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1. Wstęp 
 

Niniejszy raport został sporządzony na zlecenie PFRON dla projektu „Wsparcie osób  

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

Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 

1.3.6. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych jako beneficjenta systemowego w partnerstwie z Fundacją 

Synapsis, ze Stowarzyszeniem KTA Oddział w Lublinie, ze Stowarzyszeniem na Rzecz 

Autyzmu „Uczymy się żyć Razem” w Opolu, ze Stowarzyszeniem KTA Oddział  

w Szczecinie, z Dolnośląskim Stowarzyszeniem na Rzecz Autyzmu we Wrocławiu,  

ze Stowarzyszeniem Św. Celestyna w Mikoszowie, ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 

Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze, ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 

Autystycznym w Gdańsku, ze Stowarzyszeniem Pro Futuro z Poznania. 

 

Podstawowym celem przeprowadzonej ewaluacji była ocena rezultatów projektu. Ponadto 

głównym celem ewaluacji było przede wszystkim dostarczenie informacji na temat 

efektów, powstałych w wyniku wdrażania projektu wraz ze sformułowaniem wniosków 

dotyczących wdrażania kolejnego projektu, dla którego niniejszy projekt stanowi formę 

pilotażu. 

 

Wszystkie cytaty z wypowiedzi badanych zaznaczone zostały kursywą. 

 

 

2. Planowane cele projektu 
 

Projekt „Wsparcie osób z autyzmem” realizowany był w okresie od 01.02.2009 r. do 

31.03.2010 r. zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.03.06-

00-040/08-2 z dnia 26 listopada 2009 r. 

Pierwotnie projekt „Wsparcie osób z autyzmem” zakładał realizację w okresie od 

01.02.2009 r. do 28.02.2010 r. zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-

POKL.01.03.06-00-040/08 z dnia 20 lutego 2009 r. 

Zakładał również objęcie wsparciem 250 Osób z autyzmem, 200 rodziców i opiekunów 

(najbliższe otoczenie osób z autyzmem oraz 22 pracowników organizacji).  

 

W związku z tym, że założenia projektu były niezgodne z Planem Działania na 2009 rok, 

na posiedzeniu Komitetu Sterującego w dniu 22 czerwca 2009r., kierownik projektu 

zgłosiła Zagadnienie projektowe nr 1/2009/POKL. 
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Projekt zakładał objęcie wsparciem osoby z autyzmem z umiarkowanym i znacznym 

stopniem niepełnosprawności. W Planie Działania na 2009 rok nie było ograniczeń 

dotyczących grupy niepełnosprawności, która może być objęta wsparciem. Ponadto w  

 

Planie Działania wskazano, że objętych wsparciem zostanie 27 pracowników organizacji, 

projekt zaś zakładał objęcie wsparciem 22 terapeutów. Dodatkowo, kierownik projektu  

dokonała analizy Harmonogramu realizacji projektu, w którym w Zadaniu 2 (pierwotnie 

Zadanie 4) Etap 15 zapisano „warsztaty grupowe- pozostałe- zostaną dookreślone po 

przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy BO”. Po uzgodnieniach z partnerami i po złożeniu 

przez nich formularzy zmian do wniosku o dofinansowanie, PFRON jako Lider projektu 

wystąpił pismem WUE/2150/2009/BSO z dnia 11.09.2009 r. do Instytucji Wdrażającej 

(Pośredniczącej II stopnia) w ramach zapisów § 26 umowy o dofinansowanie projektu o 

następujące zmiany: 

1. Rozszerzenie grupy docelowej o osoby ze spektrum autyzmu posiadające orzeczenie  

z lekkim stopniem niepełnosprawności. 

2. Zwiększenie rezultatów twardych projektu; 

 Grupy docelowej beneficjentów ostatecznych osób ze spektrum autyzmu o 24 osoby. 

Ogółem zwiększenie grupy docelowej z 250 osób z autyzmem do 274 osób. 

Zwiększenie grupy docelowej realizowane będzie przez Dolnośląskie Stowarzyszenie 

na Rzecz Autyzmu we Wrocławiu – 12 osób, Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Autystycznym w Gdańsku – 6 osób, Fundację Synapsis – 6 osób. 

 Grupy docelowej rodziców/opiekunów / rodzeństwo / opiekunów prawnych o 100 

osób. Ogółem zwiększenie z 200 osób do 300 osób. Zwiększenie grupy docelowej 

realizowane będzie przez wszystkich 9 Partnerów. 

 Grupy docelowej pracowników organizacji o 5 osób w tym: ze Stowarzyszenia KTA 

Oddział w Szczecinie 1 osoba, z Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu 

we Wrocławiu 2 osoby, ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym  

w Gdańsku 1 osoba, z Fundacji Synapsis 1 osoba. Ogółem zwiększenie liczby  

z 22 pracowników organizacji na 27 osób. 

 Wprowadzenie nowego rezultatu twardego „stworzenie i opublikowanie na stronach 

internetowych Partnerów 4 informatorów regionalnych” 

 Dookreślenie w Harmonogramie realizacji projektu w Zadaniu 2 Etap 15 warsztatów 

grupowych o następujące warsztaty: trening umiejętności społecznych, biurowe, 

poligraficzne, praktyczno-techniczne, aktywności twórczej, ogrodnicze, kulinarne, 

multimedialne i fotograficzne, nauki sprzątania i komputerowe. 

 Zwiększenie budżetu projektu z kwoty 1.995.432,21 zł do kwoty 2.070.488,64 zł  

o kwotę 75.056,43 zł. 

Zgodę na zaproponowane zmiany PFRON uzyskał od IP2 pismem RZL/I-SM/4043-

103.4/6806/09/MRE w dniu 15 października 2009 r. 

Dlatego też, ewaluacja mid – term została przeprowadzona na podstawie założeń 

pierwotnych projektu. 
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Ponadto, PFRON jako beneficjent systemowy, pismem WUE/182/2009/BSO z dnia 

29.01.2010 r. wnioskował o wydłużenie okresu realizacji projektu o 1 miesiąc tj. do  

 

 

31.03.2010 r. Wnioskowana zmiana dotyczyła zarządzania projektem, złożenia wniosku o 

płatność do CRZL, archiwizowania dokumentacji projektowej, zwołania posiedzenia KS,  

uzgodnienia rezultatów twardych projektu z poszczególnymi Partnerami. Zadania 

merytoryczne w projekcie zakończone zostały z dniem 28 lutego 2010 r. Na wnioskowane  

 

zmiany PFRON uzyskał zgodę pismem CRZL-WSW-4043-10(4)/10/KŁU z dnia 

23.02.2010 r. 

 

Ewaluacja ex-post została przeprowadzona zgodnie ze zmienioną Strategią monitoringu  

i ewaluacji i przyjętą Uchwałą 9/09 z dnia 27.11.2009r. 

 

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa wybranych grup 

pilotażowych osób z autyzmem oraz wypracowanie na tej podstawie do XI/2009 koncepcji 

wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem. 

 

Cele szczegółowe: 

 Analiza potrzeb i stopnia kompetencji pracowniczych OzA i zbudowanie na jej 

podstawie pilotażowego systemu wsparcia dla OzA – sieci punktów dla dorosłych 

OzA i ich rodzin. 

 Zapewnienie wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego 274 OzA, przy zastosowaniu 

narzędzi nowych (test TTAP) oraz innych - używanych już wcześniej. 

 Wzmocnienie kadr organizacji i otoczenia osób z autyzmem poprzez ujednolicenie 

 i upowszechnienie standardu funkcjonowania i współpracy w ramach systemu. 

 

Rezultaty twarde: 
 opracowanie i wydanie „Koncepcji systemu aktywizacji społecznej i zawodowej 

OzA” -200 egzemplarzy 

 274 OzA objętych profilowanym wsparciem w aktywizacji zawodowej i społecznej 

wraz z opracowaniem indywidualnej ścieżki rozwoju aktywizacji społecznej  

i zawodowej 

 15 OzA skierowanych do ZAZ lub WTZ 

 1 osoba zatrudniona w podmiocie sektora ekonomii społecznej 

 3 osoby podjęły pracę w ZPCH 

 1000 egzemplarzy podręcznika TTAP i 22 zestawy akcesoriów wg instrukcji 

 certyfikaty dla pracowników organizacji 

 4 informatory dla otoczenia OzA, 

 27 certyfikatów dla pracowników organizacji, 

 objęcie wsparcie 300 rodziców/opiekunów najbliższego otoczenia osób z autyzmem. 
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Rezultaty miękkie:  
 

Wśród OzA uczestniczących w projekcie nastąpi: 

 dokonanie diagnozy funkcjonalnej 

 określenie kompetencji i umiejętności pracowniczych oraz stopnia samodzielności 

 rozwinięcie umiejętności współdziałania w grupie 

 wzrost koncentracji uwagi i zadaniowości 

 zredukowanie występowania zachowań trudnych i stereotypowych, które utrudniają 

aktywne włączenie się w działania 

 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji 

 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. 

 

Wśród rodziców i otoczenia OzA uczestniczących w projekcie nastąpi: 

 wzrost świadomości i umiejętności niesienia wsparcia osobom z autyzmem przez 

najbliższe otoczenie, w tym rodziny osób niepełnosprawnych 

 nowe zdefiniowanie roli ON w życiu zawodowym i społecznym 

 wzrost akceptacji wobec problemu autyzmu 

 

Przewidywaną wartością dodaną projektu będzie: 

 zdiagnozowanie społeczne osób z autyzmem oraz zebranie danych dotyczących skali 

tej niepełnosprawności w regionach objętych pilotażem, 

 podniesienie standardów pracy terapeutów dzięki wydaniu amerykańskiego 

podręcznika TTAP 

a także: 

 zintegrowanie i lepsze wzajemne poznanie się organizacji realizujących pilotaż, 

skupionych w Porozumieniu Autyzm – Polska, 

 integracja środowiska terapeutów, opiekunów i rodziców OzA dzięki realizacji 

projektu, 

 wzmocnienie organizacyjne i instytucjonalne Organizacji realizujących pilotaż. 

 

 

3. Metodologia 
 

Cele i zakres ewaluacji 
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Cele oraz sposób prowadzenia ewaluacji zostały ogólnie określone we wniosku  

o dofinansowanie oraz doprecyzowane w Strategii ewaluacji i monitoringu projektu  

 

 

„Wsparcie osób autyzmem”, przyjętej przez Komitet Sterujący w sierpniu 2009 r.  

i zmienionej na podstawie Uchwały KS Nr 9/09 z dnia 27.11.2009 r. 

 

Zgodnie z przyjęta Strategią ewaluacji projektu „Wsparcie osób z autyzmem”, celem 

ewaluacji ex-post jest ocena rezultatów projektu. Zważywszy jego pilotażowy charakter, 

ewaluacja ex-post polegać będzie przede wszystkim na dokonaniu oceny wykorzystania 

rezultatów i szans na długotrwałe efekty po zakończeniu realizacji projektu. Drugim celem 

ewaluacji ex-post jest przede wszystkim dostarczenie informacji na temat efektów, 

powstałych w wyniku wdrażania projektu wraz ze sformułowaniem wniosków 

dotyczących wdrażania kolejnego projektu, dla którego niniejszy projekt stanowi formę 

pilotażu. 

 

W Strategii ewaluacji założono również badanie wielkości zaangażowanych środków, 

skuteczności i efektywności pomocy. Jednakże odniesienie do efektywności, bez 

porównania do innych projektów wydaje się być nie do końca uzasadnione. 

 

W ewaluacji ex-post zastosowano następujące kryteria ewaluacyjne oraz odpowiadające 

im pytania kluczowe: 

 

Trafność (ang. relevance) - pozwoli ocenić, w jakim stopniu cele programu odpowiadają 

potrzebom i priorytetom, czyli aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem: 

 

Pytania ewaluacyjne (kluczowe): 

Czy cele ogólne i cele szczegółowe założone w projekcie odpowiadają potrzebom 

beneficjentów ostatecznych tj. osób z autyzmem, najbliższemu otoczeniu tych osób 

rodzicom/prawnym opiekunom/rodzeństwu, pracownikom zatrudnionym w organizacjach?  

Czy program objęcia wsparciem osób z autyzmem jest dostosowany do potrzeb tych osób?  

Czy działania podjęte w ramach pilotażu są wystarczające dla identyfikacji potrzeb osób z 

autyzmem? 

Czy wsparcie psychologiczne i terapeutyczne najbliższego otoczenia osób z autyzmem 

pozwoli lepiej funkcjonować w życiu z tą osobą? Czy wyzwoli chęć integracji rodziców w 

środowisku osób z autyzmem?  

Czy program, jakim objęci zostaną pracownicy organizacji w celu przygotowania ich do 

pracy z osobami z autyzmem jest skuteczny, potrzebny i w pełni przygotowuje do pracy 

terapeutycznej? 

EFS - czy właściwie zostały zidentyfikowane potrzeby i założenia Planu Działania na 2009 

rok w Poddziałaniu 1.3.6. projekty systemowe – „Wsparcie osób z autyzmem. Odpowiemy 

też na pytanie, czy założenia pilotażu tego projektu są trafne, czy wyzwolą nowe 
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możliwości, czy założenia powinny ulec znacznej modyfikacji? Czy i w jakim stopniu 

pozwoliły na wypracowanie koncepcji systemu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z 

autyzmem? 

 

efektywność  - pozwala ocenić poziom ekonomiczności zastosowanego programu, czyli 

stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych produktów; 

 

Pytanie ewaluacyjne (kluczowe): 

W jakim stopniu, finansowanie projektu ze środków unijnych przyczyniło się do 

stworzenia koncepcji systemu aktywnej rehabilitacji osób z autyzmem oraz czy 

finansowanie to gwarantuje uruchomienie długofalowego procesu rozwoju systemu 

aktywizacji osób z autyzmem? 

