form wsparcia  
b. Podejście zespołu projektowego do uczestników  
c. Przygotowanie zespołu projektowego do prowadzenia wsparcia dla osób z autyzmem  
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d. Sposób i forma rekrutacji 
e. Skuteczność działań prowadzonych w projekcie 
f. Harmonogram zajęć 
g. Miejsce, w którym zajęcia się odbywały 
h. Inne, jakie? ………………. 

 
14. W jakim stopniu jest Pan/i  zadowolony/a z udziału w projekcie? [Proszę określić na skali od  

1 do 5, gdzie 1 oznacza brak zadowolenia, a 5 – pełną satysfakcję].  
 

15. Które z wymienionych za chwilę czynników wpłynęły na Pana/i własny poziom satysfakcji  
z udziału w projekcie? Proszę odpowiedzieć tak lub nie przy każdej z odczytanych za chwilę 
odpowiedzi: 

a. Poziom merytoryczny form wsparcia  
b. Podejście zespołu projektowego do uczestników 
c. Przygotowanie zespołu projektowego do prowadzenia wsparcia dla osób z autyzmem  
d. Sposób i forma rekrutacji 
e. Skuteczność działań prowadzonych w projekcie  
f. Harmonogram zajęć 
g. Miejsce, w którym zajęcia się odbywały 
h. Inne, jakie? ………………. 

 
 

Użyteczność form wsparcia 

 
16. Teraz chciałabym/bym prosić Pana/ią o określenie tego, które z form wsparcia oferowanych 

w ramach projektu były najbardziej użyteczne dla osób z autyzmem. Proszę o wybranie  
z wymienionych za chwilę form wsparcia 3 najbardziej użytecznych dl a uczestników form 
wsparcia [ankieter odczytuje wszystkie odpowiedzi z kafeterii i prosi respondenta o wybranie 
3 odpowiedzi] 
 

wywiady diagnostyczne osób z autyzmem  

diagnoza funkcjonalna (m.in. przeprowadzenie 
testu TTAP) osób z autyzmem 

 

opracowanie indywidualnej ścieżki aktywizacji 
społecznej i zawodowej dla osób z autyzmem 

 

zaktualizowanie indywidualnej ścieżki aktywizacji 
społecznej i zawodowej dla osób z autyzmem 

 

indywidualne i/lub grupowe wsparcie 
psychologiczne dla osób z autyzmem 

 

warsztaty grupowe w zakresie treningu 
kompetencji społecznych i zawodowych dla osób 
z autyzmem 

 

warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po 
rynku pracy  

 

szkolenia zawodowe dla osób z autyzmem  
warsztaty indywidualnych zajęć praktycznych na 
dobranym stanowisku pracy dla osób z 
autyzmem 

 

staże rehabilitacyjne dla osób z autyzmem  
zatrudnienie wspomagane osób z autyzmem  
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17. Teraz chciałabym/bym prosić Pana/ią o określenie tego, która z form wsparcia oferowanych 
w ramach projektu były najbardziej użyteczna dla opiekunów osób z autyzmem. Proszę 
wybrać jedną z odpowiedzi. 
 

wsparcie prawne dla opiekunów osób z 
autyzmem 

 

wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób z 
autyzmem 

 

 
18. Teraz chciałabym/bym prosić Pana/ią o określenie tego, które z elementów i etapów projektu 

były najmniej użyteczne dla osób z autyzmem. Proszę o wybranie z wymienionych za chwilę 
form wsparcia 3 najmniej użytecznych dla uczestników form wsparcia [ankieter odczytuje 
wszystkie odpowiedzi z kafeterii i prosi respondenta o wybranie 3 odpowiedzi]  

 

wywiady diagnostyczne osób z autyzmem  
diagnoza funkcjonalna (m.in. przeprowadzenie 
testu TTAP) osób z autyzmem 

 

opracowanie indywidualnej ścieżki aktywizacji 
społecznej i zawodowej dla osób z autyzmem 

 

zaktualizowanie indywidualnej ścieżki aktywizacji 
społecznej i zawodowej dla osób z autyzmem 

 

indywidualne i/lub grupowe wsparcie 
psychologiczne dla osób z autyzmem 

 

warsztaty grupowe w zakresie treningu 
kompetencji społecznych i zawodowych dla osób 
z autyzmem 

 

warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po 
rynku pracy  

 

szkolenia zawodowe dla osób z autyzmem  

warsztaty indywidualnych zajęć praktycznych na 
dobranym stanowisku pracy dla osób z 
autyzmem 

 

staże rehabilitacyjne dla osób z autyzmem  

zatrudnienie wspomagane osób z autyzmem  
 

19. Teraz chciałabym/bym prosić Pana/ią o określenie tego, które z elementów i etapów projektu 
były najmniej użyteczne dla opiekunów osób z autyzmem.  

 
wsparcie prawne dla opiekunów osób z 
autyzmem 

 

wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób z 
autyzmem 

 

 
20. Jakie elementy nabytej w projekcie wiedzy i umiejętności są najczęściej używane przez osoby 

z autyzmem? Proszę wybrać wszystkie prawidłowe odpowiedź spośród tych, które za chwilę 
odczytam [Ankieter odczytuje odpowiedzi z kafeterii] 

a. Wiedza związana z funkcjonowaniem w miejscu pracy  
b. Umiejętności psychologiczne 
c. Umiejętności komunikacyjne 
d. Zdobyte doświadczenie zawodowe  
e. Inne, jakie? ……… 
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21. Proszę o określenie tego, w jakim stopniu nabyta podczas udziału w projekcie wiedza  

i umiejętności są wykorzystywane w codziennym życiu i pracy przez osoby z autyzmem 
[Proszę ocenić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak wykorzystywania nabytej wiedzy  
i umiejętności, a 5 – bardzo częste ich wykorzystywanie].  

