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I. WPROWADZENIE  

1. CELE EWALUACJI OKRESOWEJ 

Celem ewaluacji okresowej projektu „Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami oraz niektórymi niepełnosprawnościami sprzęŜonymi w wieku 45+ na 

rynku pracy” jest oszacowanie jego wartości pod kątem adekwatności, skuteczności, 

efektywności, uŜyteczności oraz trafności. Zgromadzona w wyniku badania ewaluacyjnego 

wiedza umoŜliwiła określenie stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów i rezultatów projektu 

w połowie okresu jego wdraŜania, wskazanie elementów utrudniających ten proces, 

identyfikację słabych oraz mocnych stron projektu, a takŜe sformułowanie zaleceń 

dotyczących sposobu jego realizacji, zarówno w odniesieniu do obecnej, jak i kolejnej edycji 

tego przedsięwzięcia. Pierwszy etap ewaluacji okresowej projektu obejmuje okres                

od początku jego wdraŜania tj. od dnia  01.03.2013 r. do dnia 31.10.2013 r.  

2. PRZEDMIOT I ZAKRES EWALUACJI  

Przedmiot badania ewaluacyjnego stanowiły: 

• działania o charakterze zarządczym, 

• działania o charakterze merytorycznym (warsztaty aktywizacji społeczno - zawodowej, 

szkolenia: podnoszące kwalifikacje podstawowe, zawodowe, z zakresu przedsiębiorczości, 

warsztaty dla opiekunów ON), 

• rezultaty twarde i miękkie, 

• proces rekrutacji i promocji projektu. 
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3. KRYTERIA I PYTANIA BADAWCZE 

Kryteria oceny, które zastosowano w ewaluacji okresowej: 

- adekwatność – stopień dostosowania projektu do potrzeb ON oraz OP, 

- trafność – stosowanych metod rekrutacji oraz form promocji projektu, 

- skuteczność – stopień osiągnięcia zaplanowanych celów i rezultatów projektu, 

- uŜyteczność – stopień przydatności projektu dla ON oraz OP, 

- efektywność – dostosowanie budŜetu projektu do załoŜonych celów oraz zadań, sprawność 

wdraŜania. 

W odniesieniu do w/w kryteriów sformułowano pytania badawcze: 

1. Czy formy wsparcia BO ON oraz formy wsparcia dla otoczenia ON zostały 
sformułowane adekwatnie do potrzeb i oczekiwań grup docelowych? (adekwatność) 

2. Czy sposób realizacji przyjętych form wsparcia sprzyjał osiągnięciu załoŜonych celów? 
(adekwatność) 

3. Czy sposób organizacji form wsparcia był odpowiedni do moŜliwości i potrzeb 
uczestników? (adekwatność) 

4. Czy organizacja projektu uwzględniała specjalne potrzeby BO? (adekwatność) 

5. Czy i w jakim stopniu działania promocyjne i rekrutacja dotarły do odbiorców projektu?  
(trafność) 

6. Jakie czynniki wpływały na podjęcie decyzji w zakresie uczestnictwa w projekcie? 
(trafność) 

7. Czy załoŜone rezultaty są osiągane zgodnie z harmonogramem? Czy i ewentualnie, które 
cele mogą być zagroŜone? JeŜeli taka sytuacja ma miejsce to w jaki sposób moŜna temu 
zaradzić? (skuteczność) 

8. W jakim stopniu względem harmonogramu na tym etapie zostały zrealizowane załoŜone 
wskaźniki projektu? Czy rokuje to pełnemu osiągnięciu załoŜonych wskaźników? 
(skuteczność) 

9. Jaki jest poziom satysfakcji i zadowolenia BO z udziału w projekcie? (uŜyteczność) 

10. Jakie czynniki wpływały na kształtowanie poziomu satysfakcji i zadowolenia BO? 
(uŜyteczność) 

11. Jaką wiedzę i umiejętności uzyskali BO projektu? (uŜyteczność) 

12. Jakie czynniki sprzyjają, a jakie utrudniają wdraŜanie projektu? (efektywność) 
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Zasadnicze elementy koncepcji ewaluacji, pytania badawcze sformułowane do 

poszczególnych kryteriów ewaluacyjnych, a takŜe wskaźniki oraz metody wykorzystane w 

ramach ewaluacji okresowej przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela nr 1 Zasadnicze elementy koncepcji ewaluacji projektu 

Kryterium 
ewaluacyjne 

Pytanie badawcze Wskaźniki 
Technika, narzędzie 

badawcze 

adekwatność 

1. Czy formy wsparcia BO ON oraz formy 
wsparcia dla otoczenia ON zostały 
sformułowane adekwatnie do potrzeb i 
oczekiwań grup docelowych? 

• Opinie BO 
dotyczące form 
wsparcia 

• Opinie osób 
kluczowych dla 
realizacji projektu 

• Analiza 
dokumentów 

• Ankiety dla ON 
i otoczenia ON 

• Ankieta dla kadry 
zarządzającej 

2. Czy sposób realizacji przyjętych form 
wsparcia sprzyjał osiągnięciu załoŜonych 
celów? 

• Opinie BO 
dotyczące form 
wsparcia 

Opinie osób 
kluczowych dla 
realizacji projektu 

• Analiza 
dokumentów 

• Ankiety dla ON 
i otoczenia ON 

• Ankieta dla kadry 
zarządzającej 

3. Czy sposób organizacji form wsparcia 
był odpowiedni do moŜliwości i potrzeb 
uczestników? 

• Opinie BO  

 