 

skuteczność  - pozwoli ocenić, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zdefiniowane na 

etapie programowania wpływu zostały osiągnięte; 

 

Pytania ewaluacyjne (kluczowe): 

Czy zakładane rezultaty twarde i miękkie projektu zostały osiągnięte?  

Czy koncepcja systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem została 

wypracowana? 

W jakim stopniu cele założone w projekcie zostały osiągnięte? 

 

użyteczność - pozwoli ocenić, do jakiego stopnia produkty, rezultaty  oddziaływania 

programu odpowiadają potrzebom grupy docelowej 

 

Pytania ewaluacyjne (kluczowe): 

Czy założony cykl oraz sposób i program  przejścia osób z autyzmem przez projekt jest 

adekwatny dla potrzeb tych osób? Czy zastosowane nowe testy diagnozy funkcjonalnej 

osób z autyzmem będą odpowiednie i wniosą nową jakość dla tych osób? 

Czy zaproponowane wsparcie rodziców/prawnych opiekunów i rodzeństwa osób z 

autyzmem jest adekwatne dla potrzeb tej grupy i czy pozwoli na lepsze funkcjonowanie z 

osobami z autyzmem? 

Czy formy szkoleń zaproponowane w ramach tego projektu są dobre i spełniły 

oczekiwania i zapotrzebowanie pracowników organizacji  pracujących z osobami z 

autyzmem? 

Czy program szkoleń był wystarczający, zrozumiały i czy w pełni przygotowuje do pracy 

z osobami z autyzmem? 

Czy i jak fundusze unijne wpłynęły na wzmocnienie współpracy realizacji projektu  

w partnerstwie? 

Czy finansowanie ze środków unijnych partnerstwa w realizacji projektu powoduje 

wzmocnienie środowiska Organizacji współpracujących z osobami z autyzmem? 
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trwałość  - pozwoli ocenić, na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane 

oddziaływaniem projektu będą trwały po jego zakończeniu; 

 

 

Pytania ewaluacyjne (kluczowe): 

Czy zakładane stworzenie koncepcji systemu aktywnej rehabilitacji osób z autyzmem 

będzie funkcjonowało po zakończeniu pilotażu i czy w jakim stopniu jest możliwy rozwój 

z małego systemu na całą Polskę? 

Jakie istnieją możliwości finansowania systemu aktywnej rehabilitacji osób z autyzmem w 

przyszłości? 

 

Zastosowane metody badawcze: 

W ewaluacji  ex-post zastosowane zostały następujące metody: 

 

 Ankieta email, skierowana do terapeutów. Otrzymano zwrotnie 15 ankiet. W ramach 

projektu certyfikowanych zostało 27 terapeutów, niektórzy terapeuci wypełnili ankiety 

wspólnie. Odnosząc się do liczby 27 certyfikowanych terapeutów należy uznać,  

iż otrzymano 55% ankiet zwrotnych. 

 Na ankietę odpowiedzieli terapeuci ze wszystkich organizacji, w jednym przypadku 

terapeuci odpowiedzieli na ankietę zbiorczo, co zwiększa ilość odpowiedzi do  

16 osób. Wzór ankiety znajduje się w zał.1- Narzędzia badawcze. 

 Wywiady pogłębiono zostały przeprowadzone z przedstawicielami wszystkich 

partnerów (poza KTA Lublin – dłuższa nieobecność koordynatora oraz kłopoty  

z kontaktem) oraz z kierownikiem projektu. Lista osób, z którymi przeprowadzono 

wywiady znajduje się w załączniku nr 2. Wzór wywiadu, odpowiadający pytaniom 

kluczowym ewaluacji, znajduje się w załączniku nr 1. 

 Ankiety dla rodziców - w Strategii Ewaluacji i monitoringu założono rozesłanie ankiet 

do 250 rodziców na początku projektu, liczba ta w związku ze zmianami ilościowymi 

w projekcie w październiku 2009 r., została zwiększona do 274 osób (wzory ankiet 

znajdują się w załączniku 1.). Otrzymano ankiety zwrotne początkowe w ilości 30,  

co stanowi 11% założonej grupy rodziców(274). Ankiety końcowe zwróciło 41 osób, 

co stanowi 15% założonej w Strategii ewaluacji grupy rodziców. W przypadku 

powyżej wskazanych ilości zwróconych ankiet początkowych i końcowych, nie byli  

to ci sami rodzice, wypełniający zarówno ankietę początkową i końcową. Dlatego,  

te wyniki ankiet zostały opisane osobno od ankiet podwójnych, wypełnionych przez  

tę samą osobę – 49 ankiet, co stanowi 18% założonej grupy rodziców.  

Podsumowując – otrzymano 79 ankiet początkowych oraz 90 ankiet końcowych, co 

stanowi 33% założonej grupy respondentów. W związku z różnym charakterem 

ankiet, analiza została przeprowadzona adekwatnie. 

 Formularze wskaźników miękkich - Zgodnie z zaleceniem PFRON, terapeuci 

otrzymali formularze wskaźników miękkich odnoszące się do kompetencji 

zawodowych, zachowań społecznych i rozwoju osobistego. Formularze zostały 
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wypełniane przez terapeutów na początku projektu, po zdiagnozowaniu OzA, i na 

zakończenie projektu. 

 

 

 Otrzymano 102 podwójne formularze, co stanowi 37,23% założonej próby 274 OzA. 

Przeanalizowano zmiany, jakie wystąpiły u każdej z badanych osób. 

 Analiza dokumentacji – Wniosku o dofinansowanie,, 

 Postępu rzeczowego (załączniki Nr 2 do wniosków o płatność), 

 Dokumentacja uczestników projektu, 

 Protokoły z posiedzeń KS 

 

 

4. Wyniki badań 
 

4.1 Wywiady pogłębione – analiza 

 

Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z przedstawicielami wszystkich partnerów, 

w tym również z kierownikiem projektu -PFRON (poza KTA Lublin – dłuższa 

nieobecność przedstawiciela Komitetu Sterującego oraz kłopoty z kontaktem). Lista osób 

w załączniku nr 2. Wzór wywiadu, odpowiadający pytaniom kluczowym ewaluacji, 

znajduje się w załączniku nr 1. Podczas wywiadów szczególny nacisk położono na 

założone cele, rezultaty oraz problemy, jakie wystąpiły w projekcie, a także na wnioski na 

przyszłość. 

 

Poniżej zgrupowano odpowiedzi, zgodnie z założonymi kryteriami ewaluacji: 

 

Trafność 

 Czy cele ogólne i cele szczegółowe założone w projekcie odpowiadają potrzebom 

beneficjentów ostatecznych tj. osób z autyzmem, najbliższemu otoczeniu tych osób 

rodzicom/prawnym opiekunom/rodzeństwu, pracownikom zatrudnionym w organizacjach?  

Czy program objęcia wsparciem osób z autyzmem jest dostosowany do potrzeb tych osób?  

Czy działania podjęte w ramach pilotażu są wystarczające dla identyfikacji potrzeb osób z 

autyzmem? 

Czy wsparcie psychologiczne i terapeutyczne najbliższego otoczenia osób z autyzmem 

pozwoli lepiej funkcjonować w życiu z tą osobą? Czy wyzwoli chęć integracji rodziców w 

środowisku osób z autyzmem?  

Czy program, jakim objęci zostaną pracownicy organizacji w celu przygotowania ich do 

pracy z osobami z autyzmem jest skuteczny, potrzebny i w pełni przygotowuje do pracy 

terapeutycznej? 

EFS - czy właściwie zostały zidentyfikowane potrzeby i założenia Planu Działania na 2009 

rok w Poddziałaniu 1.3.6. projekty systemowe – „Wsparcie osób z autyzmem. Odpowiemy 

też na pytanie, czy założenia pilotażu tego projektu są trafne, czy wyzwolą nowe 
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możliwości, czy założenia powinny ulec znacznej modyfikacji? Czy i w jakim stopniu 

pozwoliły na wypracowanie koncepcji systemu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z 

autyzmem? 

 

Cele projektu zdaniem respondentów, zostały trafnie założone i odpowiadały potrzebom 

beneficjentów ostatecznych projektu. Wszyscy rozmówcy zgodnie uznali, że założone cele 

zostały trafnie dobrane. Jak wskazano w założeniach projektu, w ewaluacji mid-term oraz 

badanie końcowe to potwierdziły, że jest to pierwszy ogólnopolski projekt, gdzie skupiono 

się na osobach dorosłych z autyzmem. Z pozostałych partnerów, przede wszystkim 

Partnerzy: z Gdańska, ze Szczecina i z Wrocławia prowadziły pracę z dorosłymi autystami 

lecz na dużo mniejszą skalę, inne ośrodki sporadycznie. Dla większości partnerów było to 

nowe doświadczenie pomimo, że są to organizacje zrzeszone w Porozumieniu Autyzm  

 

Polska. Rozmówcy wielokrotnie podkreślali, że podjęcie tematu dorosłych osób z 

autyzmem jest dużym osiągnięciem tego projektu. Wszyscy rozmówcy zgodnie 

stwierdzali, iż dotychczas zajmowano się przede wszystkim dziećmi i na tym polu wydaje 

się, że istnieje właściwa wiedza, kompetencje oraz formy wsparcia, natomiast dorośli 

niepełnosprawni mało interesują władze, zwłaszcza lokalne, pieniądze są dla dzieci. 

Tymczasem dzieci dorastają i jako dorosłe osoby z autyzmem nie są już obejmowani żadną 

formą wsparcia, bądź w minimalnej formie i zakresie. Najczęściej pozostają w domu bez 

możliwości udziału w życiu społecznym.  

 

W ramach badania w rozmowach omówiono wszystkie cele i rezultaty, poniżej wyniki 

tychże wywiadów pogłębionych: 

 

W projekcie dokonano diagnozy funkcjonalnej, a co za tym idzie analizy potrzeb, stopnia 

kompetencji pracowniczych osób z autyzmem. Dane szczegółowe na ten temat zostały 

zebrane przez Fundację Synapsis, a następnie wykorzystane przy tworzeniu Koncepcji 

Małego Systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem (Część 2: Sytuacja 

i potrzeby osób z autyzmem - Raport z badania) zamieszona na stronie internetowej 

projektu www.autyzm-dorosli.pl. W ten sposób powstał obraz sytuacji w odniesieniu do 

próby 272 dorosłych osób z autyzmem. Zważywszy na krótki czas wsparcia 

terapeutycznego (zbyt krótki, jak zgodnie stwierdzali respondenci badania), czas 

przeznaczony na diagnozę został w sposób trafnie dobrany, a diagnozy poszczególnych 

osób z autyzmem oraz całe doświadczenie ich uczestnictwa w projekcie przysłużyły się 

znacząco przy tworzeniu Koncepcji(….). Rozmówcy uznali, że bardzo znaczące było 

również poznanie dorosłych beneficjentów w swoim regionie. 

 

Bardzo trafnie, na podstawie wypowiedzi respondentów, został dobrany 2 cel 

szczegółowy, w odniesieniu przede wszystkim do zastosowania narzędzia TTAP. Test 

TTAP wraz z akcesoriami rzeczywiście okazał się narzędziem adekwatnym do założeń 

projektu, umożliwiał diagnozę kompetencji społecznych i zawodowych, właściwe 

http://www.autyzm-dorosli.pl/
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zaprogramowanie wsparcia oraz tworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju. Narzędzie 

TTAP i jego akcesoria, a także przeszkolenie terapeutów i staże w Fundacji Synapsis, 

zostały ocenione bardzo dobrze, wręcz entuzjastycznie, jako wnoszące nową jakość  

 

w pracy z osobami z autyzmem, przy czym nie tylko diagnostyczne, ale stanowiące 

przewodnik do pracy z autystami. 

 

Odnośnie danych ilościowych, w pierwszych założeniach projektu liczba 250 osób  

(w październiku 2009 r. liczba osób z autyzmem została powiększona do 274) przy tak 

innowacyjnym projekcie, zdaniem respondentów, była duża i trudna w realizacji. Zdaniem 

respondentów zdarzają się projekty pilotażowe dla niepełnosprawnych również, gdzie 

przyjmuje się mniejszą liczbę beneficjentów. 

 

Założenia ilościowe okazały się bardzo trudne do osiągnięcia dla niektórych Partnerów ze 

względu na rekrutację zupełnie nowych beneficjentów, nadmiernego obciążenia 

terapeutów (przy ich niewystarczającym wynagrodzeniu) pracą administracyjną oraz przy 

małej ilości czasu przeznaczonej dla każdego beneficjenta. Zwiększenie liczby 

beneficjentów w październiku 2009 r. było możliwe przez niektórych Partnerów, dla 

innych pozyskanie kolejnych beneficjentów było zbyt trudne, gdyż beneficjenci często 

znajdowali się na terenie całego województwa. Jak stwierdził jeden z respondentów, „nie 

należy dopasowywać się do sztywnego Planu Działania z liczbami nie wiadomo skąd, ale 

udzielać rzeczywistego, długotrwałego wsparcia”. Wnioskując z wywiadów, można 

stwierdzić, iż założona liczba beneficjentów ostatecznych dla tych organizacji okazała się 

maksymalna, a zważywszy krótki jednak okres realizacji projektu, zbyt krótki czas 

wsparcia terapeutycznego, nie zawsze adekwatne środki (pensje terapeutów), liczba 

beneficjentów ostatecznych powinna być wskazywana przez organizację z 

uwzględnieniem ich możliwości. 

Znaczącą trudnością projektu wskazywaną przez wszystkich rozmówców była poza 

wskazanym nadmiernym obciążeniem terapeutów pracą administracyjną, zbyt mała liczba 

godzin przeznaczona na wsparcie terapeutyczne. Jak stwierdzano już podczas ewaluacji 

mid-term, a powtórzono podczas ewaluacji końcowej, beneficjenci zostali bardziej 

wykorzystani dla celów pilotażu i rzeczywiście zdiagnozowani, lecz nie założono realnego 

wsparcia terapeutycznego, które nie może się ograniczać do 20 godzin warsztatów czy 

pracy indywidualnej.  