 
22. Jakie elementy nabytej wiedzy/umiejętności są najczęściej używane przez osoby z autyzmem 

uczestniczące w projekcie? Proszę wybrać wszystkie prawidłowe odpowiedź spośród tych, 
które za chwilę odczytam [Ankieter odczytuje odpowiedzi z kafeterii] 

a. Wiedza związana z funkcjonowaniem w miejscu pracy  
b. Umiejętności psychologiczne 
c. Umiejętności komunikacyjne 
d. Zdobyte doświadczenie zawodowe  
e. Inne, jakie? ……… 

 
23. Proszę o określenie tego, w jakim stopniu wiedza i umi ejętności nabyte w projekcie są 

wykorzystywane w codziennych relacjach z osobą z autyzmem przez Pana/ią [Proszę ocenić 
na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak wykorzystywania nabytej wiedzy i umiejętności,  
a 5 – bardzo częste ich wykorzystywanie] 

 

Metryczka 

 
2. Proszę o podanie wieku: 
 ..............................  
 
 

3. Płeć:  
a. Kobieta 
b. Mężczyzna 
 
 

4. Proszę o podanie poziomu wykształcenia: 
a. Niepełne podstawowe/podstawowe  
b. Gimnazjalne 
c. Zasadnicze zawodowe 
d. Niepełne średnie (ukończona szkoła średnia bez matury)  
e. Średnie ogólne 
f. Średnie zawodowe 
g. Policealne/pomaturalne 
h. Niepełne wyższe (ukończone studia wyższe bez dyplomu)  
i. Wyższe licencjackie/inżynierskie  
j. Wyższe magisterskie lub równorzędne  
k. Doktorat/studia podyplomowe 

 

5. Proszę o podanie wielkości miejsca zamieszkania:  
a. Wieś  
b. Miasto do 20 tysięcy mieszkańców  
c. Miasto 21-100 tysięcy mieszkańców 
d. Miasto 101-200 tysięcy mieszkańców 
e. Miasto 201-500 tysięcy mieszkańców 
f. Miasto powyżej 501 tysięcy mieszkańców  
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Załącznik nr 2 – ankieta CAWI zarządzanie strategiczne 

 
 

Wstęp 

 
Firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku z siedzibą w Kutnie na zlecenie Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma przyjemność realizować badanie ewaluacyjne  
w projekcie pn. „Wsparcie osób z autyzmem II” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013.  

 
Wyniki z badania posłużą do oceny skuteczności działań prowadzonych w ramach projektu. 

Wypełnienie ankiety nie zajmie dłużej niż 10 minut. Z góry dziękujemy za poświęcony czas i okazane 
zainteresowanie! 
 

Moduł I – Realizacja projektu 
 

1. Jak Pan/i ocenia komunikację pomiędzy Liderem projektu, a Partnerami?  

Dobrze Raczej dobrze Ani dobrze, ani 
źle 

Raczej źle Źle 

     

 
2. Jak Pan/i ocenia proces zarządzania projektem prze Lidera projektu i Partnerów? 

 Dobrze Raczej 
dobrze 

Ani dobrze, 
ani źle 

Raczej źle Źle 

Lider      
Partnerzy      

 
3. Jak Pan/i ocenia dostępne zasoby rzeczowe Lidera projektu i Partnerów?  

 Dobrze Raczej 
dobrze 

Ani dobrze, 
ani źle 

Raczej źle Źle 

Lider      

Partnerzy      
 

4. Jak Pan/i ocenia dostępne zasoby kadrowe Lidera projektu i Partnerów?  

 Dobrze Raczej 
dobrze 

Ani dobrze, 
ani źle 

Raczej źle Źle 

Lider      

Partnerzy      
 

5. Jakie są Pani/a doświadczenia związane ze współpracą podmiotów zarządzających projektem 
(Lidera i Partnerów) w projekcie w kontekście realizacji celu głównego i celów szczegółowych 
projektu? Proszę opisać 3 najważniejsze.  

a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 
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6. Jakie elementy współpracy pomiędzy Liderem, a Partnerami należałoby poprawić? Proszę 

opisać te elementy i wyjaśnić dlaczego? 
a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 
7. Jakie, Pani/a zdaniem, istnieją możliwości rozwoju oraz zwiększenia efektywności  

w poszczególnych obszarach współpracy w partnerstwie? 
a. Poprawa komunikacji pomiędzy partnerami  
b. Poprawa struktury zarządzania projektem 
c. Zmiana procedur rozliczania środków 
d. Precyzyjny podział zadań i obowiązków partnerów  
e. Inne, jakie? …………………. 
f. Żadne z wymienionych 

 
8. W jakim stopniu doświadczenie Lidera i Partnerów projektu pozwoliły, w Pani/a opinii, na 

efektywne wdrożenie projektu? Proszę uzasadnić odpowiedź.  
 Bardzo dużym, 

dlaczego? 
Dużym, 
dlaczego? 