• Ankiety dla ON 
i otoczenia ON 

4. Czy organizacja projektu uwzględniała 
specjalne potrzeby BO? 

• Opinie BO • Analiza 
dokumentów 

• Ankiety dla ON 

 

trafność 

5. Czy i w jakim stopniu działania 
promocyjne i rekrutacja dotarły do 
odbiorców projektu?  

• Opinie BO 

• Liczba i charakter 
działań 
promocyjnych 
i rekrutacyjnych 

• Analiza 
dokumentów 

• Ankiety dla ON 
i otoczenia ON 

6. Jakie czynniki wpływały na podjęcie 
decyzji w zakresie uczestnictwa w 
projekcie? 

• Opinie BO 
• jw. 
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Kryterium 
ewaluacyjne 

Pytanie badawcze Wskaźniki 
Technika, narzędzie 

badawcze 

skuteczność 

7. Czy załoŜone rezultaty są osiągane 
zgodnie z harmonogramem? Czy i 
ewentualnie, które cele mogą być 
zagroŜone? JeŜeli taka sytuacja ma miejsce 
to w jaki sposób moŜna temu zaradzić? 

• Liczba 
zrealizowanych 
form wsparcia, 
liczba BO 

• Opinie osób 
kluczowych dla 
realizacji projektu 

• Analiza danych 
zastanych 
(monitoringowych) 

• Analiza 
dokumentów  

• Ankieta dla kadry 
zarządzającej 

8.W jakim stopniu względem 
harmonogramu na tym etapie zostały 
zrealizowane załoŜone wskaźniki 
projektu? Czy rokuje to pełnemu 
osiągnięciu załoŜonych wskaźników? 

• Opinie osób 
kluczowych dla 
realizacji projektu 

• Liczba 
zrealizowanych 
form wsparcia, 
liczba BO  

• Analiza danych 
zastanych 
(monitoringowych) 

• Analiza 
dokumentów  

• Ankieta dla kadry 
zarządzającej 

uŜyteczność 

9. Jaki jest poziom satysfakcji i 
zadowolenia BO z udziału w projekcie?  

• Opinie BO • Ankiety dla ON 
i otoczenia ON 

10. Jakie czynniki wpływały na 
kształtowanie poziomu satysfakcji i 
zadowolenia BO? 

• Opinie BO • Ankiety dla ON 
i otoczenia ON 

11. Jaką wiedzę i umiejętności uzyskali 
BO projektu? 

• Opinie BO • Ankiety dla ON 
i otoczenia ON 

efektywność 

12. Jakie czynniki sprzyjają a jakie 
utrudniają wdraŜanie projektu? 

• Opinie osób 
kluczowych dla 
realizacji projektu 

• Analiza 
dokumentów 
(sprawozdania 
okresowe) 

• Ankieta dla kadry 
zarządzającej 
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II. STRESZCZENIE 

Raport prezentuje wyniki ewaluacji projektu: „Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzęŜonymi w wieku 45+ na 

rynku pracy” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji – FAR w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja 

społeczna” Działanie 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej” 

Poddziałanie 1.3.6. 

Przeprowadzona ewaluacja miała charakter wewnętrzny i była realizowana w trybie 

okresowym, uwzględniając okres od początku realizacji projektu tj. od 01.03.2013 r. do 

31.10.2013 r. Okres objęty ewaluacją był wynikiem analizy działań realizowanych w 

poszczególnych miesiącach, uwzględniając późniejsze podpisanie umowy o dofinansowanie 

projektu oraz mniejszą intensywność działań w początkowym okresie realizacji. 

Celem ewaluacji okresowej projektu „Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzęŜonymi w wieku 45+ na 

rynku pracy” było oszacowanie jego wartości pod kątem adekwatności, skuteczności, 

efektywności, uŜyteczności oraz trafności. Zgromadzona wiedza pozwoliła określić stopień 

osiągnięcia zaplanowanych celów i rezultatów mniej więcej w połowie okresu jego 

wdraŜania, wskazanie elementów utrudniających wdraŜanie, identyfikację słabych i mocnych 

stron projektu, oraz sformułowanie zaleceń w odniesieniu do dalszej realizacji projektu. 

Przedmiotem badania ewaluacyjnego były: 

• działania o charakterze zarządczym, 

• działania o charakterze merytorycznym (warsztaty aktywizacji społeczno - zawodowej, 

szkolenia: podnoszące kwalifikacje podstawowe, zawodowe, z zakresu przedsiębiorczości, 

warsztaty dla opiekunów ON), 

• rezultaty twarde projektu, 

• proces rekrutacji i promocji projektu 



 

 
 

 

Strona | 9 

W badaniu wykorzystano zarówno metody jakościowe jak i ilościowe, wśród metod 

jakościowych wykorzystano analizę dokumentacji i danych zastanych, natomiast w ramach 

metod ilościowych, ankiety skierowane do BO ON i osób z otoczenia ON oraz ankiety dla 

kadry zarządzającej projektem. 

Ewaluacja okresowa została przeprowadzona zgodnie z załoŜeniami zawartymi w 

dokumencie pn. „Strategia ewaluacji w projekcie Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzęŜonymi w wieku 45+ na 

rynku pracy”. 

 

III. KWESTIE METODOLOGICZNE 

1. KONCEPCJA REALIZACJI BADANIA 

Koncepcja badania została opisana w dokumencie pn. „Strategia ewaluacji w projekcie 

Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 

niepełnosprawnościami sprzęŜonymi w wieku 45+ na rynku pracy”. Zakładała ona 

wykorzystanie w badaniu ewaluacyjnym zarówno metod jakościowych, jak i ilościowych. 

Spośród metod o charakterze jakościowym wykorzystano analizę dokumentacji, danych 

zastanych, natomiast w ramach metod ilościowych – badanie ankietowe. 