 

Równie trafnie został założony cel 3 szczegółowy, choć tu podobnie jak w ankietach 

terapeutów, 2 osoby uznały, iż standardy funkcjonowania istniały już wcześniej. Związane 

jest to z posiadanym przez organizacje doświadczeniem w pracy z dorosłymi osobami z 

autyzmem. Jednak analiza wywiadów jak i ankiety terapeutów ewidentnie wskazują, że 

kadry organizacji zostały wzmocnione oraz, że takiego wzmocnienia potrzebowały. 

Wiedza dotycząca pracy z dorosłymi osobami z autyzmem dla większości organizacji była 

nowa. Dzięki zastosowaniu narzędzia TTAP, podręcznika i zakupionych w ramach 
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projektu akcesoriów oraz odbytych staży przez terapeutów, uczestnictwa w szkoleniach jak 

również ocenionych nagrań z  pracy z osobami z autyzmem pokazują kompleksowe 

wsparcie dla tej grupy beneficjentów ostatecznych projektu. Ponadto wiedza organizacji  

 

została znacząco wzmocniona i nie powinna zostać utracona, choć istnieją pewne 

niebezpieczeństwa, związane z odchodzeniem terapeutów wraz z zakończeniem projektu. 

 

W odniesieniu do rezultatów miękkich wyrażono już na poziomie ewaluacji mid-term 

szereg wątpliwości i możliwości ich osiągnięcia, które w tym badaniu zostały powtórzone. 

Zdaniem respondentów czas przeznaczony na wsparcie terapeutyczne był zbyt krótki, aby 

osiągnąć niektóre z założonych rezultatów, zwłaszcza tych dotyczących zmiany zachowań 

osób z autyzmem, czy wzrostu kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych. 

Choć również niektórzy stwierdzali, iż czasami nie spodziewali się aż takich efektów 

diagnozy i pracy terapeutycznej. 

 

Rezultaty miękkie, odnoszące się do rodziców zostały również uznane za nadmiernie 

ambitne. Projekt przewidywał wsparcie rodziców / opiekunów / rodzeństwa osób z 

autyzmem w ramach 2- dniowych warsztatów. Z uwagi na sprawowaną opiekę nad 

osobami z autyzmem, wielu rodziców nie mogło uczestniczyć w warsztatach 

dwudniowych. W większości z zaplanowanych warsztatów dwudniowych ograniczono się 

w projekcie do warsztatów jednodniowych (co było wnioskowane do IP2). Organizacje 

same starały się objąć wsparciem najbliższe otoczenie osób z autyzmem. Pomimo to, w 

wielu organizacjach kontakt z rodzicami poza okresem diagnostycznym, był czasem, 

„pomiędzy”, czyli krótka rozmowa przy odbieraniu osoby z autyzmem. Tu warto 

zaznaczyć bardzo dobrą praktykę szczecińskiego partnera (wskazaną również przez 

respondentów z innych organizacji), gdzie po zmianach budżetowych na jesieni 2009 r., 

zatrudniono doradcę ds. rodziców, co pozwoliło również na wprowadzenie innych form 

integracji i wymiany doświadczeń wśród rodziców (w tym spotkanie świąteczne z okazji 

Bożego Narodzenia, oraz inne formy integracyjne). Zdaniem respondentów, rodzice nie 

otrzymali takiego wsparcia, które mogłoby pozwolić zrealizowanie założonych rezultatów. 

Pomimo to, wielokrotnie stwierdzano, że rodzice odkrywali ze zdumieniem umiejętności 

swoich dzieci, byli bardzo chętni i zmotywowani do przywożenia osób z autyzmem w 

nawet niesprzyjających warunkach (sroga zima) i odkrywali dzięki diagnozie TTAP oraz 

efektom terapii, że nadal istnieją szanse na poprawę stanu ich bliskich, w tym być może 

ich aktywność społeczną i zawodową. 

 

Przewidywana wartość dodana, zdaniem respondentów została osiągnięta. Diagnoza 

społeczna osób z autyzmem została dokonana, ponadto Partnerzy zebrali formalnie  

i nieformalnie dane dotyczące skali tej niepełnosprawności w regionach objętych 

pilotażem. Respondenci wskazywali, że jest to wiedza bardzo użyteczna dla samych 

organizacji oraz dla ich pracy na przyszłość. Efekty tej pracy pokazano w rozdziale o 

rezultatach twardych, gdzie powstało 5 informatorów regionalnych dla rodziców osób z 
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autyzmem przy założonych 4, w których zawarto pomoc w ramach edukacji, pomocy 

społecznej. Opisano świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia socjalne. Szczegółowo 

opisano również orzekanie o niepełnosprawności. Dokonano spisu organizacji  

 

pozarządowych, placówek wsparcia dla osób z autyzmem. Zbadano również istniejący 

zakres pomocy dla osób z autyzmem. Informatory te ukazały się i są dostępne na stronach 

internetowych poszczególnych organizacji. 

Standardy pracy terapeutów zdaniem wszystkich respondentów, dzięki wydaniu 

amerykańskiego podręcznika TTAP (a w tym szkoleniom i stażom) - zostały podniesione. 

Dzięki projektowi terapeuci stali się również specjalistami w tej nadal rzadkiej dziedzinie. 

Ponadto przeszkoleni terapeuci dzielili się swoją wiedzą z innymi terapeutami w swoich 

organizacjach, dzięki czemu została również wzmocniona wiedza kadr i organizacji w  

zakresie pracy z dorosłymi osobami z autyzmem, a to z kolei wpływa pozytywnie na 

trwałość rezultatów. 

Wywiady pokazują, iż została wypracowana inna wartość dodana, wzmocniono potencjał 

organizacji w realizacji projektów, w tym pochodzących z funduszy europejskich – choć 

jak stwierdzają respondenci, okupiono to dużym kosztem (patrz zidentyfikowane 

problemy). Dla wielu organizacji był to pierwszy projekt realizowany w ramach funduszy 

europejskich teraz już wiemy jak to robić. 

 

Efektywność 
 

W jakim stopniu, finansowanie projektu ze środków unijnych przyczyniło się do stworzenia 

koncepcji systemu aktywnej rehabilitacji OzA oraz czy finansowanie to gwarantuje 

uruchomienie długofalowego procesu rozwoju systemu aktywizacji OzA.? 

Wywiady jednoznacznie dowodzą, iż wytworzenie Koncepcji małego systemu aktywizacji 

zawodowej i społecznej osób z autyzmem nie byłoby możliwe bez środków unijnych. 

Wypracowana w pilotażu koncepcja pracy z dorosłymi osobami z autyzmem, nabyta przez 

organizacje wiedza i umiejętności, nowe narzędzie TTAP, a także kolejny projekt PFRON 

stwarzają szanse i możliwości na uruchomienie długofalowego procesu aktywizacji osób z 

autyzmem. Ciekawym przykładem, potwierdzającym powyższe stwierdzenie jest udział 

zielonogórskiego partnera w konkursie regionalnym POKL z ideą wypracowanego 

wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem, po wycofaniu się z konkursu PFRON 

(ogłoszonego w grudniu 2009 r.). Jest to również przykład wzmocnienia organizacji przez 

badany projekt, gdyż organizacja wcześniej nie sięgała po fundusze wspólnotowe.  

 

Skuteczność  

Czy zakładane rezultaty twarde i miękkie projektu zostały osiągnięte?  

Czy koncepcja systemu aktywizacji społecznej i zawodowej OzA została wypracowana? 

W jakim stopniu cele założone w projekcie zostały osiągnięte? 
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W akapicie dot. trafności oceniono już realizację projektu (patrz także rozdz. 

Podsumowanie). Zdaniem respondentów rezultaty twarde i miękkie zostały osiągnięte, 

choć zgłoszono wiele wątpliwości dot. trafności ich założeń (patrz powyżej).  

 

 

Cel główny projektu został osiągnięty – wypracowano Koncepcję małego systemu 

aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem. Sama zaś aktywizacja zawodowa i 

społeczna nie mogła nastąpić w pełni w tak krótkim okresie wsparcia (20 godz. dla OzA), 

choć w nielicznych przypadkach udało się osiągnąć (patrz rezultaty twarde). Stworzono 

narzędzie - Ścieżki Aktywizacji Zawodowej i społecznej. Jednak realizacja takiej ścieżki 

bez odpowiedniego wsparcia nie jest możliwa. Stąd wywodzi się wniosek najważniejszy 

dotyczący przyszłych projektów, a zwłaszcza następnego projektu-kontynuacji; czas 

wsparcia, przeznaczony na jedną osobę z autyzmem powinien zostać zwiększony 

adekwatnie do wypracowanej koncepcji małego systemu aktywizacji zawodowej i 

społecznej, w której omówiono na przykładzie projektu pilotażowego zakres i formy 

wsparcia oraz metody pracy, jakimi powinny być objęte osoby z autyzmem.  

 

Użyteczność  
Czy założony cykl oraz sposób i program przejścia OzA przez projekt jest adekwatny dla 

potrzeb OZA? Czy zastosowane nowe testy diagnozy funkcjonalnej OZA będą odpowiednie 

i wniosą nową jakość dla OzA? 

Czy zaproponowane wsparcie rodziców/prawnych opiekunów i rodzeństwa OzA jest 

adekwatne dla potrzeb tej grupy i czy pozwoli na lepsze funkcjonowanie z OzA? 

Czy formy szkoleń zaproponowane w ramach tego projektu są dobre i spełniły oczekiwania 

i zapotrzebowanie pracowników organizacji pracujących z OzA? 

Czy program szkoleń był wystarczający, zrozumiały i czy w pełni przygotowuje do pracy 

z OzA? 

Czy i jak fundusze unijne wpłynęły na wzmocnienie współpracy realizacji projektu  

w partnerstwie? 

Czy finansowanie ze środków unijnych partnerstwa w realizacji projektu powoduje 

wzmocnienie środowiska Organizacji współpracujących z OzA? 

 

Jak już wyżej opisano, cykl i program przejścia osób z autyzmem przez projekt oraz 

badania testem TTAP były adekwatne do potrzeb tych osób, poza udzielanym czasem 

wsparcia terapeutycznego, który powinien zostać, odpowiednio do wypracowanej 

koncepcji, wydłużony. 

Projekt przewidywał wsparcie  rodziców / opiekunów / rodzeństwa osób z autyzmem 2- 

dniowymi warsztatami. Z uwagi na sprawowaną opiekę nad osobami z autyzmem, wielu 

rodziców nie mogło uczestniczyć w warsztatach dwudniowych. Nie mieli z kim zostawić 

pod opieką osób z autyzmem na czas trwania warsztatów. W większości z zaplanowanych 

warsztatów dwudniowych ograniczono się w projekcie do warsztatów jednodniowych (co 
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było wnioskowane do IP2). Wielokrotnie organizacje starały się same zapewnić wsparcie 

dla rodziców, choć to zadanie w ramach projektu realizowała Fundacja Synapsis. 

Wsparcie dla rodziców na poziomie całego projektu było dość szczątkowe i na pewno 

nieodpowiadające potrzebom. Zostało to zresztą potwierdzone w ankietach dla rodziców. 

Choć niektóre organizacje starały się wesprzeć rodziców w miarę swoich możliwości.  

 

Powyżej również przytoczono przykład dobrej praktyki szczecińskiego KTA, godny 

rekomendacji dla kolejnych projektów. Ponadto szkolenia, staże spotkały się z bardzo 

wysoką oceną pracowników organizacji, ich wiedza i kompetencje znacząco wzrosły w 

ocenie respondentów. 

Projekt zintegrował środowisko, zainicjował współpracę, powstały także pomysły dalszej 

współpracy, niezależnie od pracy projektowej. 

Organizacje zostały wzmocnione, dzięki wiedzy, nabytym umiejętnościom i 

doświadczeniu w pracy z dorosłymi osobami z autyzmem w ramach realizacji projektu.  

 

 

Trwałość  
 

Czy zakładane stworzenie koncepcji systemu aktywnej rehabilitacji OzA będzie 

funkcjonowało po zakończeniu pilotażu i czy w jakim stopniu jest możliwy rozwój z małego 

systemu na całą Polskę? 

Jakie istnieją możliwości finansowania systemu aktywnej rehabilitacji OzA w przyszłości? 

Stworzona koncepcja małego systemu będzie wykorzystana w następnym projekcie w 

zakresie wypracowanych form wsparcia, doświadczeń w pracy z osobami z autyzmem. 

Pierwszym testem będzie następny projekt. Wnioskując tylko na podstawie badania – 

możliwy jest dalszy rozwój małego systemu na całą Polskę  ale przyjęte założenia powinny 

zostać zmodyfikowane pod wpływem projektu pilotażowego. 

Jednakże trwałość rezultatów, niezależnie od działań projektowych, zapewnia test TTAP, 

nabyte kompetencje terapeutów i organizacji. Nawet partner ProFuturo z Poznania, który 

nie przystąpił do kolejnego konkursu (powstrzymała ich wysoka liczba nowych 

beneficjentów), zamierza kontynuować pracę z dorosłymi osobami z autyzmem. Terapeuci 

nawet, jeśli opuszczą swoje organizacje, (co z końcem projektu było raczej częste), będą 

dalej wykorzystywać swoją wiedzę. 