Ani dużym 
ani małym, 
dlaczego? 

Małym, 
dlaczego? 

Bardzo 
małym, 
dlaczego? 

Lider      
Partnerzy      

 
9. W jakim stopniu doświadczenie i działania Lidera i Partnerów projektu pozwoliły, w Pani/a 

opinii, na efektywne zarządzanie projektem? Proszę uzasadnić odpowiedź.  
 Bardzo dużym, 

dlaczego? 
Dużym, 
dlaczego? 

Ani dużym 
ani małym, 
dlaczego? 

Małym, 
dlaczego? 

Bardzo 
małym, 
dlaczego? 

Lider      
Partnerzy      

 
 

Moduł II – Wydatkowanie środków finansowych 
 

10. Czy nakłady finansowe przyjęte w projekcie były wystarczające do osiągnięcia zakładanych 
celów projektu? 

a. Tak 
b. Nie 
c. Nie wiem 

 
11. Czy na którymś z etapów projektu wystąpiły problemy w obsłudze finansowej projektu?  
d. Jeżeli tak, to jakie? ……………. 
e. Nie (przejdź do pyt. 14) 
f. Nie wiem (przejdź do pyt. 14) 

 
12. Jakie były konsekwencje tych problemów? 
a. ………….. 
b. …………… 
c. …………….. 
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13. Jak udało się te problemy rozwiązać? 
a. ………….. 
b. …………… 
c. …………….. 

 
14. Czy podczas realizacji projektu środki finansowe zostały optymalnie wydatkowane?  
a. Tak 
b. Nie, dlaczego? ………… 
c. Nie wiem 

 
15. Jakie były wady wykorzystania środków unijnych w projekcie?  
a. Konieczność raportowania  
b. Ograniczone możliwości wprowadzania zmian w zaplanowanych wcześniej działaniach  
c. Inne, jakie? ………………… 
d. Brak wad 

 
16. Jak, w Pani/a opinii, powinny być realizowane w przyszłości projekty finansowane z funduszy 

strukturalnych aby umożliwiały skuteczne uruchomienie długofalowe go procesu rozwoju 
systemu aktywizacji dla osób z autyzmem? Proszę uzasadnić odpowiedź.  

a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 

Moduł III – Harmonogram projektu 

 
17. Czy działania przewidziane w projekcie były realizowane zgodnie z harmonogramem?  
a. Tak (przejdź do pyt. 20) 
b. Nie, dlaczego? ………… 
c. Nie wiem (przejdź do pyt. 20) 

 
18. Z czego wynikały te opóźnienia? Proszę wymienić przyczyny.  
a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 
19. W jaki sposób starali się Państwo uniknąć opóźnień? 
a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 

Moduł IV – Bariery i utrudnienia w realizacji działań podejmowanych w ramach projektu 

 
20. Jakie, Pani/a zdaniem, czynniki prawne i systemowe w istotny sposób utrudniają wdrażanie 

działań w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem? Proszę wymienić  
i uzasadnić odpowiedź. 

a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 
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21. Jakie, Pani/a zdaniem, czynniki społeczno-kulturowe w istotny sposób utrudniają wdrażanie 
działań w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem? Proszę wymienić  
i uzasadnić odpowiedź. 

a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 
22. Na jakim etapie projektu wystąpiło najwięcej problemów? Proszę wymienić te etapy. 
a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 

Moduł V – Rezultaty projektu 

 
 

23. Czy założone cele projektu są zostaną zrealizowane? 
a. Tak (przejdź do pyt. 25) 
b. Nie 
c. Nie wiem (przejdź do pyt. 25) 

 
24. Jakie są wg Pana/i najważniejsze przyczyny braku realizacji tych celów? Proszę wymienić  

3 najważniejsze. 
a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 
25. Proszę wymienić największe sukcesy zrealizowanego projektu? Proszę wymienić wszystkie 

sukcesy. 
a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 
26. Czy projekt pozwolił wypracować jakieś innowacyjne rozwiązania/procedury/dobre praktyki, 

które mogą się przyczynić do skuteczniejszej aktywizacji społecznej i zawodowej osób  
z autyzmem? 

a. Tak 
b. Nie (koniec ankiety) 
c. Nie wiem (koniec ankiety) 

 
27. Proszę je wymienić. 
a. ………… 
b. …………. 
c. ………….. 
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Załącznik nr 3 – ankieta CAWI zarządzanie operacyjne 
 
 

Wstęp 

 
Firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku z siedzibą w Kutnie na zlecenie Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma przyjemność realizować badanie ewaluacyjne  
w projekcie pn. „Wsparcie osób z autyzmem II” realizowanym w ramach Programu Ope racyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013.  

 
Wyniki z badania posłużą do oceny skuteczności działań prowadzonych w ramach projektu. 

Wypełnienie ankiety nie zajmie dłużej niż 10 minut. Z góry dziękujemy za poświęcony czas i okazane 
zainteresowanie! 
 