2. METODY I TECHNIKI BADAWCZE  

2.1 Analiza dokumentacji oraz danych zastanych  

Zastosowanie tej metody miało na celu zdobycie informacji na temat kontekstu formalnego 

wdraŜanego projektu, a takŜe głębsze wniknięcie w jego specyfikę. Technika ta została 

wykorzystana na wstępnym etapie ewaluacji, a takŜe w jej późniejszej fazie, słuŜąc jako 

uzupełnienie informacji zgromadzonych przy uŜyciu innych metod.  
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Analiza dokumentacji i danych zastanych obejmowała następujące dokumenty: 

• Wniosek o dofinansowanie projektu, 

• Umowa o dofinansowanie projektu, 

• Umowa Partnerska,  

• Strategię ewaluacji ewaluowanego projektu, 

• Raport z ewaluacji wstępnej ewaluowanego projektu, 

• Dane z monitoringu projektu, 

• Protokoły z posiedzeń Grupy Sterującej Projektem,  

• Postęp rzeczowy i finansowy projektu  

2.2. Badania ankietowe  

Zastosowane techniki CATI (Computer Assisted Telephone Interview) i CAWI (Computer 

Assisted Web Interview) mają charakter ilościowy, który umoŜliwia m.in. poznanie skali 

badanego zjawiska dzięki obliczeniu rozkładów procentowych odpowiedzi respondentów 

i polega na zebraniu ich opinii w formie sondaŜu realizowanego przy pomocy narzędzia - 

kwestionariusza ankiety zawierającego: pytania zamknięte, skalę oceny od 1 (bardzo nisko) 

do 5 (bardzo wysoko), oraz pytania otwarte, uzasadniające i uzupełniające wybrane 

odpowiedzi. 

Ankiety dotyczące poszczególnych form wsparcia przeprowadzono za pośrednictwem poczty 

elektronicznej wykorzystując elementy techniki CAWI oraz zrealizowano wywiady 

telefoniczne wspomagane komputerowo - CATI. W badanym okresie projektu ankiety 

skierowano do beneficjentów projektu: ON, osób z ich otoczenia oraz kadry zarządzającej    

w projekcie. W ramach ewaluacji okresowej wykorzystano wyniki zebrane przy pomocy 

sześciu narzędzi badawczych: 

• ankiety nt. Warsztatów Aktywizacji Społeczno – Zawodowej,  

• ankiety nt. szkoleń podnoszących kwalifikacje podstawowe, 

• ankiety nt. szkoleń zawodowych,  

• ankiety nt. szkoleń z zakresu przedsiębiorczości,  
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• ankiety dotyczącej oceny projektu przez otoczenie ON, 

• ankiety dla kadry zarządzającej projektu  

Techniki wykorzystane do przeprowadzenia badania pomogły w skutecznym dotarciu do 

poszczególnych grup respondentów w celu poznania ich opinii na temat procesu oraz efektów 

wdraŜania ewaluowanego projektu w odniesieniu do kryterium adekwatności, trafności 

i uŜyteczności.  

W badaniu wykorzystano dwa typy wskaźników – tzw. twarde, odnoszące się do pomiaru 

rezultatów określonych liczbowo oraz miękkie, obejmujące opinie i deklaracje respondentów. 

Wskaźniki te równieŜ podlegały pomiarowi ilościowemu uwzględniającemu skalę badanego 

zjawiska („powszechność” danej opinii i/lub oceny sformułowanej przez respondentów). 

IV. UZYSKANE WYNIKI 

1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 

Zespół projektowy, zarówno po stronie Lidera projektu jak i po stronie Partnera, został 

zorganizowany - aktualnie obsadzone są wszystkie stanowiska przewidziane we wniosku       

o dofinansowanie. Do realizacji projektu zaangaŜowano personel posiadający odpowiednie 

kwalifikacje względem zajmowanych stanowisk. 

Za monitorowanie i nadzór nad realizacją projektu odpowiada Grupa Sterująca Projektem 

(GSP) w skład, której wchodzi: Przewodniczący GSP reprezentowany przez przedstawiciela 

Lidera tj. PFRON, Członek GSP z ramienia Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Członkini GSP 

reprezentująca Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Członek GSP reprezentujący 

Partnera projektu – Fundację Aktywnej Rehabilitacji - FAR. 

Grupa Sterująca projektem została powołana na podstawie Zarządzenia Nr 77/2013 r. Prezesa 

Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 8 lipca 2013 

r. w sprawie powołania Grupy Sterującej Projektem dla zarządzania partnerstwem 
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w projekcie pn. „Wsparcie osób za rzadko występującymi i niektórymi 

niepełnosprawnościami sprzęŜonymi w wieku 45+ na rynku pracy” realizowanego w ramach 

Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 1.3, Poddziałanie 

1.3.6.  

Wszyscy Członkowie GSP zostali powołani imiennie w Zarządzeniu nr 77/2013, w związku 

z czym, kaŜda zmiana w składzie Grupy Sterującej musi być dokonana Zarządzeniem Prezesa 

Zarządu PFRON.  

Od początku wdraŜania projektu do końca października 2013 r. Grupa obradowała cztery razy 

(w tym jedno w formie obiegowej). Pierwsze posiedzenie GSP odbyło się w sierpniu 2013 r. 

Łącznie na posiedzeniach GSP podjęto na zasadzie konsensusu 14 uchwał, których rejestr 

znajduje się w poniŜszym zestawieniu. 

 

Tabela nr 2 Rejestr Uchwał Grupy Sterującej Projektem (GSP) w ewaluowanym projekcie. 

NR 
UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY DATA PODJĘCIA 

1 Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Grupy Sterującej Projektem 20.08.2013 

2 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji uczestników/czek i 
uczestnictwa w projekcie 

20.08.2013 

3 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielanych form wsparcia 
uczestnikom/czkom projektu 

20.08.2013 

4 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Protokołu z I posiedzenia GSP w dniu 
20.08.2013 r. 