 

 

Zidentyfikowane problemy 
 

Problemy wskazana przez respondentów są bardzo zbliżone do tych wskazanych ewaluacji 

mid-term : 

Z punktu widzenia organizacji partnerskich: 

 zmieniająca się dokumentacja oraz wytyczne, 

 nadmiar dokumentacji, dokumentacja obciążyła przede wszystkim terapeutów oraz 

osoby z kadry zarządzającej organizacji pracują wolontarystycznie, gdyż nie 
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przewidziano koordynacji w organizacjach partnerskich ani kosztów zatrudnienia 

księgowej, 

 brak procedur i wzorów dokumentacji na początku realizacji projektu, 

 brak środków budżetowych na koordynację i zarządzanie projektem w organizacjach 

partnerskich, 

 

Z punktu widzenia Lidera:  

 nieterminowe przekazywanie sprawozdań z postępu finansowego i rzeczowego, 

 źle przygotowane wnioski o płatność, 

 brak dokumentów poświadczających poniesione wydatki do złożonego wniosku  

o płatność, 

 błędy w dosłanych sprawozdaniach, 

 

 brak kart opisu produktów, 

 brak komunikacji z koordynatorem merytorycznym. 

 

 

4.2 Ankiety dla terapeutów – analiza 

 

Ankiety zostały rozesłane do wszystkich terapeutów, otrzymano zwrotnie 15 ankiet.  

W ramach projektu certyfikowanych zostało 27 terapeutów, niektórzy terapeuci wypełnili 

ankiety wspólnie. Odnosząc się do liczby 27 certyfikowanych terapeutów należy uznać,  

iż otrzymano 55% ankiet zwrotnych. 

 

Pyt. 1 Czy projektu przyczynił się do wzrostu Pani/Pana wiedzy oraz umiejętności do 

prowadzenia aktywizacji zawodowej oraz społecznej OzA? 

Na to pytanie pozytywnie odpowiedziało 15 ankietowanych 

 

TAK NIE 

15 0 

9 osób uznało za najważniejszy element wparcia, zapoznanie się testem TTAP, 

przeszkolenie w jego używaniu i jego wykorzystanie, a w tym m.in. nabycie kompetencji  

z zakresu pisania ścieżek rozwojowych dla OzA. Ponadto za istotne uznano szkolenia i 

staże w Fundacji Synapsis – 6 osób. 

 

Pyt. 2 Czy projekt przyczynił się/przyczyni do podniesienia standardów pracy terapeutów? 

 

TAK NIE 

11 4 

 

W związku z pozytywną odpowiedzią całej próby na pyt. 1, interesujące jest, dlaczego 

zdaniem 4 osób projekt nie przyczyni się do podniesienia standardów pracy terapeutów. 

Głosy rozłożyły się równo: 2 osoby uważają, iż te standardy już przed przystąpieniem do 
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projektu były wysokie przed projektem, 2 zwracają uwagę na nadmiar biurokracji, 

związanej z projektem, co nie podnosiło standardów pracy terapeutów. 

Pozostałe osoby (11), które udzieliły odpowiedzi pozytywnej wskazują na elementy już 

wyrażone w odpowiedzi na pytanie 1, a więc poznanie testu TTAP, nabycie nowych 

umiejętności w pracy z dorosłymi OzA . 

 

Pyt.3 Czy projekt przyczynił się do wzmocnienia kadr Waszej organizacji? 

 

TAK NIE 

8 6 

 

To pytanie najbardziej różnicuje badanych terapeutów, brak 1 odpowiedzi powoduje, iż 

odpowiedzi nie sumują się do 15. 

Odpowiedzi pozytywne uzasadniano: 

 zatrudnienie dodatkowych terapeutów, 

 wzajemne poznanie się terapeutów, a przez to wzmocnienie kadry terapeutycznej  

i pracy zespołowej, 

 

 podniesienie kompetencji kadr poprzez szkolenia i staże (tu podkreślano rolę stażu  

w Wilczej Górze). 

 

Odpowiedzi negatywne: 

 nadmiar dokumentacji osłabiał pracę terapeutyczną, 

 niedobór terapeutów w stosunku do ilości pracy, 

 nic się nie zmieniło, gdyż terapeuci i tak wcześniej byli związani z organizacją, 

 niektóre osoby odeszły ze względu na nadmiar pracy, 

 zakończenie projektu oznacza zwolnienie niektórych terapeutów. 

 

Pyt.4 Czy projekt przyczynił się/przyczyni do integracji otoczenia OzA (RODZICE, 

RODZEŃSTWO)? 

 

TAK NIE 

10 5 

 

W odpowiedziach pozytywnych wskazywano na następujące czynniki, które przyczyniły 

się  do integracji otoczenia OzA: 

 szkolenia i spotkanie dla rodziców i rodzeństwa OzA, co pozwoliło na ich wzajemne 

poznanie się i integrację, 

 wzrosło zaangażowanie ojców, 

 powstały nowe inicjatywy integracji np. spotkania świąteczne, 

 nieformalne spotkania przed i po zajęciach OzA. 

 

Odpowiedzi negatywne: 
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 rodzice już się znają, 

 potrzebne są inne formy wsparcia dla rodziców, 

 nie było czasu na wsparcie rodziców i rodzeństwa w trakcie realizacji projektu, 

 projekt był zbyt krótki, aby zintegrować rodziców. 

 

 

Pyt.5 Czy zaproponowane szkolenia, staże, wsparcie odpowiadało Pani/Pana potrzebom? 

 

TAK NIE 

13 2 

 

Pytanie to udowadnia, iż zaproponowane przez Fundację Synapsis, staże i szkolenia 

bardzo odpowiadały zdecydowanej większości terapeutów, na co już wskazywano 

poprzednich odpowiedziach. Jedynie 2 osoby wskazały, iż zabrakło wsparcia specjalistów, 

ale niestety temat ten nie został bardziej rozwinięty. 

 

Pyt.6 Czy udział w szkoleniach, stażach, spotkaniach,  otrzymane wsparcie - będą przez 

Panią/Pana wykorzystywane w pracy w przyszłości? 

 

TAK NIE 

15 0 

 

Odpowiedzi na to pytanie są ilościowo odwzorowaniem odpowiedzi na pyt.1. W tych 

odpowiedziach, podobnie jak poprzednio podkreślano rolę stażu w Pracowni Rzeczy 

Różnych w Wilczej Górze (Fundacja Synapsis), szkolenia TTAP, poznaniu nowego 

narzędzia oraz jego praktycznego wykorzystywania. Nabyta nowa wiedza oraz 

umiejętności, zdaniem wszystkich respondentów zostaną przez nich wykorzystane w pracy 

z dorosłymi osobami z autyzmem. 

 

Pyt. 9 Czy zastosowany nowy test diagnozy (TTAP) wniesie nową jakość do pracy z 

OzA? 

 

TAK NIE 

15 0 

 

Jest to trzecie pytanie z zadanych 7 pytań zamkniętych, gdzie wszyscy terapeuci 

odpowiadają „tak”. Zdaniem wszystkich respondentów zastosowanie testu TTAP, nowego 

testu diagnozy, wniesie nową jakość do pracy z OzA. 

Podkreślono jego główne zalety: 

 możliwość badania umiejętności pracowniczych, 

 tworzenia profesjonalnych ścieżek rozwojowych dla OzA, 

 możliwość efektywnego planowania ścieżki zawodowej, 

 dobre baza i tworzywo do nowych pomysłów na treningi umiejętności pracowniczych, 

 ulepszenia w przyszłości programów terapeutycznych. 
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Pytania nr 7, 8 i 10 miały charakter otwarty. 

 

Pyt. 7 Jakie korzyści odniosła Pani/Pan z udziału w projekcie? 

 

Najczęściej wymieniane korzyści: 

 

 nabycie doświadczenia w pracy z dorosłymi OzA oraz ich rodzicami, 

 podniesienie poziomu wiedzy, 

 poznanie testu TTAP, 

 odbyte szkolenia i staż, 

 wzbogacenie warsztatu pracy. 

 

Ponadto wskazano także: poznanie innych organizacji, poznanie procedur projektowych 

oraz poznanie znacznej liczby osób dorosłych z autyzmem. 

 

Pyt. 8 Czego zabrakło Pani/Panu w projekcie, z punktu widzenia własnej pracy? 

 

Wskazano następujące braki: 

 brak koordynatora/asystenta projektu w organizacji, 

 

 nadmierna ilość dokumentacji oraz jej zmiany w trakcie projektu, 

 brak zsynchronizowanego w czasie finansowania zakupów na wyposażenie i warsztaty 

OzA, 

 zbyt niskie wynagrodzenie terapeutów w stosunku do zadań, 

 obciążenie terapeutów pracą administracyjna, 

 zbyt mała ilość czasu (w ramach ½ etatu) na pracę terapeutyczną i kontakt  

z rodzicami, 

 zbyt niskie finansowanie realizacji projektu. 

 

Pyt.10 Inne komentarze, sugestie, związane z projektem, jakich nie mieliście okazji 

Państwo wyrazić podczas wywiadów lub uważacie za ważne, aby je powtórzyć. 

 

Tylko 3 osoby odpowiedziały na to pytanie, warto przytoczyć odpowiedzi uzyskane: 

 za dużo „papierologii”, 

 nastawienie w projekcie na ilość osób, a nie jakość terapii, 

 brak opieki merytorycznej specjalistów w pracy z dorosłymi OzA, 

 priorytetem była biurokracja a nie wsparcie potrzebujących. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Analiza danych uzyskanych w ramach przedstawionej ankiety (zał. nr 1) pozwala 

stwierdzić, iż bardzo wysoko zostały ocenione staże i szkolenia przeprowadzone w ramach 
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realizowanego projektu przez Fundację Synapsis. Terapeuci wysoko ocenili nabyte 

doświadczenie, wiedzę oraz nowe umiejętności w pracy z dorosłymi osobami z autyzmem. 

Wszyscy wyrażają opinię, iż ta wiedza i umiejętności będą wykorzystywane w przyszłości 

w ich pracy terapeutycznej, co niewątpliwie stanowi ważny czynnik zapewniający trwałość  

 

 

rezultatów projektu w przyszłości w pracy z dorosłymi osobami z autyzmem oraz ich 

aktywizacji społecznej i zawodowej. Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym trwałość  

rezultatów jest sam test TTAP, który został również niezwykle pozytywnie oceniony w 

pracy z dorosłymi osobami z autyzmem i również przyczyni się do trwałości rezultatów 

projektu.  

 

W odniesieniu do celów szczegółowych, określonych kryteriów ewaluacji, można 

stwierdzić w odpowiedzi na pytania kluczowe, iż trafnie założono cele szczegółowe  

w odniesieniu pracowników zatrudnionych w organizacjach. 

Program wsparcia dla terapeutów w celu przygotowania ich, poprzez staże i szkolenia, do 

pracy z osobami z autyzmem był bardzo skuteczny, potrzebny i przygotowujący do pracy 

terapeutycznej. 

 

Zaproponowane szkolenia i staże w ramach projektu spełniły oczekiwania terapeutów oraz 

w bardzo dużym stopniu zapotrzebowanie pracowników organizacji pracujących z 

osobami z autyzmem. Program szkoleń był adekwatny do potrzeb terapeutów do pracy z 

dorosłymi osobami z autyzmem.  

Na tej podstawie należy stwierdzić, iż kryteria trafności, skuteczności, użyteczności  

i trwałości zostały osiągnięte w odniesieniu do pracowników organizacji uczestniczących 

w partnerstwie. 

 

Na podstawie danych, uzyskanych z ankiet dla terapeutów można jednoznacznie 

wnioskować, iż uzyskano zakładaną wartość dodaną tj. podniesienie standardów pracy 

terapeutów dzięki wydaniu amerykańskiego podręcznika TTAP. 

 

W ankietach wskazano również na braki, niedociągnięcia i problemy, jakie wystąpiły 

w trakcie realizacji projektu takie jak: 

 brak finansów na koordynację, administrację i sprawozdawczość finansową  

w organizacjach partnerskich, 

 nadmiar dokumentacji, jej zmiany w trakcie projektu i już po wypełnieniu, 

 nadmierne obciążenie terapeutów pracami biurowymi, 

 zły przepływ informacji, 

 za mała ilość godzin w stosunku do ilości pracy, 

 nastawienie w projekcie na ilość beneficjentów, a nie na jakość terapii. 

 

Za plusy uznano:  
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 test TTAP , 

 podniesienie kompetencji kadr, 

 zapoznanie się z procedurami, obowiązującymi w realizacji projektu finansowanego 

ze środków unii europejskiej, 

 szkolenia i staże. 

 

4.3 Ankiety dla rodziców – analiza 

W Strategii Ewaluacji i monitoringu założono rozesłanie ankiet do 250 rodziców na 

początku projektu, liczba ta w związku ze zmianami ilościowymi w projekcie  

w październiku 2009r., została zwiększona do 274 osób (wzór ankiety znajduje się w 

załączniku 1). Ankieta została podzielona na dwie części: pytania związane z dorosłą 

osobą z autyzmem, znajdującą się pod ich opieką oraz pytania skierowane do 

rodziców/opiekunów bezpośrednio. Ta sama ankieta, uzupełniona o pytania otwarte 

została rozesłana na zakończenie projektu. Otrzymano ankiety zwrotne początkowe w 

ilości 30, co stanowi 11% założonej grupy rodziców(274). Ankiety końcowe zwróciło 41 

osób, co stanowi 15% założonej w Strategii ewaluacji grupy rodziców. W przypadku 

powyżej wskazanych ilości zwróconych ankiet początkowych i końcowych nie byli to ci 

sami rodzice, wypełniający zarówno ankietę początkową i końcową. Dlatego, wyniki tych 

ankiet zostały opisane osobno od ankiet podwójnych, wypełnionych przez tę samą osobę – 

49 ankiet, co stanowi 18% założonej grupy rodziców. Podsumowując – otrzymano 79 

ankiet początkowych oraz 90 ankiet końcowych, co stanowi 33% założonej grupy 

respondentów. Jednakże ze względu na ich różny charakter poniższa analiza została 

przeprowadzona adekwatnie. 

 

Ankieta początkowa dla rodziców - Opinie rodziców dot. OzA 

     Wykres 1 
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Pytania w ankiecie odnoszą się bezpośrednio do zakładanych rezultatów miękkich wśród 

osób z autyzmem i oczekiwań rodziców z nimi związanymi. 