Moduł I – diagnoza potrzeb grupy beneficjentów ostatecznych projektu 

 
1. W jakim stopniu cele projektu uwzględniają społeczne wymogi dotyczące aktywizacji 

zawodowej osób z autyzmem? [Proszę ocenić na skali od 1 do 5 gdzie 1 oznacza brak 
uwzględnienia w projekcie społecznych wymogów w zakresie aktywizacji osób z autyzmem,  
a 5 – bardzo wysoki poziom uwzględnienia tych czynników]  

1 2 3 4 5 

     

 
2. Proszę opisać w jaki sposób identyfikowano w projekcie potrzeby beneficjentów 

ostatecznych projektu? 
……………… 

 
3. Czy w ten sposób prowadzona identyfikacja potrzeb beneficjentów ostatecznych była 

wystarczająca? 
a. Tak 
b. Nie 
c. Trudno powiedzieć 

 
4. Poniżej wymieniono wszystkie formy wsparcia oferowane w projekcie osobom z autyzmem  

i ich opiekunom. Proszę Panią/a o określenie tego, w jakim stopniu dana forma wsparcia  
w projekcie spełniała, Pani/a zdaniem, oczekiwania zarówno osób z autyzmem, jak i ich 
opiekunów. Oceny proszę dokonać poprzez wybranie jednej z trzech odpowiedzi:  
 

a. Dana forma wsparcia spełniała w pełni oczekiwania  
b. Dana forma wsparcia spełniała w części oczekiwania  
c. Dana forma wsparcia nie spełniała oczekiwań  
d. Nie wiem 

 
Forma wsparcia Spełnienie oczekiwań osób 

z autyzmem 
Spełnienie oczekiwań 
opiekunów osób z 
autyzmem 

1. wywiady diagnostyczne   
2. diagnoza funkcjonalna (m.in. 

przeprowadzenie testu TTAP) 
  

3. opracowanie indywidualnej 
ścieżki aktywizacji społecznej i 
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zawodowej 

4. zaktualizowanie indywidualnej 
ścieżki aktywizacji społecznej i 
zawodowej 

  

5. indywidualne i/lub grupowe 
wsparcie psychologiczne osób 
z autyzmem 

  

6. warsztaty grupowe w zakresie 
treningu kompetencji 
społecznych i zawodowych 
osób z autyzmem 

  

7. warsztaty z zakresu aktywnego 
poruszania się po rynku pracy  

  

8. szkolenia zawodowe dla osób 
z autyzmem 

  

9. warsztaty indywidualnych 
zajęć praktycznych na 
dobranym stanowisku pracy 
dla osób z autyzmem 

  

10.  staże rehabilitacyjne dla osób 
z autyzmem 

  

11.  zatrudnienie wspomagane 
osób z autyzmem 

  

12.  wsparcie prawne dla 
opiekunów osób z autyzmem 

Nie dotyczy  

13.  wsparcie psychologiczne dla 
opiekunów osób z autyzmem 

Nie dotyczy  

 
5. Poniżej wymieniono wszystkie formy wsparcia oferowane w projekcie osobom z autyzmem  

i ich opiekunom. Proszę Panią/a o określenie tego, w jakim stopniu dana forma wsparcia  
w projekcie była, Pani/a zdaniem, dostosowana do możliwości osób z autyzmem oraz i ch 
opiekunów wybierając jedną z trzech odpowiedzi: 
 

a. Dana forma była w pełni dostosowana do możliwości uczestników projektu  
b. Dana forma wsparcia była w części dostosowana do możliwości uczestników projektu  
c. Dana forma wsparcia nie była w ogóle dostosowana do możliwości uczestników projektu 
d. Nie wiem 

 
Forma wsparcia Dostosowanie do potrzeb 

osób z autyzmem 
Dostosowanie do potrzeb 
opiekunów osób z 
autyzmem 

1. wywiady diagnostyczne   
2. diagnoza funkcjonalna (m.in. 

przeprowadzenie testu TTAP) 
  

3. opracowanie indywidualnej 
ścieżki aktywizacji społecznej i 
zawodowej 

  

4. zaktualizowanie indywidualnej 
ścieżki aktywizacji społecznej i 
zawodowej 

  

5. indywidualne i/lub grupowe   
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wsparcie psychologiczne osób 
z autyzmem 

6. warsztaty grupowe w zakresie 
treningu kompetencji 
społecznych i zawodowych 
osób z autyzmem 

  

7. warsztaty z zakresu aktywnego 
poruszania się po rynku pracy  

  

8. szkolenia zawodowe dla osób 
z autyzmem 

  

9. warsztaty indywidualnych 
zajęć praktycznych na 
dobranym stanowisku pracy 
dla osób z autyzmem 

  

10.  staże rehabilitacyjne dla osób 
z autyzmem 

  

11.  zatrudnienie wspomagane 
osób z autyzmem 

  

12.  wsparcie prawne dla 
opiekunów osób z autyzmem 

Nie dotyczy  

13.  wsparcie psychologiczne dla 
opiekunów osób z autyzmem 

Nie dotyczy  

 
6. Jakie były, w Pani/a opinii, główne oczekiwania osób z autyzmem biorących udział  

w projekcie? [Proszę zaznaczyć wszystkie prawidłowe, Pani/a zdaniem, odpowiedzi]  
a. Uzyskanie wsparcia psychologicznego 
b. Uzyskanie wsparcia w zakresie szukania zatrudnienia 
c. Uzyskanie wsparcia w zakresie podniesienia kwalifikacji  
d. Inne, jakie? ………….. 