20.09.2013 

5 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Polityki bezpieczeństwa dla projektu 20.09.2013 

6 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Polityki przepływu informacji i 
komunikacji wewnątrz partnerstwa w projekcie  

20.09.2013 

7 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu płatności w projekcie  20.09.2013 

8 
Uchwała w sprawie przyjęcia produktu, jakim jest strona internetowa 
www.wsparcie45plus.blogspot.com   20.09.2013 

9 
Uchwała w sprawie przyjęcia systemu rozliczeń wniosków o płatność 
pomiędzy Liderem, a Partnerem w projekcie 

20.09.2013 

10 
Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Kampanii informacyjnej dla 
pracodawców na nośnikach Backlight w ramach projektu 

30.09.2013 

11 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Protokołu z II posiedzenia GSP w dniu 
20.09.2013 r. 

25.10.2013 

12 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Polityki przepływów finansowych w 
projekcie 

25.10.2013 

13 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Polityki zarządzania ryzykiem w projekcie  25.10.2013 

14 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Strategii ewaluacji w projekcie  25.10.2013 
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Analiza treści sprawozdań z posiedzeń Grupy Sterującej wskazuje na występowanie 

następujących trudności we wdraŜaniu projektu: 

O charakterze zarządczym: 

• niski stan wykorzystania budŜetu projektu, a co za tym idzie ryzyko nieosiągnięcia 

wydatkowania 45% budŜetu do końca 2013 r. 

• nie odnoszenie się Partnera do części uwag Lidera zgłoszonych do wniosków             
o płatność. 

O charakterze merytorycznym: 

• problem z rekrutacją osób z otoczenia ON, głównie z powodu braku osób w otoczeniu 

ON ze względu na wiek ON powyŜej 45 lat oraz trudność zebrania grupy opiekunów 

ON o podobnych schorzeniach i zrealizowania dla nich warsztatów, a takŜe brak 

czasu często pracujących osób z otoczenia ON. Dysproporcja pomiędzy liczbą 

rekrutowanych ON, a liczbą opiekunów, 

• problem związany z realizacją szkoleń zawodowych, z powodu wysokiego wskaźnika 

– 300 szkoleń zawodowych, wśród których są takie, które trwają dwa semestry 

(09.2013-06.2014), ryzyko nie zrealizowania części szkoleń do końca realizacji 

projektu. 

1.1 Ankieta dla kadry zarządzającej projektu  

Narzędziem do gromadzenia informacji nt. zarządzania projektem zarówno po stronie Lidera 

jak i Partnera jest ankieta dla kadry zarządzającej projektem. Dane zebrane z 5 ankiet 

wypełnionych za okres ujęty w niniejszej ewaluacji (03-10.2013 r.) prowadzą do 

następujących wniosków: 

• Zespół po stronie Partnera jak i Lidera na obecnym etapie realizacji jest 

usatysfakcjonowany uczestnictwem w projekcie (5 wskazań). Poziom współpracy jest 

oceniany przez Partnerów bardzo dobrze i dobrze ( po 2 wskazania), w sposób 

umiarkowany (1 wskazanie). 

 



 

 
Wykres nr 1 Ocena współpracy w Partnerstwie projektu

• Udział Lidera i Partnera w podejmowaniu decyzji dotycz

decyzje zapadają po wcze

(5 wskazań). Personel po obu stronach wy

co przekłada się na terminowy przebieg prawie wszystkich realizowanych działa

• Pomimo opóźnienia zwi

(26.04.2013 r.) nie powstało zagro

były realizowane zgodnie z harmonogramem, a przed podpisaniem umowy Partner 

prowadził projekt z własnych 

• W wyniku przedłuŜają

Asystenta kierownika projektu i Specjal

zostały obsadzone w paź

realizację projektu gdyŜ

w zakres obowiązków tych osób wykonywał Kierow

• Zaplanowany budŜet w badanym okresie zapewnił wła

działań, a zastosowane modyfikacje pozwoliły efektywniej wykorzysta

Oszczędności w budŜ

Jak ocenia Pan/Pani współprac

 

Ocena współpracy w Partnerstwie projektu 

 

Udział Lidera i Partnera w podejmowaniu decyzji dotyczących projektu jest równy, 

ą po wcześniejszej konsultacji pomiędzy obiema stronami 

). Personel po obu stronach wywiązuje się z powierzonych zada

 na terminowy przebieg prawie wszystkich realizowanych działa

nienia związanego z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu 

(26.04.2013 r.) nie powstało zagroŜenie dla realizacji załoŜonych celów, działania 

były realizowane zgodnie z harmonogramem, a przed podpisaniem umowy Partner 

prowadził projekt z własnych środków.  

Ŝającej się procedury naborów w zespole Lidera stanowiska 

Asystenta kierownika projektu i Specjalisty ds. monitoringu oraz Ewaluatora projektu 

zostały obsadzone w październiku 2013 r. Nie miało to równieŜ wię

 projektu gdyŜ do momentu zatrudnienia istotną część zada

zków tych osób wykonywał Kierownik projektu.  

Ŝet w badanym okresie zapewnił właściwą realizacj

, a zastosowane modyfikacje pozwoliły efektywniej wykorzysta

ci w budŜecie Lidera projektu dotyczące wynagrodze

2

2

1

Jak ocenia Pan/Pani współpracę w Partnerstwie?
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cych projektu jest równy, 

dzy obiema stronami                    
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 realizację zaplanowanych 

, a zastosowane modyfikacje pozwoliły efektywniej wykorzystać środki. 

ce wynagrodzeń pracowników 

 w Partnerstwie?

bardzo dobrze

dobrze

średnio
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projektu powstałe w wyniku przedłuŜających się naborów zostały decyzją Grupy 

Sterującej Projektem przeznaczone na zasilenie budŜetu Partnera z przeznaczeniem na 

działania informacyjne (kampania informacyjna skierowana do potencjalnych 

pracodawców na nośnikach backlight).  