Powyższy wykres pokazuje % rozkład sumy odpowiedzi wg przyjętej skali odpowiedzi: 

tak, raczej tak, raczej nie, nie.  

 

 

Rozkład ewidentnie pokazuje, iż oczekiwania rodziców w momencie rozpoczęcia udziału 

w projektu były bardzo wysokie, 57% rodziców udzieliło odpowiedzi tak na pytania 

zadane w ankiecie, 34% udzieliło odpowiedzi raczej tak, łącznie aż 91% rodziców 

oczekiwało, iż nastąpią zmiany w życiu ich dzieci takie jak założono w rezultatach 

miękkich projektu. Mniej optymistycznie nastawionych było jedynie 9% rodziców. 

Wnioskując więc tylko na podstawie tych danych, możemy stwierdzić, iż nadzieje 

rodziców związane z projektem były bardzo duże. 

Poniższy wykres obrazuje bardziej szczegółowo oczekiwania rodziców, związane  

z poszczególnymi pytaniami odnoszącymi się do rezultatów miękkich projektu. 

 

 

 

Poniżej zsumowano odpowiedzi raczej tak i tak, aby pokazać skalę oczekiwań rodziców 

wobec projektu. 
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     Wykres 2 
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100% rodziców założyło, iż osoba z autyzmem otrzyma wsparcie terapeutyczne, a 98% 

rodziców liczyło, iż osoba ta nauczy się poczucia obowiązku i obowiązkowości.  

97% sądziło, iż dzięki projektowi OzA stanie się bardziej samodzielny/niezależny oraz 

będzie lepiej koncentrować uwagę i wykonywać zadania. 

95% rodziców zakładało, iż OzA będzie potrafiła nawiązywać kontakty z innymi ludźmi. 

94% uważało, iż OzA poczuje się bezpieczniej oraz nabierze motywacji do większej 

aktywności społecznej i zawodowej. 

92% OzA, zdaniem rodziców, zwiększy zaufanie we własne siły i nauczy się pracować  

w grupie . 

90% OzA, wg rodziców, zwiększy poczucie odpowiedzialności. 

87% zakładało, iż nabierze umiejętności przydatnych w pracy zawodowej oraz nauczy się 

pracować. 

 

 

Powyższe wyniki jednoznacznie pokazują, iż zakładany cel główny projektu, a wiec 

aktywizacja społeczna i zawodowa dorosłych osób z autyzmem trafił w potrzeby ich 
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rodziców.  Zaledwie kilka poniższych odpowiedzi usytuowało się na poziomie poniżej 

80%, ale wszystkie powyżej 50%. Nadal więc jest to wskaźnik bardzo wysokich 

oczekiwań.  68% rodziców zakładało, iż osoba z autyzmem znajdzie pracę, (przy czym 

odpowiedzi raczej tak udzielono 38%, tak 30%). 

55% rodziców sądziło, iż osoba z autyzmem podejmie naukę ( raczej tak – 14%, 41% -

tak). 

Podsumowując – w badanej próbie rodziców zakładane rezultaty miękkie projektu 

odpowiadały ich potrzebom w odniesieniu do ich dorosłych dzieci z autyzmem,  

a jednocześnie oczekiwania w momencie rozpoczynania projektu były niezwykle wysokie, 

co wykazały % wyniki badania. 

 

Opinie rodziców dot. ich samych 

 

W drugiej części ankiety pytania dotyczyły oczekiwań ich samych wobec projektu. 

Również tutaj widoczne są bardzo duże oczekiwania rodziców, wyrażone  

w odpowiedziach tak i raczej. Różnica porównaniu tych odpowiedzi dotyczących osób z 

autyzmem wynosi 1 punkt %, a w przypadku odpowiedzi na tak – 6 punktów %.  

 

Wyraźnie więc widać, że na początku projektu, rodzice oczekiwali nie tylko wsparcia dla 

swoich dorosłych dzieci i związanych z udziałem w projekcie rezultatów, ale także 

wsparcia dla nich samych i określonych rezultatów. 

 

Poniższy wykres obrazuje oczekiwania rodziców, na podstawie sumy ich odpowiedzi 

według przyjętej w badaniu skali odpowiedzi: tak, raczej tak, raczej nie i nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Wykres 3 
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Widać wyraźnie, że 92% rodziców w swoich szczegółowych odpowiedziach pozytywnie 

odniosło się do założonych rezultatów miękkich, odpowiedzi raczej nie i nie udzieliło 8%. 

W badaniach nie uwzględniono jako zmiennej stopnia funkcjonowania osób z autyzmem, 

lecz wydaje się, że wśród rodziców (nisko funkcjonujących osób z autyzmem) mogło to 

wpływać na mniej optymistyczne, tylko realne oczekiwania wobec projektu. Podobnie 

zresztą jak w opiniach dotyczących samych osób z autyzmem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na poniższym wykresie (wykres nr 4) ukazano szczegółowe odpowiedzi ankiety 

początkowej dotyczącej samych rodziców. 

 

 

 

Wykres 4 
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Oczekiwania rodziców rozłożyły się w następujący sposób:  

93% rodziców miało nadzieję, iż dzięki projektowi będzie wiedziało lepiej jak pomóc 

bliskiej osobie z autyzmem. 

92% zakładało, iż będzie potrafiło wyjaśnić, co to jest autyzm. 

91% sądziło, iż otrzyma wsparcie terapeuty. 

89% znało diagnozę OzA i liczyło także, że pozna innych rodziców. 

87% chciało współpracować z innymi ludźmi na rzecz OzA. 

86% sądziło, iż lepiej zrozumie, co to jest autyzm. 

85% liczyło, że otrzyma wsparcie od osób opiekujących się OzA.  

84% chciało wziąć udział w warsztatach dla rodziców. 

76% zakładało, ze pozna diagnozę bliskiej OzA i poczuje się mniej samotnym. 

 

Rozkład % odpowiedzi rodziców odzwierciedlających ich oczekiwania w związku  

z projektem wskazuje, że te oczekiwania były równie wysokie, jak te związane z ich 

dziećmi. 

 

 

Ankieta końcowa 
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Poniższe wyniki zostały zebrane w grupie rodziców, którzy odpowiedzieli na pytania 

związane z projektem, jedynie na koniec projektu. 

Wykres 5 

 
 

Analiza ankiety końcowej wskazuje, iż 71% rodziców udzieliło odpowiedzi pozytywnej: 

tak, raczej tak, a 29% odpowiedzi: raczej nie i nie. 

I tak poczynając od najwyższych odpowiedzi pozytywnych tak, raczej tak, wyrażonych %, 

otrzymujemy następujące wyniki: 

100% OzA poczuło się bezpieczniej, 

90% otrzymało wsparcie ze strony terapeuty, 

81% lepiej koncentruje uwagę i wykonuje zadania, 

77% jest bardziej samodzielnych/niezależnych, 

72% nauczyło się pracować w grupie, 

65% ma większe zaufanie we własne siły, 

63% potrafi nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, 

61% nauczyło się obowiązku i obowiązkowości, 

58% ma większe poczucie odpowiedzialności, 

56% nabyło większą motywację do większej aktywności społecznej i zawodowej. 
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W odróżnieniu do ankiety początkowej, gdzie wszystkie odpowiedzi pozytywne rodziców 

przekraczały 50% próby, w ankiecie końcowej poniżej 50% rodziców udzieliło tego typu 

odpowiedzi: 

48% nauczyło się pracować 

44% nabyło umiejętności przydatnych w pracy zawodowej 

24% podjęło /podejmie naukę szkolną 

15% znalazło pracę/znajdzie pracę 

 

Wykres 6 

 
 

Wyniki pokazują, iż w badanej grupie znacząca większość potwierdziła uzyskanie przez 

osoby z autyzmem, zakładanych w projekcie rezultatów miękkich. Wskaźniki rezultatów, 

które otrzymały mniej niż 50% odpowiedzi tak, raczej tak odnoszą się do nabycia 

umiejętności zawodowych, podjęcia nauki, nauczenia się pracować oraz podjęcia pracy. W 

rezultatach twardych projektu założono, iż 15 osób podejmie pracę z 274 (rezultaty twarde 

projektu omówione w oddzielnym rozdziale), nie zakładano podjęcia nauki. Zważywszy na  
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różny stopień funkcjonowania osób z autyzmem można stwierdzić, iż nadal opisywane 

wskaźniki są wysokie, ale na pewno uległy urealnieniu w stosunku do oczekiwań. 

Wszystkie pozostałe odpowiedzi dotyczące stopnia osiągania rezultatów miękkich 

otrzymały bardzo wysoki bądź % odpowiedzi pozytywnych. Warto zwrócić uwagę na te 

najwyżej odnotowane przez rodziców – aż 100% osób z autyzmem poczuło się 

bezpieczniej, dzięki projektowi, 90% otrzymało wsparcie ze strony terapeuty, a 81% lepiej 

koncentruje uwagę i wykonuje zadania.  

 

Porównując dane uzyskane z ankiety początkowej i końcowej w opiniach dotyczących 

osób z autyzmem, można stwierdzić, iż oczekiwania rodziców odnośnie rezultatów 

miękkich były większe na początku projektu w porównaniu z końcowymi rezultatami, co 

obrazuje wykres nr 7  

 

Opinie rodziców dot. ich samych 

Wykres 7 

 
 

Powyższy wykres pokazuje % rozkład odpowiedzi rodziców dot. otrzymanego przez nich 

wsparcia w ramach projektu. Rozkład % pokazuje, że również na zakończenie projektu, 

rodzice udzielili znacząco wysokiej ilości pozytywnych odpowiedzi – łącznie tak i raczej  
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tak – 90%. Jest to bardzo wysoki wskaźnik odpowiedzi pozytywnych, wskazujący na to,  

że udzielone wsparcie w odniesieniu do założonych rezultatów miękkich zostało ocenione 

przez rodziców zdecydowanie pozytywnie i oznaczałoby to osiągnięcie założonych 

rezultatów miękkich wśród rodziców/opiekunów osób z autyzmem. 

 

Poniższy wykres nr 8 obrazuje % rozkład szczegółowych odpowiedzi, w ankiecie 

końcowej dodano pytanie zamknięte chcę, aby bliska mi osoba z autyzmem uczestniczyła w 

następnym, podobnym projekcie:  

Wykres 8 
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Poniżej uszeregowano odpowiedzi na poszczególne pytania od najwyższego % rozkładu 

odpowiedzi pozytywnych: łącznie tak i raczej tak: 

100% zna diagnozę bliskiej OzA, 

95% potrafi wyjaśnić innym, co to jest autyzm, 

91%  otrzymało  wsparcie terapeuty, 

90% wie lepiej jak pomóc bliskiej  OzA , 

88% chce, aby bliska OzA uczestniczyła w następnym, podobnym projekcie i będzie 

współpracować z innymi ludźmi na rzecz OzA., 

85% lepiej rozumie, co to jest autyzm, 

83% poznało innych rodziców OzA , 

81% otrzymało wsparcie od osób opiekujących się OzA, 

79% poznało diagnozę bliskiej OzA i wzięło udział w warsztatach dla rodziców, 

78% wymieniło doświadczenia z innymi osobami opiekującymi się OzA, 

67%poczuło się mniej samotnym. 

 

Uzyskane wyniki szczegółowe potwierdzają wyrażoną już wcześniej tezę, iż wsparcie 

uzyskane przez rodziców w ramach projektu, w tej grupie rodziców zostało ocenione 

bardzo wysoko i można stwierdzić, iż rezultaty miękkie wśród rodziców zostały 

osiągnięte. Bardzo znaczące jest również, iż 88% rodziców chce, aby ich podopieczni 

uczestniczyli w następnym (brak odpowiedzi negatywnych), podobnym projekcie dla 

dorosłych osób z autyzmem, co oddaje skalę oczekiwań wobec następnego projektu oraz w 

pewnym sensie pokazuje także duże nadzieje na kontynuację. 

 

Ponadto w ankiecie końcowej dodano pytanie otwarte, poniżej wymieniono najważniejsze 

problemy, przedstawione przez rodziców: 

 za krótki czas wsparcia, 

 brak widocznej i pewnej kontynuacji, 

 za mało pracy w grupach. 

Wszyscy którzy posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat autyzmu doskonale zdają sobie 

sprawę jak niewielki wpływ (...)może mieć 20 godz. terapii (..)..Twórcy tego projektu nie 

wykazali się profesjonalizmem i powinni go przemyśleć i skorygować. Brak kontynuowania  

i wdrożenia zgodnie z zapowiedziami. Kolejny pilotaż, z którego jak dotąd nic nie wynika. 

Po co opracowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju bez możliwości natychmiastowego 

wdrożenia do procesu terapeutycznego i aktywizującego. Za pół roku trzeba będzie cały 

proces powtórzyć. 

Pokazanie dorosłym osobom, że mogą być przydatne i po 20 godz. pozostawienie ich bez 

wsparcia jest zabraniem nadziei na godne życie. 

 

Oczekiwania na przyszłość dla osób z autyzmem: 

 regularne zajęcia terapeutyczne, 

 zajęcia grupowe, socjalizujące, 

 szkolenia zawodowe, 
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 stworzenie ośrodka typowego dla osób z autyzmem, 

 stworzenie domów opieki dla autystów. 

 

DLA SAMYCH SIEBIE(RODZICOW/OPIEKUNÓW): 

 regularne zajęcia terapeutyczne, 

 kontakt z instytucjami działającymi na rzecz OzA, 

 informacje dotyczących świadczeń dla OzA, 

 informacji dotyczących zakładów pracy zatrudniających OzA, 

 pomoc w znalezieniu pracy dla OzA, 

 terapia rodzinna. 