 
7. W jakim stopniu oczekiwania osób z autyzmem biorących udział w projekcie zostały 

spełnione w toku realizacji projektu? [Proszę ocenić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak 
spełnienia potrzeb osób biorących w projekcie, a 5 – bardzo duży pozytywny wpływ na 
spełnienie potrzeb osób biorących w projekcie]  

1 2 3 4 5 

     

 
8. W jakim stopniu, Pani/a zdaniem, osoby z autyzmem biorące udział w projekcie są 

usatysfakcjonowane z udziału w projekcie? [Proszę określić na skali od 1 do 5, gdzie  
1 oznacza brak satysfakcji, 5 – pełną satysfakcję]. Jakie czynniki wpłynęły na Pani/a opinię?  

1 2 3 4 5 

     

Dlaczego? ...... Dlaczego? ...... Dlaczego? ...... Dlaczego? ...... Dlaczego? ...... 
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9. Czy, w Pani/a opinii, plan udziału osób z autyzmem w projekcie odpowiadał ich specyficznym 

potrzebom zdrowotnym, prawnym, psychologicznym, społecznym, intelektualnym itp.? 
[Proszę ocenić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak dostosowania do potrzeb osób  
biorących w projekcie, a 5 – bardzo duże dostosowanie do potrzeb osób biorących  
w projekcie] 

1 2 3 4 5 

     

 
10. Czy, w Pani/a opinii, plan udziału opiekunów osób z autyzmem w projekcie odpowiadał ich 

specyficznym potrzebom: [Proszę ocenić na skali od 1 do  5, gdzie 1 oznacza brak 
dostosowania do potrzeb osób biorących w projekcie, a 5 – bardzo duże dostosowanie do 
potrzeb osób biorących w projekcie]: 
 

 1 2 3 4 5 
a. Społecznym      

b. Prawnym      
c. Psychologicznym      

 
11. Czy, w Pani/a opinii, plan udziału przedstawicieli NGO w projekcie odpowiadał ich 

specyficznym potrzebom? [Proszę ocenić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak 
dostosowania do potrzeb, a 5 – bardzo duże dostosowanie do potrzeb]  

1 2 3 4 5 

     

 
 

12. Czy, Pani/a zdaniem, dostępne formy wsparcia oraz ich plan wdrażania był możliwy do 
realizacji przez poszczególnych Partnerów? [Proszę ocenić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza 
brak możliwości wdrożenia przez uczestników projektu, a 5 – bardzo dużą możliwość 
wdrożenia przez osoby biorące udział w projekcie] 

1 2 3 4 5 

     

 
13. Czy podczas projektu wypracowano nowe metody pracy z osobami z autyzmem? Proszę 

wymienić jeśli takie były i uzasadnić odpowiedź.  
a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 
Uzasadnienie: ………… 

 
14. Czy podczas projektu wypracowano dobre praktyki, które  mogą być stosowane w przyszłości 

(na przykład w podobnych projektach)? Proszę wymienić jeśli takie były i uzasadnić 
odpowiedź. 

a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 
Uzasadnienie: …………… 
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Moduł II – Realizacja celów i rezultatów projektu 

 
15. W jakim stopniu cel główny projektu, czyli aktywizacja społeczna i zawodowa osób  

z autyzmem, poprzez udzielenie kompleksowej, zindywidualizowanej usługi polegającej na 
wsparciu przy wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy odpowiada zdiagnozowanym 
przez Pani/a instytucję potrzebom osób z autyzmem? 

a. Cel główny odpowiada w pełni zdiagnozowanym potrzebom osób z autyzmem  
b. Cel główny odpowiada częściowo zdiagnozowanym potrzebom osób z autyzmem  
c. Cel główny nie odpowiada w ogóle zdiagnozowanym potrzebom osób z autyzmem 

 
16. W jakim stopniu cel szczegółowy projektu - wzmocnienie najbliższego otoczenia osób  

z autyzmem poprzez wsparcie psychologiczne i prawne  – odpowiada ich potrzebom? 
a. Cel odpowiada w pełni potrzebom najbliższego otoczenia osób z autyzmem  
b. Cel odpowiada częściowo potrzebom najbliższego otoczenia osób z autyzmem  
c. Cel nie odpowiada w ogóle potrzebom najbliższego otoczenia osób z autyzmem  
 
17. W jakim stopniu cel szczegółowy projektu - rozwój kompetencji miękkich osób z autyzmem, 

tj.: nabycie i rozwinięcie umiejętności porozumiewania się, w tym przy wykorzystaniu 
alternatywnych metod komunikacji - odpowiada potrzebom osób z autyzmem? 

a. Cel odpowiada w pełni potrzebom osób z autyzmem 
b. Cel odpowiada częściowo potrzebom osób z autyzmem 
c. Cel nie odpowiada w ogóle potrzebom osób z autyzmem 

 
18. W jakim stopniu cel szczegółowy projektu - zwiększenie zaufania we własne siły i motywacji 

do aktywności zawodowej i społecznej - odpowiada potrzebom osób z autyzmem? 
a. Cel odpowiada w pełni potrzebom osób z autyzmem 
b. Cel odpowiada częściowo potrzebom osób z autyzmem 
c. Cel nie odpowiada w ogóle potrzebom osób z autyzmem  