 

Istnieją jednak pewne trudności: 

• problem związany z nie zastosowaniem przez Partnera procedury konkurencyjności 

dotyczącej przeprowadzenia 30 szkoleń oraz 10 konferencji, do czasu wyjaśnienia 

sprawy kwalifikowalność wydatku została wstrzymana, 

• w związku z przedłuŜającą się procedurą konkurencyjności nastąpiło opóźnienie w 

opracowaniu i wydruku części materiałów promocyjno – informacyjnych do 

rekrutacji ON oraz materiałów dydaktycznych dla rodziców i opiekunów ON           

po stronie Partnera, 

• występują problemy związane z terminowością dostarczanej dokumentacji oraz 

niestosowaniem się Partnera do niektórych uwag Lidera. 

 

2. POSTĘP FINANSOWY W PROJEKCIE 

BudŜet projektu wynosi 7 466 498,00 PLN, w tym 85% środków pochodzi z EFS i 15% 

z wkładu własnego PFRON.  

Za okres objęty ewaluacją (tj. od 01.03.2013 do 31.10.2013) do Instytucji WdraŜającej 

(CRZL) złoŜono 6 miesięcznych wniosków o płatność na łączną kwotę 1 975 304,25 PLN,   

co stanowi 26,45% przyznanego budŜetu na realizację projektu.  

Na koniec 10.2013 r. zaakceptowane zostały wnioski za okres 01.03.2013 do 31.08.2013 na 

kwotę 802 235,74 zł, co stanowi 10,74% przyznanego budŜetu. NaleŜy zaznaczyć,                

Ŝe wszystkie wnioski o płatność były składane terminowo. PoniŜsza tabela zawiera 

informacje nt. postępu finansowego w ewaluowanym projekcie.  



 

 
 

 

Strona | 16 

Tabela nr 3 Postęp finansowy w projekcie „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami 

i niektórymi niepełnosprawnościami sprzęŜonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

Wniosek o płatność za 
okres 

Kwota 
wydatków 

złoŜonych do 
CRZL (w zł) 

% 
budŜetu 

wniosków
złoŜonych 

Kwota wydatków 
zatwierdzonych przez 

CRZL (w zł) 

% budŜetu   
wniosków 

zatwierdzonych 

01.03.2013 – 31.05.2013 133 187,50  1,78% 133 187,50  
1,78% 

 

01.06.2013 – 30.06.2013 241 071,75  3,23% 241 071,75 
3,23% 

 

01.07.2013 – 31.07.2013 163 066,18  2,18% 163 066,18  
2,18% 

 

01.08.2013 – 31.08.2013 264 910,31  3,55% 264 910,31  
3,55% 

 

01.09.2013 – 30.09.2013 367 685,00  4,92% w trakcie weryfikacji 
 
 

01.10.2013 – 31.10.2013 805 383,51  10,79% w trakcie weryfikacji 
 

 

Razem 1 975 304,25  26,44% 802 235,74 
 

10,74% 
 

 

 

Analiza danych finansowych nasuwa wnioski, Ŝe na obecnym etapie proces wydatkowania 

środków finansowych powinien być wyŜszy o około 20%. Wysokość składanych przez 

Partnera wniosków o płatność jest niŜsza od zakładanych w harmonogramie. Wskaźnik 

wydatkowania środków w przedmiotowym projekcie jest niepokojący tym bardziej,              

Ŝe według Planu Działania na rok 2013 zawarcie umowy o dofinansowanie na drugą edycję 

projektu jest uzaleŜnione od złoŜenia wniosków o płatność do końca 2013 roku łącznie na 

poziomie minimum 45% budŜetu, natomiast kwota złoŜonych wniosków na koniec 10.2013 r. 

osiągnęła poziom ponad 26%, z czego CRZL zaakceptował dotychczas tylko 11%. Do końca 

okresu objętego ewaluacją nie zostały jeszcze zatwierdzone wnioski o płatność za wrzesień  

i październik 2013 r. 
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3. POSTĘP RZECZOWY W PROJEKCIE 

3.1 Poziom realizacji załoŜonych rezultatów twardych 

Na dzień 31.10.2013 r. udział w projekcie rozpoczęło łącznie 496 osób, co stanowi 79,36% 

załoŜonego wskaźnika. Wśród beneficjentów projektu 414 stanowią osoby niepełnosprawne, 

których to wskaźnik rekrutacji względem zakładanego (375 osób) wyniósł 110,40% oraz 82 

osoby naleŜące do ich otoczenia, co stanowi 32,80% zakładanego wskaźnika rekrutacji 250 

osób z otoczenia ON. 

Kobiety stanowią 50,5% ON, 64% opiekunów ON oraz 53% ogółu beneficjentów projektu. 

Analogicznie męŜczyźni 49,5% ON, 36% opiekunów ON oraz 47% ogółu beneficjentów 

projektu. Aktualnie 86 osób zakończyło, a 410 osób kontynuuje udział w projekcie. Nikt        

z uczestników projektu w badanym okresie nie przerwał udziału w projekcie. 

W poniŜszej tabeli zawarto szczegółowe informacje nt. poziomu planowanych oraz 

osiągniętych wskaźników rezultatów twardych w ewaluowanym projekcie.  

Tabela nr 4 Postęp rzeczowy w ewaluowanym projekcie – stan na dzień 31.10.2013 r. 