 

Ankieta początkowa i końcowa- porównanie oczekiwań rodziców oraz 

końcowych rezultatów 

      Wykres 9 

 
 
 

Powyższe wyniki porównawcze wskazują, iż największe pozytywne zmiany (liczono 

łącznie tak i raczej tak) wystąpiły w odniesieniu do poznania diagnozy bliskiej osoby z  
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autyzmem, znaczący wzrost o 11%. Ponadto o 4% więcej rodziców na koniec projektu 

potrafi wyjaśnić innym, co to jest autyzm, 3% więcej rodziców poznało diagnozę osoby z  

autyzmem w odniesieniu do oczekiwań na początku projektu, a 1% więcej rodziców chce 

współpracować z innymi ludźmi na rzecz autyzmu. 

 

 

 

Widać również, iż rezultaty były mniejsze niż oczekiwania i tak 12% rodziców mniej 

wymieniło doświadczenia z innymi rodzicami osób z autyzmem. 9% rodziców mniej w 

stosunku do oczekiwań poczuło się mniej samotnie, 6% mniej niż na wstępie projektu 

poznało innych rodziców osób z autyzmem, 5% mniej rodziców niż wskazywali na 

wstępie, wzięło udział w warsztatach dla rodziców, 3% mniej niż oczekiwano na początku 

wie jak pomóc osobom z autyzmem. Najbardziej pozytywnym rezultatem projektu było 

powiększenie liczby rodziców, którzy poznali diagnozę bliskiej osoby z autyzmem i potrafi 

lepiej wyjaśnić, co to jest autyzm. 
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Porównano także opinie negatywne raczej nie i nie w obu ankietach (wykres nr 10). 

 

     Wykres 10 

 
 

Spadek optymizmu zobrazowany na wykresie: 

8% rodziców poczuło się bardziej samotnymi, 5% mniej niż oczekiwano otrzymało 

wsparcie od osób opiekujących się osobą z autyzmem i taki sam % mniej nie wymieniło 

doświadczenia z innymi rodzicami. 3% mniej niż zakładało na wstępie, poznało innych 

rodziców osób z autyzmem i taki sam % mniej będzie współpracować z innymi ludźmi na 

rzecz osób z autyzmem.  

 

Dane te są zbieżne ze zmianami ocen pozytywnych, gdzie wskazano te same punkty, choć 

wśród tych chcących współpracować – wzrost nastąpił o 1%. Widoczny, wśród rodziców 
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nastawionych pesymistycznie, pesymizm wzrósł, a wśród nastawionych optymistycznie w 

3 kategoriach wzrósł, w pozostałych nieznacznie spadł. 

 

Podsumowanie 

     Wykres 11 

 
 
 

     Wykres 12 

 
 

Porównanie oczekiwań rodziców z ich opiniami na koniec projektu wskazuje, iż projekt 

jednak sprostał oczekiwaniom rodziców. W odniesieniu do ich samych, mniej  

w odniesieniu do osób z autyzmem. Trzeba jednak mieć świadomość, iż wzrost nastawień 

pesymistycznych nie przekraczał 10% próby. Można wiec stwierdzić, iż bardzo wysokie  

oczekiwania rodziców zostały urealnione. W pytaniach otwartych rodzice zdecydowanie, 

jeśli zechcieli wypowiedzieć się w tej formie, podkreślali zbyt małą ilość czasu wsparcia 

terapeutycznego dla osób z autyzmem. Stanowiło to dla nich największy problem  
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związany z projektem, źródło również frustracji, która mogła mieć wpływ na wyniki 

badania. 

Jednakże aż 88% rodziców chce, aby ich bliscy uczestniczyli w następnym/podobnym 

projekcie. Co ważniejsze, pomimo pewnego rozdźwięku pomiędzy oczekiwaniami  

a opiniami odnośnie rezultatów miękkich na zakończenie projektu, opinie pozytywne 

rodziców tak i raczej tak w poszczególnych kategoriach osiągane są nadal na wysokim 

poziomie powyżej 70% próby. Możemy wiec stwierdzić, iż rezultaty miękkie projektu  

w opinii rodziców zostały osiągnięte i to na poziomie % dla każdego pytania bardzo 

wysokim. 

 

Ankieta początkowa i koocowa, wypełniona przez tych samych rodziców 
 

     Wykres 13 
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Zmniejszenie opinii optymistycznych rodziców dotyczących bliskich im OzA  

w odniesieniu do oczekiwań na początku projektu, licząc różnicę pomiędzy wzrostem 

opinii negatywnych a pozytywnych układa się następująco: 

22% mniej rodziców jest optymistycznie nastawionych do nabycia przez OzA umiejętności 

przydatnych w pracy zawodowej, 

21% mniej rodziców wierzy, iż OzA nauczy się poczucia obowiązku i obowiązkowości, 

18% mniej wierzy, iż OzA zwiększy zaufanie we własne siły, 

17% mniej, iż OzA podejmie naukę szkolną, 

15% mniej wierzy, że oza zwiększy poczucie odpowiedzialności, 

14% mniej wierzy, że OzA nauczy się pracować, znajdzie pracę i będzie koncentrować 

uwagę(...), 

12%mniej wierzy, że OzA będzie bardziej samodzielna i poczuje się bezpieczniej, 

11% mniej sądzi, że będzie łatwiej nawiązywać kontakty i nauczy się pracować w grupie, 

8% mniej rodziców uważa, że nabędzie motywację do większej aktywności społecznej  

i zawodowej. 

     Wykres 14 

 
 

Powyższy wykres najlepiej obrazuje wzrost i spadek optymizmu. Należy jednak pamiętać, 

że w ankietach użyto skali: tak, raczej tak, raczej nie i nie. 

 



 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i PFRON 

39 

 

 

Możemy jednak stwierdzić, podobnie jak w przypadku losowo uzyskanych ankiet 

początkowych i końcowych, że projekt przynosi spadek optymizmu w stosunku do 

oczekiwań. 

Uzyskane odpowiedzi w pytaniach otwartych w ankiecie końcowej, podpowiadają 

możliwą hipotezę, dlaczego tak się wydarzyło – zbyt krótki okres wsparcia dla osób z 

autyzmem. 

Podobny problem był wskazywany przez terapeutów oraz kadrę zarządzającą  

w organizacjach, że czas wsparcia terapeutycznego dla osób z autyzmem był zbyt krótki. 

Istotnym wnioskiem badawczym jest również to, że wydaje się, iż w niektórych 

przypadkach te oczekiwania zostały bardzo rozbudzone z kilku powodów: pierwszy taki 

projekt dla dorosłych osób z autyzmem. Nie było wiadomo, czego można się spodziewać; 

przekonywano rodziców do wypełniania dokumentacji projektowej wskazując na przyszłe 

korzyści, w tym udział w następnym projekcie.  

 

Biorąc pod uwagę charakter pilotażowy projektu, te doświadczenia warto wziąć pod 

uwagę. W tym przypadku rekomendacja nasuwa się sama, że rezultaty możliwe do 

osiągnięcia należy przedstawiać rodzicom bardzo realistycznie. Doświadczenia tego 

projektu, wyniesione przez organizacje i terapeutów na pewno będą temu służyć w 

przyszłości. 
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     Wykres 15 

 
 

Opinie rodziców dotyczących otrzymanego wsparcia przez nich samych przyniosły 

również pewien wzrost optymizmu (taka sytuacja nie wystąpiła w odniesieniu do osób z 

autyzmem) w stosunku do oczekiwań. 

I TAK: 

7% więcej rodziców zna diagnozę, dot. bliskiej osoby  

5% więcej rodziców lepiej rozumie, co to jest autyzm 

 

Z kolei zmniejszenie poziomu optymizmu układa się w sposób następujący: 

10% rodziców mniej wie jak pomóc OzA (w stosunku do oczekiwań), 

5% mniej rodziców niż oczekiwało otrzymało wsparcie terapeuty i tyle samo mniej potrafi 

wyjaśnić, co to jest autyzm, 

 

 

3% mniej niż oczekiwało wymieniło doświadczenia z innymi i otrzymało wsparcie od osób 

opiekujących się OzA, 

2% mniej niż oczekiwało wzięło udział w warsztatach, 

W pozostałych kategoriach różnica zmian wynosi zero. 
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4.3 Wskaźniki miękkie – analiza 
 

Zgodnie z zaleceniem PFRON terapeuci otrzymali formularze wskaźników miękkich 

odnoszące się do kompetencji zawodowych, zachowań społecznych i rozwoju osobistego. 

Formularze zostały wypełnione przez terapeutów na początku projektu, po 

zdiagnozowaniu osób z autyzmem i na zakończenie projektu. 

Otrzymano 102 takie podwójne formularze, co stanowi 37% założonej próby 274 osób z 

autyzmem. Przeanalizowano zmiany jakie wystąpiły u każdej z badanych osób. 

Łączne wyniki badań omówiono poniżej: 

 

     Wykres 16 

 
 

Powyższy wykres pokazuje, w jakich kategoriach można zaobserwować poprawę w całej 

grupie OzA: 

23% więcej OzA lepiej przestrzega zasad i łatwiej im prosić o pomoc 

17% łatwiej określa swoje mocne i słabe strony 

16% poprawiło swoją umiejętność zakończenia zadania na czas  

15% poprawiło umiejętność samodzielnej pracy i mniej łatwo się poddaje 

13% poprawiło umiejętność wykonywania poleceń 
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11% poprawiło umiejętność robienia dobrego wrażenia, a  

10% lepiej dotrzymuje terminów spotkań. 

Pozostałe zmiany, przedstawione na wykresie, które nie przekroczyły 10%, pomimo to 

warto zaznaczyć, iż taka poprawa wystąpiła w każdej kategorii, nawet w tych jak potrafię 

czytać i liczyć, gdzie trudno byłoby ich oczekiwać, odnotowano również zmiany 

negatywne. Tu jednak należy wziąć pod uwagę specyfikę autyzmu. Pod wpływem różnych 

czynników zewnętrznych i okoliczności może wystąpić regres w zachowaniu osoby z 

autyzmem. 

 

Na poniższym wykresie przedstawiono % zmiany pozytywne i negatywne, jakie wystąpiły 

w badanej grupie osób z autyzmem, sumarycznie w całej grupie i we wszystkich 

kategoriach:  

 

     Wykres 17 

 
 

Wykres obrazuje, iż w całej grupie badanych i we wszystkich kategoriach zmiany 

pozytywne (poprawa u osób z autyzmem w poszczególnej kategorii) wyniosły 83%, a 

negatywne zaledwie 17%.W badanej grupie 102 osób z autyzmem, zmiany wystąpiły u 95 

osób, co stanowi 93% wszystkich przebadanych formularzem wskaźników miękkich OzA. 

Tu jednak należy mieć świadomość użytej skali w formularzu, a więc: zawsze, często, 
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czasami, rzadko, nigdy i nie dotyczy. W przypadku osób z autyzmem, każda odnotowana 

zmiana, nawet pomiędzy zaledwie jednym stopniem na skali jest sukcesem. 

Zarówno terapeuci jaki i kadra zarządzająca w badaniu podkreślali małą ilość czasu  

(20 godz.) przeznaczonych na terapię beneficjentów, dlatego te wyniki stanowiły pewne 

zaskoczenie w sensie pozytywnym. Biorąc pod uwagę, iż w niektórych organizacjach 

osoby z autyzmem znajdowały się pod dłuższą opieką niż 20 godz., a wiec nie byli 

pozostawiani samym sobie, dzięki zaangażowaniu kadry terapeutycznej (np. Opole, 

Gdańsk) to jednak wyniki napawają optymistycznie. Zmiana jest widoczna na poziomie  

 

37% u 102 osób z autyzmem, we wszystkich kategoriach odpowiedzi w kompetencjach 

zawodowych/ samodzielności.  

 

     Wykres 18 

 
 

Zmiany pozytywne, a więc poprawa wystąpiła u więcej niż 10% osób z autyzmem i 

wystąpiły w następujących kategoriach: 

18% lepiej potrafi coś zrobić blisko innych osób, 

17% lepiej potrafi powiedzieć, co mu jest potrzebne, 

13% lepiej utrzymuje kontakt wzrokowy, 

12% bardziej panuje nad sobą i lepiej rozumie gesty, 
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11% lepiej rozumie informacje i współżyje z innymi, 

 

 

W pozostałych kategoriach również wystąpiły zmiany, opisane na wykresie, poniżej 10%. 

 

     Wykres 19 

 
 

Podobnie jak w przypadku kompetencji zawodowych zaobserwowane zmiany pozytywne 

osiągają znaczący % poziom, aż u 85% badanych osób z autyzmem nastąpiła poprawa 

zachowań społecznych. W stosunku do kompetencji zawodowych jest to o 2% więcej. 

Terapeuci oraz kadra zarządzająca w wywiadach stwierdzali, iż zachowania społeczne, 

dzięki „wyrwaniu OzA” z domu, przebywania w grupie lub po prostu z innymi ludźmi, są 

(poza nabyciem poczucia bezpieczeństwa) przyswajane w pierwszej kolejności. Wyniki 

badania wskazują, iż jednak umiejętności i kompetencje są nabywane równolegle, choć 

oczywiście zależy to stopnia funkcjonowania danej osoby z autyzmem i pułapu, jaki chce 

się osiągnąć. 

15% zmian negatywnych, a więc pogorszenie stanu funkcjonowania u 15% osób z 

autyzmem należy tłumaczyć regresem, jaki wystąpił u beneficjenta. Terapeuci wskazywali, 

iż tego typy sytuacje zdarzają się nawet w przypadku systematycznej opieki.  
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Ostatnia część formularza dotyczyła rozwoju osobistego. Tu, tak jak w przypadku 

kompetencji zawodowych oraz zachowań społecznych wystąpiły zmiany w znaczącej 

grupie 84% badanych osób z autyzmem. 