 
19. W jakim stopniu cel szczegółowy projektu - zwiększenie poczucia odpowiedzialności  

- odpowiada potrzebom osób z autyzmem? 
a. Cele szczegółowe odpowiadają w pełni potrzebom osób z autyzmem 
b. Cele szczegółowe odpowiadają częściowo potrzebom osób z autyzmem  
c. Cele szczegółowe nie odpowiadają w ogóle potrzebom osób z autyzmem  

 
20. W jakim stopniu cel szczegółowy projektu - zwiększenie poczucia bezpieczeństwa  

i stabilizacji - odpowiada potrzebom osób z autyzmem? 
a. Cele szczegółowe odpowiadają w pełni potrzebom osób z autyzmem  
b. Cele szczegółowe odpowiadają częściowo potrzebom osób z autyzmem  
c. Cele szczegółowe nie odpowiadają w ogóle potrzebom osób z autyzmem  

 
21. W jakim stopniu cel szczegółowy projektu - wzrost koncentracji i uwagi oraz zadaniowości  

- odpowiada potrzebom osób z autyzmem? 
a. Cele szczegółowe odpowiadają w pełni potrzebom osób z autyzmem  
b. Cele szczegółowe odpowiadają częściowo potrzebom osób z autyzmem  
c. Cele szczegółowe nie odpowiadają w ogóle potrzebom osób z autyzmem 
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22. Jak Pan/i ocenia trwałość osiągniętych rezultatów projektu? Proszę ocenić na skali od 1 do  
5, gdzie 1 oznacza brak trwałości uzyskanych rezultatów projektu, 5 – bardzo dużą trwałość 
uzyskanych rezultatów projektu  

1 2 3 4 5 

     

 
 

Moduł III – Oddziaływanie projektu 
 

14. Za chwilę wymienię różne aspekty możliwego wpływu udziału w projekcie na funkcjonowanie 
osób z autyzmem. Proszę Panią/a o określenie tego, w jakim stopniu udział w projekcie miał, 
Pani/a zdaniem, wpływ na wymienione aspekty. Oceny proszę dokonać na skali o d 1 do  
5, gdzie 1 oznacza brak pozytywnego wpływu udziału w projekcie na wymieniony aspekt,  
a 5 – bardzo duży pozytywny wpływ udziału osoby z autyzmem na wymieniony aspekt 
(poprzez wstawienie odpowiedniej oceny w kratce obok ocenianego aspektu):  

 

 1 2 3 4 5 

Konkurencyjność osób z 
autyzmem na rynku pracy 

     

poprawa efektywności i 
wydajności pracy osób z 
autyzmem 

     

rozwój kompetencji 
miękkich u osób z 
autyzmem, tj.: nabycie i 
rozwinięcie przez nich 
umiejętności 
porozumiewania się, w 
tym przy wykorzystaniu 
alternatywnych metod 
komunikacji 

     

wzrost zaufania we 
własne siły i motywacji 
do aktywności 
zawodowej i społecznej 
wśród osób z autyzmem 

     

zwiększenie wśród osób z 
autyzmem poczucia 
odpowiedzialności 

     

zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa i 
stabilizacji u osób z 
autyzmem 

     

wzrost koncentracji i 
uwagi oraz zadaniowości 
u osób z autyzmem 

     

wzrost motywacji do 
podnoszenia własnych 
kwalifikacji u osób z 
autyzmem 
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15. Które z elementów i etapów projektu były najbardziej skuteczne w rozwiązywaniu 
problemów uczestników projektu (zarówno osób z autyzmem, jak i ich opiekunów)? Proszę 
wybrać z wymienionych za chwilę 3 najbardziej skuteczne w rozwiązywaniu problemów 
uczestników projektu formy wsparcia. 

a. wywiady diagnostyczne osób z autyzmem 
b. diagnoza funkcjonalna (m.in. przeprowadzenie testu TTAP) osób z autyzmem  
c. opracowanie indywidualnej ścieżki aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z autyzmem  
d. zaktualizowanie indywidualnej ścieżki aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z 

autyzmem 
e. indywidualne i/lub grupowe wsparcie psychologiczne dla osób z autyzmem  
f. warsztaty grupowe w zakresie treningu kompetencji społecznych i zawodowych dla osób  

z autyzmem 
g. warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy  
h. szkolenia zawodowe dla osób z autyzmem 
i. warsztaty indywidualnych zajęć praktycznych na dobranym stanowisku pracy dla osób  

z autyzmem 
j. staże rehabilitacyjne dla osób z autyzmem 
k. zatrudnienie wspomagane osób z autyzmem 
l. wsparcie prawne dla opiekunów 
m. wsparcie psychologiczne dla opiekunów 

 
16. Które z elementów i etapów projektu były najmniej użyteczne dla uczestników projektu 

(zarówno osób z autyzmem, jak i ich opiekunów)? Proszę wybrać z wymienionych za chwilę  
3 najmniej użyteczne dla uczestników projektu formy wsparcia. 

a. wywiady diagnostyczne osób z autyzmem 
b. diagnoza funkcjonalna (m.in. przeprowadzenie testu TTAP) osób z autyzmem  
c. opracowanie indywidualnej ścieżki aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z autyzmem  
d. zaktualizowanie indywidualnej ścieżki aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób  

z autyzmem 
e. indywidualne i/lub grupowe wsparcie psychologiczne dla osób z autyzmem  
f. warsztaty grupowe w zakresie treningu kompetencji społecznych i zawodowych dla osób  

z autyzmem 
g. warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy  
h. szkolenia zawodowe dla osób z autyzmem 
i. warsztaty indywidualnych zajęć praktycznych na dobranym stanowisku pracy dla osób  

z autyzmem 
j. staże rehabilitacyjne dla osób z autyzmem 
k. zatrudnienie wspomagane osób z autyzmem 
l. wsparcie prawne dla opiekunów 
m. wsparcie psychologiczne dla opiekunów 