Wskaźnik 
Wartość 
docelowa 

K M Razem % 

Liczba ON z opracowanym IPD 375 187 178 365 97,33% 

Liczba ON, którym udzielono wsparcia w zakresie poradnictwa 
i doradztwa zawodowego 

300 187 178 365 121,66% 

Liczba ON, które odbyły integracyjne, wyjazdowe warsztaty 
aktywizacji społeczno - zawodowej 

250 121 77 198 79,20% 

Liczba osób spośród rodzin i opiekunów ON, które wzięły 
udział w warsztatach mających na celu przede wszystkim 
wsparcie prawne i psychologiczne 

250 52 30 82 32,80% 

Liczba ON, które odbyły staŜe rehabilitacyjne  175 2 1 3 1,71% 

Liczba ON, które odbyły praktyki zawodowe  175 25 24 49 28,00% 

Liczba ON, które ukończyły szkolenia zawodowe 300 12 4 16 5,33% 

Liczba ON, które ukończyły szkolenia podnoszące kwalifikacje 
podstawowe 

250 38 42 80 32,00% 

Liczba ON, które ukończyły zajęcia z zakresu 
przedsiębiorczości, zakładania działalności gospodarczej oraz 
spółdzielczości socjalnej  

25 6 6 12 48,00% 

Liczba ON, które podjęły pracę  75 2 2 4 5,33% 

Liczba ON, które uzyskały wsparcie w postaci usług z zakresu 
pośrednictwa pracy  

300 2 2 4 1,33% 
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Wnioski analizy danych z monitoringu 

• Jeden wskaźnik dotyczący ON, którym udzielono wsparcia w zakresie poradnictwa            

i doradztwa zawodowego osiągnął bardzo wysoki poziom, gdyŜ został przekroczony        

o ponad 20 % względem załoŜonej wartości, 

• Dwa wskaźniki osiągnęły wysoki poziom realizacji tj. liczba ON z opracowanym IPD 

(około 100%) oraz liczba ON, które odbyły integracyjne, wyjazdowe warsztaty aktywizacji 

społeczno – zawodowej tj. prawie 80% względem załoŜonej wartości, 

• Jeden wskaźnik osiągnął satysfakcjonujący poziom tj. około 50% względem załoŜonej 

wartości – liczba ON, które odbyły szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, 

• Osiągnięcie trzech wskaźników moŜe być zagroŜone, utrzymują się na poziomie około 

30%, a jest to liczba ON, które ukończyły praktyki zawodowe, szkolenia podnoszące 

kwalifikacje podstawowe oraz liczba osób spośród rodzin i opiekunów ON, które wzięły 

udział w warsztatach mających na celu wsparcie prawne i psychologiczne, 

• Realizacja czterech wskaźników jest bardzo mocno zagroŜona, ich poziom wynosi 

pomiędzy 1%, a 5% względem załoŜonych wartości. Są to: liczba ON, które odbyły staŜe, 

ukończyły szkolenia zawodowe, podjęły pracę i uzyskały wsparcie z zakresu pośrednictwa 

pracy. Stan realizacji w/w wskaźników jest alarmujący, naleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe staŜe  

i szkolenia zawodowe obecnie są w trakcie realizacji, dlatego wskaźniki te zostaną 

wykazane po zakończeniu tych form wsparcia. Po zakończonych staŜach spodziewany jest 

równieŜ wzrost wskaźnika zatrudnienia ON. 

 

 

 

 

 



 

 
Wykres nr 2. Zestawienie poziomu zakładanych oraz osi

 
 
 
 

LEGENDA 

1. % ON z opracowanym I

2. % ON, którym udzielono wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego 

3. % ON, które odbyły integracyjne, wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno 
4. 

 
% osób z rodzin i opiekunów ON, 
wszystkim wsparcie prawne i psychologiczne
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. Zestawienie poziomu zakładanych oraz osiągniętych wskaźników 

opracowanym Indywidualnym Planem Działania 
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4.  PROMOCJA PROJEKTU 

W okresie objętym ewaluacją zrealizowano szereg działań z zakresu promocji: 

 

• Opracowanie strategii promocji i upowszechniania rezultatów projektu, 

• Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej projektu, 

• Opracowanie, budowa oraz bieŜąca administracja strony internetowej projektu 

(www.wsparcie45plus.blogspot.com), na której znajdują się informację nt. projektu 

(w tym cele projektu, grupa docelowa, formy wsparcia BO ON i opiekunów ON oraz 

zakres zadań Lidera i Partnera w ramach projektu). W zakładce: „tu znajdziesz 

wsparcie” znajdują się adresy biura głównego oraz biur regionalnych FAR wraz        

z kontaktami telefonicznymi i adresami poczty elektronicznej dla osób chcących 

uzyskać informacje na temat projektu. Na stronie głównej zamieszczane są 

informacje nt. działań prowadzonych przez Partnera – FAR, analiza treści 

zamieszczonych danych wykazuje, Ŝe są one aktualizowane na bieŜąco, począwszy 

od sierpnia 2013 r. Na stronie znajdują się informacje nt. współfinansowania projektu 

ze środków Unii Europejskiej, znajdują się teŜ logotypy unijne oraz logo Lidera          

i Partnera projektu, 

• Opracowanie ulotek, plakatów, tablic informacyjnych, roll-up. Materiały promocyjno 

– informacyjne zostały przygotowane we wrześniu 2013 r. i wówczas rozpoczęła się 

ich dystrybucja. Powodem było opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie 

projektu,  

• Opracowanie kampanii informacyjnej dla pracodawców na nośnikach backlight. 