 

Zmiany te w sposób szczegółowy obrazuje poniższy wykres:  

     Wykres 20 

 
 

Poprawa wystąpiła u badanych osób z autyzmem w następujących kategoriach: 

18% lepiej potrafi rozmawiać o swoich uczuciach i tyle samo % więcej chce się dalej 

uczyć i uczyć nowych rzeczy 

16% lepiej nazywa swoje uczucia i lepiej wie, co potrafi 

12% jest bardziej cierpliwych 

10% łatwiej się relaksuje i bardziej martwi się, co o nim myślą inni. 

W pozostałych, wszystkich kategoriach odnotowano zmiany pozytywne, a więc poprawę 

funkcjonowania osób z autyzmem, poniżej 10%. Istotnym jest też, że tak jak w przypadku 

kompetencji 

 

zawodowych i zachowań społecznych, zmiany odnotowujemy w każdej kategorii,  

a zmiany negatywne (pogorszenie stanu funkcjonowania) są zdecydowanie niższe niż 

zmiany pozytywne, a więc poprawa stanu funkcjonowania.  
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Poniższy wykres pokazuje zmiany sumaryczne, pozytywne, które wystąpiły u 84%, 

negatywne zmiany wystąpiły u 16% osób z autyzmem. 

 

     Wykres 21 

 
 

Podsumowując zmiany, jakie nastąpiły u osób z autyzmem w trakcie projektu w zakresie 

kompetencji zawodowych/samodzielności, zachowań społecznych i w rozwoju osobistym 

trzeba stwierdzić, iż projekt na poziomie zakładanych rezultatów miękkich przynosi 

spodziewane efekty.  

Jest to o tyle interesujące, że gdybyśmy opierali się jedynie na opiniach terapeutów, czy 

kadry zarządzającej, wyrażonych w trakcie ewaluacji końcowej i ewaluacji mid-term, 

moglibyśmy nie spodziewać się żadnych rezultatów. Wskazywano głownie na bardzo 

krótki czas terapii, który wiązał się bardziej z pilotażowym charakterem projektu  

 

i wykorzystaniem wiedzy z pracy z osobami z autyzmem do tworzenia koncepcji niż 

rzeczywistym i trwałym działaniem na rzecz beneficjentów. Tymczasem jednak zmiany 

wystąpiły, choć nie są one spektakularne na poziomie skali. Należy podkreślić, że miały 

miejsce. Oznacza to także, iż zwiększając odpowiednio czas terapii, działań warsztatowych  
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i innych działań na rzecz osób z autyzmem można spodziewać się istotnych efektów wśród 

tych osób. 

 
 

5. Podsumowanie 
 

5.1 Rezultaty twarde 
 

W projekcie założono zrekrutowanie, zdiagnozowanie oraz wsparcie dla 274 osób z 

autyzmem. Powyższy wykres pokazuje jak w ciągu trwania projektu przebiegała 

rekrutacja. Można stwierdzić, iż po okresie wstępnego rozruchu, najwięcej osób 

zrekrutowano w maju i czerwcu 2009 r., a w pozostałych miesiącach rekrutacja była 

zbliżona (nieco mniej osób zrekrutowano w miesiącach wakacyjnych i w listopadzie). 

Liczba 281 zrekrutowanych osób z autyzmem jest wyższa od zakładanej w projekcie. 

Osoby te zostały zdiagnozowane i udzielono im wsparcia.. 

 

     Wykres 22 

 
 

 

W projekcie zdiagnozowano i udzielono wsparcia 281 osobom z autyzmem, w tym 207 

mężczyzn co stanowi 74% BO i 74 kobiety co stanowi 26% BO. Proporcje te  
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odpowiadają statystykom dotyczącym tej grupy niepełnosprawności, gdyż 

niepełnosprawność ta dotyka znacznie częściej mężczyzn niż kobiety. W związku z tym 

nie można stosować w projektach wspierających osoby z autyzmem prostych założeń 

związanych równym udziałem obu płci, co zresztą w tym projekcie trafnie zdiagnozowano 

na wstępie. Równość płci oznacza równy dostęp kobiet i mężczyzn do udzielanego 

wsparcia. 

 

Beneficjentami bezpośrednimi projektu były osoby z autyzmem, rodzice/opiekunowie 

osób z autyzmem oraz terapeuci. Wszystkie ilościowe rezultaty zostały osiągnięte, w 

przypadku osób z autyzmem i ich rodziców zostały przekroczone.  

W projekcie założono zdiagnozowanie i objęcie wsparciem 274 osoby z autyzmem, 

tymczasem udało się zdiagnozować i objąć wsparciem 281 osób z autyzmem (wykres 23). 

W badaniu jednak terapeuci oraz kadra zarządzająca w organizacjach partnerskich 

podkreślali, że przyjęte wartości ilościowe rezultatu były dla nich bardzo obciążające, stąd 

w przyszłych projektach należy dobrze rozważyć możliwości udzielanego wsparcia. 

 

     Wykres 23 

 
 

W projekcie założono przeszkolenie w użyciu testu TTAP, ocena pracy terapeutów z BO 

projektu (superwizje) oraz staże dla 27 osób i taki wynik został osiągnięty, pomimo, że 

zdarzało się, że terapeuci rezygnowali z udziału w projekcie, z powodów obiektywnych, 

nadmiernego obciążenia pracą, nieadekwatnej pensji lub nie sprawdzali się w realizacji 

projektu. Tu warto przypomnieć również wyniki z badania w poprzednich częściach, gdzie 

przeprowadzone szkolenia i staże zostały bardzo wysoko ocenione. Rezultat ten został  
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osiągnięty nie tylko ilościowo, ale także zawierał wysoką jakość realizacji, co na pewno 

też przyczyni się do trwałości projektu. 

 

    Wykres 24 

 
 

W ramach wsparcia terapeuci otrzymali kompleksowe wsparcie w ramach projektu 

poprzez: przeszkolenie w zakresie przeprowadzania diagnozy testem TTAP, superwizje 

pracy z beneficjentem ostatecznym, na podstawie nagrań ocena pracy terapeuty oraz 

odbycie tygodniowego stażu w Fundacji Synapsis w Wilczej Górze. Po tak 

kompleksowym wsparciu, terapeuci otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte 

umiejętności w zakresie pracy z osobami z autyzmem. 
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Kolejnym rezultatem ilościowym, który w trakcie realizacji wydawał się trudny do 

osiągnięcia, była założona liczba rodziców. Jednakże i tu osiągnięto rezultat wyższy od 

założonego. 

     Wykres 25 

 
 

     Wykres 26 
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Powyższy wykres pokazuje, iż w projekcie uczestniczyły przede wszystkim matki osób z 

autyzmem. Rodzice są często zmęczeni długoletnią opieką nad osobą z autyzmem i udział 

ich obojga w projekcie, (jeśli jest to pełna rodzina) jest trudny, co w przyszłych projektach 

należy wziąć pod uwagę (a taki zakładano wstępnie tworząc ten projekt). Z kolei powyższa 

analiza ankiet dla rodziców pokazała również, że wsparcie im obojgu jest bardzo 

potrzebne. 

 

Poniższy wykres 27 obrazuje stopień osiągnięcia pozostałych założonych rezultatów 

twardych projektu, a także tych niezałożonych na wstępie. 

     Wykres 27 

 
 

Rezultat 1. - Z zakładanych 15 osób z autyzmem skierowanych do Zakładów Aktywności 

Zawodowej lub do Warsztatów Terapii Zajęciowej udało się skierować tylko 9 osób z 

autyzmem. Rezultat ten został osiągnięty na poziomie 60% z uwagi na fakt, iż ZAZ -y czy 

WTZ jest mało, nie są dostosowane do tej grupy niepełnosprawności. Ponadto trudno jest 

znaleźć wolne miejsca. Przeważnie jest długa lista oczekujących osób niepełnosprawnych 

skierowanych do tego typu podmiotów chronionego rynku pracy. Następnym ważnym 

czynnikiem powodującym niezrealizowanie tego rezultatu twardego na poziomie 100% 

jest fakt, że niski poziom funkcjonowania osób z autyzmem ze znacznym czy 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności powoduje utrudnienia w skierowaniu i 

umieszczeniu ich w tych podmiotach (objęcia aktywizacją społeczną ani zawodową). 
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Rezultat 2. - 1 osoba zatrudniona w podmiocie sektora ekonomii społecznej 

Zakładany rezultat został zrealizowany, 1 osoba została zatrudniona w sektorze ekonomii 

społecznej, na początku na umowę zlecenia a następnie na umowę o pracę. Rezultat został 

zrealizowany na poziomie 100%. 

 

Rezultat 3 - osoby podjęły pracę w ZPCH 

Założony rezultat twardy w projekcie nie został zrealizowany. Z informacji uzyskanych od 

Partnerów wynika, że Zakłady Pracy Chronionej nie są zainteresowane zatrudnieniem osób 

z autyzmem. Wolą zatrudniać osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności w tym np.  

z niepełnosprawnością ruchową. Następnym ważnym czynnikiem powodującym 

niezrealizowanie tego rezultatu twardego na poziomie 100% jest fakt, iż niski poziom 

funkcjonowania osób z autyzmem ze znacznym czy umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności powoduje utrudnienia ich do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, odwołując się do wiedzy z wywiadów, że nawet 

osiągnięcie odpowiedniego stopnia kompetencji i umiejętności nie załatwi miejsca w ZAZ, 

ZPCH czy WTZ, a co dopiero mówić o otwartym rynku pracy.   

 

Pomimo niezrealizowania 2 rezultatów twardych na poziomie 100%, w projekcie udało się 

zrealizować dzięki indywidualnemu podejściu do osób z autyzmem, ich potrzeb, 

możliwości a ponadto dzięki trafnemu zdiagnozowaniu ich predyspozycji i możliwości 

zawodowych testem TTAP następujące rezultaty twarde: 

 

Rezultat 4 – 2 osoby z autyzmem podjęły staż na otwartym rynku pracy finansowany 

przez Powiatowy Urząd Pracy. 

Rezultat ten został zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się 

żyć Razem” w Opolu. Taka elastyczność i umiejętność znajdywania nowych rozwiązań 

jest sukcesem projektu i organizacji partnerskiej Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu 

„Uczymy się żyć Razem” w Opolu. W związku z tym, że projekt nie zakładał 

finansowania staży, zaradność i indywidualne podejście do osób z autyzmem umożliwiły 

skorzystania z finansowania ich przez Powiatowy Urząd Pracy. 

 

Rezultat 5 – 2 osoby podjęły wolontariat w podmiocie sektora ekonomii społecznej. 

Rezultat ten został zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się 

żyć Razem” w Opolu i przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. 

Taka elastyczność i umiejętność znajdywania nowych rozwiązań jest sukcesem projektu  

i organizacji partnerskich, które tego dokonały. 

 

Rezultat 6 – 7 osób podjęło naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy 

Rezultat ten został zrealizowany przez Stowarzyszenie św. Celestyna w Mikoszowie, które 

w ramach projektu przygotowało 4 osoby z autyzmem do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu. 
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Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć Razem” w Opolu, które w ramach 

projektu przygotowało 1 osobę z autyzmem do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

Stowarzyszenie ProFuturo z Poznania, które w ramach projektu przygotowało 1 osobę  

z autyzmem do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu we Wrocławiu, które w ramach projektu 

przygotowało 1 osobę z autyzmem do podjęcia praktycznej nauki zawodu Taka 

elastyczność i umiejętność znajdywania nowych rozwiązań jest sukcesem projektu  

i organizacji partnerskich, które tego dokonały. 

 

Niewątpliwie są to znaczące rezultaty, w pewnym sensie ”wynagradzające„ niezupełne 

osiągnięcie (60%) jednego rezultatu twardego dotyczącego skierowania do ZAZ lub WTZ 

oraz braku założonego rezultatu – 3 osoby podejmą pracę w ZPCH. 

 

Rezultat 7 - W ramach projektu zakładane było opracowanie 4 informatorów regionalnych 

dla otoczenia osób z autyzmem. Pierwotnie zakładano, że rezultat ten zrealizują 

następujące organizacje: Partner z Lublina, z Zielonej Góry, z Poznania, z Wrocławia. 

Partner ze Szczecina dodatkowo stworzył Informator regionalny dla województwa 

zachodniopomorskiego. W związku z tym stworzono 5 informatorów regionalnych co 

stanowi 125% zrealizowania rezultatu twardego projektu. Informatory regionalne mają 

służyć rodzicom i najbliższemu otoczeniu w możliwości dotarcia do instytucji i organizacji 

służących pomocą. Informatory te dostarczają wiedzy na temat autyzmu, diagnozowania 

osób z autyzmem i form pomocy. Oceniając w kontekście trwałości po zakończeniu 

projektu, zakłada się, że będą służyły pomocą otoczeniu: rodzicom/opiekunom  

i rodzeństwu. 

 

Podsumowując możemy stwierdzić, iż rezultaty twarde zostały osiągnięte lub 

przekroczone, poza wskazanymi powyżej dwoma rezultatami, które dla odmiany zostały 

zastąpione innymi. Taka elastyczność i umiejętność znajdywania nowych rozwiązań jest 

niewątpliwie również sukcesem projektu i organizacji partnerskich. 

 

 

5.2 Rezultaty miękkie 

 
Jak wykazano w rozdziałach poświęconych wynikom badania, pomimo wielu obaw, 

wskaźniki miękkie jak i wartość dodana zostały osiągnięte. 

 

W projekcie założono, że wśród osób z autyzmem uczestniczących w projekcie nastąpi: 

 dokonanie diagnozy funkcjonalnej 

 

 określenie kompetencji i umiejętności pracowniczych oraz stopnia samodzielności 
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     Wykres 28 

 
 

Powyższy wykres nr 28 wskazuje, iż podobnie jak w przypadku rezultatów ilościowych 

(którego jest odwzorowaniem), rezultaty miękkie zostały osiągnięte, gdyż przebadanie 281 

osób z autyzmem testem TAP pozwoliło na ich diagnozę funkcjonalną oraz określenie 

kompetencji i umiejętności pracowniczych oraz stopnia samodzielności (identycznie jak w 

przypadku rezultatów ilościowych osiągnięto wynik wynoszący 103% założonego). 