 
17. W jaki stopniu, w Pani/a opinii, nabyta podczas udziału w projekcie wiedza i umiejętności są 

wykorzystywane w codziennym życiu i pracy przez osoby z autyzmem? [Proszę ocenić na skali 
od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak wykorzystywania nabytych podczas projektu wiedzy  
i umiejętności, a 5 – bardzo szerokie wykorzystywanie nabytych podczas projektu wiedzy  
i umiejętności].  

1 2 3 4 5 
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18. Jaki element nabytej podczas trwania projektu przez osoby z autyzmem wiedzy  
i umiejętności będzie przez nie najczęściej używany? Proszę wymienić i uzasadnić odpowiedź.  
……………………….. 
 

19. W jaki sposób można, Pani/a zdaniem, wzmacniać pozytywne efekty wypracowane w czasie 
realizacji projektu? Proszę uzasadnić odpowiedź.  

a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 
20. W jakim stopniu, Pani/a zdaniem, działania podejmowane w fazie realizacji projektu mają 

szansę na kontynuację po jego zakończeniu?  
a. Istnieje bardzo duża szansa kontynuowania realizacji działań po zakończeniu projektu  
b. Szansa kontynuacji działań realizowanych w ramach projektu jest duża 
c. Prawdopodobieństwo kontynuacji działań realizowanych w ramach projektu po jego 

zakończeniu jest bardzo małe lub bliskie zeru 
 

Moduł IV – Bariery i utrudnienia w realizacji działań podejmowanych w ramach projektu 
 

21. Jakie, Pani/a zdaniem, czynniki prawne i systemowe w istotny sposób utrudniają wdrażanie 
działań w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem? Proszę wymienić  
i uzasadnić odpowiedź 

a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 
22. Jakie, Pani/a zdaniem, czynniki społeczno-kulturowe w istotny sposób utrudniają wdrażanie 

działań w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem? Proszę wymienić  
i uzasadnić odpowiedź 

a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 
23. Jakie, w Pani/a opinii, czynniki sprzyjały realizacji projektu i jego założeń? Proszę wymienić  

i opisać. 
a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 
24. Jakie czynniki stanowiły barierę w realizacji założeń projektu? Proszę je wymienić i opisać.  
a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 
25. Czy w projekcie przyjęto właściwą strukturę zarządzania? 
a. Tak 
b. Nie, dlaczego? ………… 
c. Trudno powiedzieć 
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26. Jakie, Pani/a zdaniem istnieją możliwości rozwoju oraz zwiększenia efektywności  
w poszczególnych obszarach współpracy w partnerstwie?  

g. Poprawa systemu zarządzania w projekcie  
h. Precyzyjny podział zadań i obowiązków partnerów  
i. Zmiana procedur rozliczania środków 
j. Zmiana systemu komunikacji w partnerstwie (system spotkań zespołu, uwzględnienie 

spotkań osób z poziomu zarządzania operacyjnego itp.)  
k. Inne, jakie? 
l. Żadne z wymienionych 

 
27. W jakim stopniu doświadczenie Lidera i Partnerów projektu pozwoliły, w Pani/a opinii, na 

efektywne wdrożenie projektu? Proszę uzasadnić odpowiedź.  
 

Bardzo dużym, 
dlaczego? 

Dużym, 
dlaczego? 

Ani dużym ani 
małym, 
dlaczego? 

Małym, 
dlaczego? 

Bardzo małym, 
dlaczego? 

     

 
28. W jakim stopniu doświadczenie i działania Lidera i Partnerów projektu pozwoliły, w Pani/a 

opinii, na efektywne zarządzanie projektem? Proszę uzasadnić odpowiedź.  
 

Bardzo dużym, 
dlaczego? 

Dużym, 
dlaczego? 

Ani dużym ani 
małym, 
dlaczego? 

Małym, 
dlaczego? 

Bardzo małym, 
dlaczego? 

     

 
29. Jakie były wady wykorzystania środków unijnych w projekcie? 
e. Konieczność raportowania  
f. Ograniczone możliwości wprowadzania zmian w zaplanowanych wcześniej działaniach  
g. Inne, jakie? ………….. 

 
30. Jak, w Pani/a opinii, powinny być realizowane w przyszłości projekty finansowane z funduszy 

strukturalnych aby umożliwiały skuteczne uruchomienie długofalowego procesu rozwoju 
systemu aktywizacji dla osób z autyzmem? Proszę uzasadnić odpowiedź.  

d. ………… 
e. ………… 
f. …………. 
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Załącznik nr 4 – ankieta CAWI przedstawiciele NGO 

 
 

Wstęp 

 
Firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku z siedzibą w Kutnie na zlecenie Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma przyjemność realizować badanie ewaluacyjne  
w projekcie pn. „Wsparcie osób z autyzmem II” realizowanym w ramach Programu Ope racyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013.  