Nowa pozycja budŜetowa powstała w wyniku oszczędności w projekcie, zadanie 

mające na celu promocję zatrudnienia osób ze sprzęŜonymi niepełnosprawnościami  

w wieku 45+ wśród pracodawców, 

• Realizacja Kongresu Regionów, 

• Współorganizacja konferencji z Polsko – Brytyjską Izbą Handlową  

 

 



 

 
5. STRUKTURA GRUPY DOCELOWEJ

 
W okresie od początku realizacji projektu do dnia 31.10.2013 r. do udziału w projekcie 

zrekrutowano ogółem 496 osób, w

Podział względem płci w grupie 414 ON jest równy, nieznacznie przewa

jest 209 (50,48%), natomiast m

natomiast w grupie osób z rodzin i opiekunów dominuj

względem męŜczyzn, których zrekrutowano w liczbie 30 (36,6%).

 

Wykres nr 3. Struktura grupy docelowej ON i OP ze wzgl

 

Projekt z załoŜenia skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku powy

Ŝycia, będących w tzw. wieku niemobilnym tj. 45 

męŜczyzn, dlatego w grupie osób w przedziale wiekowym 60 

wyłącznie męŜczyźni, w przedziałach 45 

osób stanowią kobiety, natomiast w wieku 50 
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STRUKTURA GRUPY DOCELOWEJ 

tku realizacji projektu do dnia 31.10.2013 r. do udziału w projekcie 

osób, w tym 261 kobiet (52,62%) oraz 235 męŜ

dem płci w grupie 414 ON jest równy, nieznacznie przewaŜają

jest 209 (50,48%), natomiast męŜczyzn zrekrutowanych do projektu jest 205 (49,52%), 

sób z rodzin i opiekunów dominują kobiety – 

czyzn, których zrekrutowano w liczbie 30 (36,6%).  

tura grupy docelowej ON i OP ze względu na płeć 

enia skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku powy

cych w tzw. wieku niemobilnym tj. 45 – 59 lat dla kobiet i 45 

czyzn, dlatego w grupie osób w przedziale wiekowym 60 – 64 lata, 100% stanowi

ni, w przedziałach 45 – 49 i 55 – 59 lat ponad połow

 kobiety, natomiast w wieku 50 – 54 lata kobiety stanowią 60 %  BO. 

50,5%

63,4%

49,5%

36,6%

ON OP
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tku realizacji projektu do dnia 31.10.2013 r. do udziału w projekcie 

tym 261 kobiet (52,62%) oraz 235 męŜczyzn (47,38%).  

Ŝają kobiety, których 

czyzn zrekrutowanych do projektu jest 205 (49,52%), 

 52 osoby (63,4%) 

 

enia skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku powyŜej 45 roku 

59 lat dla kobiet i 45 – 64 lat dla 

64 lata, 100% stanowią 

59 lat ponad połowę zrekrutowanych 

ą 60 %  BO.  

mężczyźni

kobiety



 

 
Wykres nr 4. Struktura grupy docelowej ON ze wzgl

Zdecydowana większość uczestników

(75%), co dziesiąty wyŜsze, podstawowe oraz gimnazjalne, natomiast 6% pomaturalne.

Wykres nr 5. Struktura grupy docelo

 

53,68%
60,33%

46,32%
39,67%
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80%
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45-49

6,3%

9,7%

Struktura ON 

 

Struktura grupy docelowej ON ze względu na wiek i płeć 

 uczestników projektu posiada wykształcenie 

sze, podstawowe oraz gimnazjalne, natomiast 6% pomaturalne.

Struktura grupy docelowej ze względu na wykształcenie 

60,33% 55,92%
50,48%

39,67% 44,08%

100%

49,52%

50-54 55-59 60-64 ogółem

9,2%

74,8%

9,7%

Struktura ON - wykształcenie

podstawowe, gimnazjalne i 

niższe

ponadgimnazjalne

pomaturalne

wyższe
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projektu posiada wykształcenie ponadgimnazjalne 

sze, podstawowe oraz gimnazjalne, natomiast 6% pomaturalne.  

 

mężczyźni

kobiety

podstawowe, gimnazjalne i 

ponadgimnazjalne



 

 
Jeśli chodzi o poziom wykształcenia to

z wykształceniem pomaturalnym (77%) oraz wy

przewaŜają w grupie osób z wykształceniem od podstawowego do ponadgimnazjalnego

Wykres nr 6. Struktura grupy docelowej ze 

 

0%

ogółem

podstawowe,..

ponadgimnazjalne

pomaturalne

wyŜsze

 

li chodzi o poziom wykształcenia to kobiety mają znacznie większy udział w grupie osób 

z wykształceniem pomaturalnym (77%) oraz wyŜszym (55%), natomiast m

 w grupie osób z wykształceniem od podstawowego do ponadgimnazjalnego

Struktura grupy docelowej ze względu na wykształcenie i płeć 

 

 

 

 

 

 

 

55,09%

39,47%

49%
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55%

44,91%

60,53%

51%

23,1%

45%
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kszy udział w grupie osób  

szym (55%), natomiast męŜczyźni 

 w grupie osób z wykształceniem od podstawowego do ponadgimnazjalnego. 

 

kobiety

męŜczyźni



 

 
6. WARSZTATY AKTYWIZACJI

Badanie przeprowadzono na próbie, która wyniosła 

10.2013 r. wzięli udział w warsztatach,

Większość respondentów mieszka w mie

Prawie 75% posiada wykształcenie ponadgimnazjalne, co siódmy wykształcenie pomaturalne 

(14%), wyŜsze (7%), gimnazjalne i pods

w wieku 45+, udział grup wiekowych powy

przedstawia się następująco: w wieku 45

64 (7%), co wynika z faktu, Ŝe

więc w grupie 60-64 znajdują

wiekowa.  