 

Pozostałe rezultaty, wymienione poniżej odnajdziemy w sposób szczegółowy na 

wykresach w odpowiednim rozdziale. 

 rozwinięcie umiejętności współdziałania w grupie 

 wzrost koncentracji uwagi i zadaniowości 

 zredukowanie występowania zachowań trudnych i stereotypowych, które utrudniają 

aktywne włączenie się w działania 

 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji 

 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. 
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Poniżej obrazujemy  zmianę, jaka została odnotowana na formularzach wskaźników 

miękkich przez terapeutów: 

 

     Wykres 29 

 
 

Widocznym jest, że taka zmiana pozytywna nastąpiła w przypadku kompetencji 

zawodowych / samodzielności, zmianę odnotowywano zazwyczaj przy zmianie 1 punktu 

na zastosowanej skali (83%). 

 

Bardzo podobną pozytywną zmianę odnotowano w przypadku zachowań społecznych oraz 

rozwoju osobistego. 
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    Wykres 30 

 
 

 

Z kolei w opinii rodziców (patrz rozdz.4.3) te zmiany nie były aż tak pozytywne, niemniej 

jednak porównanie ich opinii, wskazuje, iż nadal ocena pozytywna rezultatów przeważa 

nad negatywną. Zważywszy bardzo krotki okres realnego wsparcia terapeutycznego, 

można uznać taki wynik za sukces. 
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    Wykres 31 

 
 
 

Wśród rodziców i otoczenia osób z autyzmem uczestniczących w projekcie założono: 

 wzrost świadomości i umiejętności niesienia wsparcia osobom z autyzmem przez 

najbliższe otoczenie, w tym rodziny osób niepełnosprawnych 

 nowe zdefiniowanie roli ON w życiu zawodowym i społecznym 

 wzrost akceptacji wobec problemu autyzmu 

 

Poniższe skrócone wykresy pokazują, że na pewno nastąpił wzrost świadomości 

dotyczący znajomości diagnozy, ale nie zwiększyła się umiejętność niesienia wsparcia dla 

osób z autyzmem. Wynika to oczywiście z faktu, że samym rodzicom poza wsparciem 

diagnostycznym dla osób z autyzmem rzadko udzielono innego wsparcia, ponieważ nie 

założono go realnie w projekcie i wynikało raczej z bądź z dobrej woli terapeutów, bądź 

nowych pomysłów przy okazji zmian budżetowych – przypadek KTA Szczecin 

(zatrudnienie doradcy ds. rodziców) lub też z innych działań organizacji z innych środków 

w tym samym okresie. 

 

Nowe zdefiniowanie roli ON rozumiemy jako włączanie osób z autyzmem w życie 

społeczne i zawodowe, ich aktywizację na obu tych polach. Grupą na pewno przekonaną 

do takiej możliwości są terapeuci i organizacje partnerskie. 
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U rodziców na pewno zostały rozbudzone oczekiwania, wrosła ich wiara w zmianę – 

pytanie na ile te oczekiwania zostaną spełnione, zwłaszcza w przypadku osób z autyzmem 

i ich rodziców już uczestniczących w projekcie. 

Niemniej jednak dane uzyskane (patrz też rozdz. 4.3) pokazują, że i tutaj rezultaty miękkie 

zostały osiągnięte, a zdecydowana większość rodziców (odpowiednio w samej losowej,  

a w końcowej podwójnej ankiecie końcowej, chciałaby aby ich bliski uczestniczył  

w następnym/ podobnym projekcie. 

    Wykres 32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Wykres 33 
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Przewidywaną wartością dodaną projektu było: 

 zdiagnozowanie społeczne osób z autyzmem oraz zebranie danych dotyczących skali 

tej niepełnosprawności w regionach objętych pilotażem, 

 podniesienie standardów pracy terapeutów dzięki wydaniu amerykańskiego 

podręcznika TTAP 

a także 

 zintegrowanie i lepsze wzajemne poznanie się organizacji realizujących pilotaż, 

skupionych w Porozumieniu Autyzm – Polska, 

 integracja środowiska terapeutów, opiekunów i rodziców OzA dzięki realizacji 

projektu, 

 wzmocnienie organizacyjne i instytucjonalne Organizacji realizujących pilotaż. 

 

Jak wskazano w wynikach badania, w tym rezultatach twardych, została ona nie tylko 

osiągnięta, ale także wzmocniono organizacje o doświadczenie i umiejętności, związane  

z realizacją projektów unijnych. Organizacje uczestniczące w projekcie zintegrowały się, 

nastąpiła też integracja rodziców i terapeutów, lecz tylko w niektórych organizacjach, inne 

nie miały innych, poza projektowych możliwości do działań na tym polu.  
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Ponadto stworzono nowe rodzaje wsparcia i możliwych rezultatów: praca w formie 

wolontariatu, nauka w Szkole Przysposobienia do Pracy, staż pracy finansowany przez 

Powiatowy Urząd Pracy. 

 

6. Wnioski 
 

Ewaluacja ex-post została przeprowadzona metodami jakościowymi i ilościowymi, 

różnorodność zebranych danych wskazuje, iż zebrano je od różnych grup beneficjentów 

projektu oraz ich porównywanie pokazuje, że na 2 etapach zastosowano triangulacje. 

Trzeci, ze względu na brak zespołu nie był możliwy. 

W celu zapewnienia rzetelności uzyskanych informacji, zbierania jak najpełniejszego 

materiału badawczego oraz formułowania poprawnych logicznie i metodologicznie 

wniosków konieczne jest bieżące zestawianie i porównywanie ze sobą danych. Takie 

podejście nazywane jest triangulacją. 

Przebiega ona w trzech etapach: a) zbieranie dostępnych danych, b) zbieranie informacji 

od -różnych grup respondentów (potencjalnie prezentujących różny punkt widzenia),  

c) realizacja badania i analiza danych przez zespół badawczy tj. przez wszystkich członków 

zespołu badawczego (możliwa wzajemna kontrola oraz konfrontacja i weryfikacja analiz i 

wniosków) - Portal funduszy europejskich, ewaluacja 

www.ewaluacja.gov.pl/ewaluacja_wstep/Strony/Definicja.aspx 

 

Jednak takie podejście zapewniło weryfikację danych i zwiększyło wiarygodność badania. 

Ciekawym przykładem są już cytowane rezultaty miękkie, gdzie, jeślibyśmy oparli się 

tylko na wywiadach pogłębionych oraz ankietach terapeutów, uznalibyśmy że nie 

osiągnięto rezultatów miękkich z powodu zbyt krótkiego okresu wsparcia. Tymczasem 

formularze wskaźników miękkich oraz ankiety rodziców wykazały, że jednak zmiana 

pozytywna nastąpiła. 

 

Jak wykazano w rozdz. 5 cele i rezultaty projektu zostały generalnie osiągnięte poza 

nielicznymi wyjątkami (rezultaty twarde), gdzie rezultaty zastąpiono innymi, a rezultaty 

miękkie zostały osiągnięte w sposób satysfakcjonujący (por. wykresy powyżej), gdzie 

zmiana pozytywna nastąpiła w wybranych obszarach badawczych kompetencji, na 

poziomie powyżej 80% badanych. Przypomnieć należy, że najczęściej była to zmiana 

jednego stopnia na skali. W przypadku osób z autyzmem – każda, nawet najmniejsza 

zmiana jest zmianą pozytywną i pożądaną. 

Podobnie rodzice, pomimo, że generalnie ich optymizm zmalał, to jednak oceniając 

rezultaty projektu pozytywne w odniesieniu do osób z autyzmem, na poziomie co najmniej 

50% respondentów. Jeszcze większa grupa ocenia te rezultaty lepiej w odniesieniu do ich 

samych. 

 

W projekcie wystąpiły bariery i problemy, które zostały przełożone na rekomendacje dot. 

przyszłych wniosków.  

http://www.ewaluacja.gov.pl/ewaluacja_wstep/Strony/Definicja.aspx
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Kończąc należy stwierdzić, że cele i rezultaty projektu zostały trafnie założone, choć 

niektóre wskaźniki ilościowe oraz rezultaty miękkie założono w projekcie zbyt ambitnie  

i ich realizacja została okupiona zbyt dużym wysiłkiem terapeutów i organizacji. Założono 

zbyt krótki czas wsparcia terapeutycznego, odpowiedni dla pilotażu i założonego 

tworzenia koncepcji, ale nie zapewniający trwałej zmiany u osób z autyzmem. 

Ponieważ projekt osiągnął założone cele i rezultaty – był skuteczny. 

 

Efektywność oceniono na podstawie zrealizowania budżetu projektu: 

Budżet projektu po zmianach wynosił 2.070.488,64 zł 

Zrealizowany został na poziomie 1.918.351,21 zł co stanowi zrealizowanie budżetu 

projektu na poziomie 92,65% 

Koszt jednostkowy w projekcie przypadający na jednego beneficjenta w pierwotnym 

budżecie projektu wynosił: 4.227,61 zł 

Koszt jednostkowy w projekcie przypadający na jednego beneficjenta na zakończenie 

wynosi:3.383,15 zł. Ocena jednostkowa kosztów powinna zostać dokonana w PFRON  

w porównaniu z innymi podobnymi projektami. Koszty tego projektu zostały zaniżone 

przez brak środków administracyjnych w partnerstwie. Jego replikacja/ kontynuacja 

powinna zostać o te koszty powiększona. Dla odmiany replikacja/kontynuacja projektu 

zostanie pomniejszona o znaczące koszty wytworzenia koncepcji. 

Wywiady jednoznacznie dowodzą, iż wytworzenie takiej koncepcji nie byłoby możliwe 

bez środków unijnych. Wypracowana w pilotażu koncepcja, nabyte przez organizacje 

wiedza i umiejętności, nowe narzędzie TTAP, a także kolejny projekt PFRON stwarzają 

szanse i możliwości na uruchomienie długofalowego procesu aktywizacji osób z 

autyzmem. Ciekawym przykładem, potwierdzającym powyższe stwierdzenie, jest udział 

zielonogórskiego partnera w konkursie regionalnym POKL z ideą wypracowanego 

wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem, po wycofaniu się z konkursu PFRON 

(ogłoszonego w grudniu 2009). Jest to również przykład wzmocnienia organizacji przez 

badany projekt, gdyż organizacja wcześniej nie sięgała po fundusze wspólnotowe.  

 

Trwałość - wykorzystanie koncepcji zależy również od decydentów – Biura Pełnomocnika 

Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Pierwszym testem będzie następny projekt oraz ewentualna modyfikacja jego założeń pod 

wpływem projektu pilotażowego. 

Natomiast trwałość rezultatów, niezależnie od działań projektowych, zapewnia test TTAP, 

nabyte kompetencje terapeutów i organizacji. Terapeuci, nawet jeśli opuszczą swoje 

organizacje, będą dalej wykorzystywać swoją wiedzę w pracy z osobami z autyzmem. 

 

 

W ewaluacji ex-post nie koncentrowano się na problemach zarządczych, komunikacyjnych 

oraz jakości partnerstwa. Jednak wywiady pogłębione oraz ankiety terapeutów 
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potwierdziły wnioski z ewaluacji mid-term. Na ten temat odniesiono się do nich w 

rekomendacjach.  

 

7. Rekomendacje: 
 

1. PFRON jedynym liderem projektu bez pośrednictwa. Każdy Partner sprawozdaje się  

i rozlicza z realizowanych zadań bezpośrednio z Liderem projektu. 

2. W nowym projekcie należy określić dla każdego z Partnerów rezultaty twarde jakie 

powinien zrealizować/osiągnąć przy uwzględnieniu adekwatnego budżetu oraz 

możliwości organizacji. 

3. Zwiększyć czas wsparcia terapeutycznego dla osób z autyzmem. 

4. Wprowadzić wsparcie dla rodziców np. przez zatrudnienie doradcy ds. rodziców, 

terapię rodzinną. 

5. Wprowadzić doradcę ds. rynku pracy na poziomie partnerstwa, jako wsparcie zarówno 

dla osób z autyzmem, rodziców jak i terapeutów i organizacji. 

6. W nowym projekcie należy uwzględnić systematyczne wsparcie terapeutyczne dla osób 

z autyzmem uczestniczących w pilotażu z uwzględnieniem już opracowanych w 

projekcie pilotażowym Indywidualnych ścieżek aktywizacji zawodowej i zaproponować 

nowe formy wsparcia dotyczące aktywizacji zawodowej. 

7. Bardziej realistycznie ustalać ilościowe rezultaty, bardziej nastawić się na jakość 

wsparcia i jego systematyczność. 

8. Wprowadzać inne rezultaty twarde jak praca w formie wolontariatu, praktyczna nauka 

zawodu, staże, nauka w Szkole Przysposabiającej do Pracy – zapewnić większą 

elastyczność/wymienność rezultatów.  

9. Stworzyć system wsparcia prawnego dla samodzielnych, dorosłych osób z autyzmem 

oraz dla rodziców. 

10. Zatrudnić terapeutów na pełny wymiar czasu pracy (w projekcie pilotażowym ½ etatu) 

11. Wprowadzić finansowanie działań administracyjnych na poziomie poszczególnych 

partnerów (koordynacja, finanse, dokumentacja). 

12. Wprowadzić wzory dokumentacji i procedury na początku projektu 

13. Opracować inne niż test TTAP narzędzie dla wysoko funkcjonujących osób z 

autyzmem i być może bardzo nisko funkcjonujących. 

14. Upowszechniać narzędzie TTAP, kontynuować szkolenia TTAP i staże, a także o ile 

możliwe, zapewnić inne specjalistyczne szkolenia dla terapeutów (pracowników 

organizacji). 

15. Wykorzystać stworzoną koncepcję w oparciu o wypracowane metody pracy  

z dorosłymi osobami z autyzmem.  