 
Wyniki z badania posłużą do oceny skuteczności działań prowadzonych w ramach projektu. 

Wypełnienie ankiety nie zajmie dłużej niż 10 minut. Z góry dziękujemy za poświęcony czas i okazane 
zainteresowanie! 

 

Moduł I – diagnoza potrzeb grupy beneficjentów ostatecznych projektu 

 
 

1. Czy w Pani/a opinii prowadzona w projekcie identyfikacja Pani/a potrzeb była wystarczająca?  
d. Tak 
e. Nie 
f. Trudno powiedzieć 

 
2. W jakim stopniu zostały uwzględnione Pani/a potrzeby związane z udziałem w proje kcie? 

[Proszę ocenić na skali od 1 do 5 gdzie 1 oznacza brak uwzględnienia w projekcie moich 
oczekiwań, a 5 – bardzo wysoki poziom uwzględnienia tych oczekiwań]  

1 2 3 4 5 

     

 
3. Proszę określić w jakim stopniu wsparcie uzyskane przez Panią/a w projekcie pozwoliło 

Pani/u na lepsze prowadzenie działań mających na celu aktywizację społeczną i zawodową 
osób z autyzmem. Proszę wybrać jedną z ocen na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak 
pozytywnego wpływu uzyskanej formy wsparcia na prowadzenie przez Panią/a tych działań,  
a 5 – bardzo duży, pozytywny wpływ uzyskanej formy wsparcia na prowadzenie przez Panią/a 
tych działań. 
 

1 2 3 4 5 

     

 
4. W jakim stopniu, w Pani/a opinii, oczekiwania innych przedstawicieli NGO biorących udział  

w projekcie zostały spełnione w toku realizacji projektu? [Proszę ocenić na skali od 1 do 5, 
gdzie 1 oznacza brak spełnienia potrzeb osób biorących w projekcie, a 5 – bardzo duży 
pozytywny wpływ na spełnienie potrzeb osób biorących w projekcie]  

 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Czy, w Pani/a opinii, plan udziału przedstawicieli NGO w projekcie odpowiadał ich 

specyficznym potrzebom? [Proszę ocenić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak 
dostosowania do potrzeb, a 5 – bardzo duże dostosowanie do potrzeb]  
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1 2 3 4 5 

     

 
6. Czy podczas projektu wypracowano nowe metody pracy z osobami z autyzmem? Proszę 

wymienić jeśli takie były i uzasadnić odpowiedź.  
a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 
Uzasadnienie: ………… 

 
7. Czy podczas projektu wypracowano dobre praktyki, które mogą być stosowane w przyszłości 

(na przykład w podobnych projektach)? Proszę wymienić jeśli takie były i uzasadnić 
odpowiedź. 

d. ………… 
e. ………… 
f. …………. 

 
Uzasadnienie: …………… 

 

Moduł II – Oddziaływanie projektu 

 
8. Które z elementów i etapów projektu były najbardziej skuteczne w rozwiązywaniu 

problemów pracowników NGO? Proszę wymienić i uzasadnić odpowiedź.  
a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 
9. Które z elementów i etapów projektu były najmniej użyteczne dla uczestników projektu  

w rozwiązywaniu problemów pracowników NGO? Proszę wymienić i uzasadnić odpowiedź.  
a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 
10. W jaki stopniu, w Pani/a opinii, nabyta podczas udziału w projekcie wiedza i umiejętności są 

wykorzystywane przez Panią/a w codziennej pracy? [Proszę ocenić na skali od 1 do 5, gdzie  
1 oznacza brak wykorzystywania nabytych podczas projektu wiedzy i umiejętności, a 5 – 
bardzo szerokie wykorzystywanie nabytych podczas projektu wiedzy i umiejętności].  
 

1 2 3 4 5 

     

 
11. Jaki element nabytej podczas trwania projektu wiedzy i umiejętności będzie przez Panią/a 

najczęściej używany? Proszę wymienić i uzasadnić odpowiedź.  
a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 
12. W jaki sposób można, Pani/a zdaniem, wzmacniać pozytywne efekty wypracowane w czasie 

realizacji projektu? Proszę uzasadnić odpowiedź.  
a. ………… 
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b. ………… 
c. …………. 

 
13. W jakim stopniu, Pani/a zdaniem, działania podejmowane w fazie realizacji projektu mają 

szansę na kontynuację po jego zakończeniu?  
d. Istnieje bardzo duża szansa kontynuowania realizacji działań po zakończeniu projektu 
e. Szansa kontynuacji działań realizowanych w ramach projektu jest duża 
f. Prawdopodobieństwo kontynuacji działań realizowanych w ramach projektu po jego 

zakończeniu jest bardzo małe lub bliskie zeru 
 

Moduł III – Bariery i utrudnienia w realizacji działań podejmowanych w ramach projektu 
 

14. Jakie, Pani/a zdaniem, czynniki prawne i systemowe w istotny sposób utrudniają wdrażanie 
działań w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem? Proszę wymienić  
i uzasadnić odpowiedź 

a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 
15. Jakie, Pani/a zdaniem, czynniki społeczno-kulturowe w istotny sposób utrudniają wdrażanie 

działań w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem? Proszę wymienić  
i uzasadnić odpowiedź 

a. ………… 
b. ………… 
c. …………. 

 
 
Dziękujemy za udział w badaniu! 
 
 

 