Warsztaty aktywizacji społeczno 

tylko po około 2,5 % badanych wskazało opcj

Wykres nr 7. Opinie na temat adekwatno

 

 

2,5%

Czy udział w warsztatach w ramach projektu spełnił 

 

YWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ 

Badanie przeprowadzono na próbie, która wyniosła 25% (43 BO ON), którzy na koniec 

li udział w warsztatach, w tym prawie 60% kobiet oraz ponad 40% m

 respondentów mieszka w mieście (83%), natomiast co szósty (17%) na wsi. 

Prawie 75% posiada wykształcenie ponadgimnazjalne, co siódmy wykształcenie pomaturalne 

sze (7%), gimnazjalne i podstawowe (2%). Projekt skierowany jest do osób 

w wieku 45+, udział grup wiekowych powyŜej 45 roku Ŝycia biorących udział w badaniu 

co: w wieku 45-49 oraz 50-54 (po 29%), 55-59 (36%), w grupie 60

64 (7%), co wynika z faktu, Ŝe w projekcie górna granica wiekowa dla kobiet wynosi 59 lat, 

64 znajdują się tylko męŜczyźni, dlatego jest to najmniej liczna grupa 

Warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej spełniły oczekiwania aŜ 95% uczestników, 

ło 2,5 % badanych wskazało opcję: ‘nie” oraz „nie mam zdania”.  

Opinie na temat adekwatności warsztatów aktywizacyjnych do potrzeb BO ON

95%

2,5% 2,5%

Czy udział w warsztatach w ramach projektu spełnił 
Pani/Pana oczekiwania?

tak

nie

nie mam zdania
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ZAWODOWEJ  

(43 BO ON), którzy na koniec 

w tym prawie 60% kobiet oraz ponad 40% męŜczyzn. 

cie (83%), natomiast co szósty (17%) na wsi. 

Prawie 75% posiada wykształcenie ponadgimnazjalne, co siódmy wykształcenie pomaturalne 

tawowe (2%). Projekt skierowany jest do osób         

cych udział w badaniu 

59 (36%), w grupie 60-

w projekcie górna granica wiekowa dla kobiet wynosi 59 lat, 

ni, dlatego jest to najmniej liczna grupa 

zawodowej spełniły oczekiwania aŜ 95% uczestników, 

: ‘nie” oraz „nie mam zdania”.   

ci warsztatów aktywizacyjnych do potrzeb BO ON 

 

nie mam zdania
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Opinie respondentów dotyczące mocnych stron WAS-Z: 

• cały wyjazd „wszystko mi się podobało”, „odskocznia od codzienności”, „najlepsze, 

co mi się w tym roku przytrafiło”, najlepszy wyjazd, jaki miałam”, a takŜe miejsce 

realizacji WAS-Z – (82 %)  

• zaangaŜowanie i fachowość kadry, „młoda, Ŝyczliwa kadra”, „róŜnica wieku nie była 

odczuwalna”, „rodzinna atmosfera”, dobrze zorganizowany program zajęć, ciekawe 

zajęcia, róŜnorodność zajęć, „nie było czasu na nudę”- (76 %) 

• zajęcia rehabilitacyjne i sportowe, aktywność fizyczna m.in. „basen”, „sala 

gimnastyczna”, „kijki”, „spacery” - (71%)   

• zajęcia zawodowe, doradztwo zawodowe; „oferta rynku pracy dla osób 

niepełnosprawnych”, „przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”, „pisanie 

dokumentów aplikacyjnych”, „poszerzenie wiedzy z zakresu poszukiwania pracy” – 

(55%) 

• zajęcia z psychologiem, trening interpersonalny, praca w grupie, dyskusje na tematy 

dotyczące ON - (44%) 

• pokonywanie barier, „poruszanie się na wózku”, moŜliwości radzenie sobie              

w codziennym Ŝyciu, dbanie o siebie – (36 %) 

 

Beneficjenci bardzo wysoko ocenili zarówno ośrodki, w których przeprowadzane były 

warsztaty, zwracali uwagę na brak barier architektonicznych oraz lokalizację w atrakcyjnych 

turystycznie miejscowościach.  

Opinie respondentów dotyczące słabych stron WAS-Z: 

• kwestie organizacyjne: „za krótki czas trwania wyjazdu” (29%), „zbyt intensywny 

program” (26%), „za długie zajęcia”(9%) „brak wolnego czasu” (7%), „dojazd we 

własnym zakresie”(4%).  

 



 

 
Zdaniem, co trzeciego beneficjenta 

powinien być dłuŜszy (2 tygodnie), opinie w tym zakresie podkre

warsztatu: „wyjazd mógłby trwa

warsztatów było to, Ŝe za krótko trwały”, „za krótko! 

godzin”.  

Wszyscy ankietowani bardzo wysoko i wysoko ocenili kadr

80% wskazało bardzo wysoką

pod względem kadry prowadzą

Wykres nr 8. Opinie BO ON na temat kadry prowadz

 

Pozytywnie zostały równieŜ

warsztatów, prawie 80% beneficjentów oceniło je bardzo wysoko i wysoko, co pi

uczestnik ocenił je średnio.  

 

19%

Jak ocenia Pani/Pan poziom organizacji warsztatów pod 
wzglę

 

trzeciego beneficjenta czas trwania warsztatu realizowany w w

szy (2 tygodnie), opinie w tym zakresie podkreślały mocne strony 

„wyjazd mógłby trwać dłuŜej, bo było super”, „jedyną słab

e za krótko trwały”, „za krótko! Ŝeby doba miała zamia

Wszyscy ankietowani bardzo wysoko i wysoko ocenili kadrę prowadzącą

80% wskazało bardzo wysoką ocenę, co piąty ocenił wysoko poziom organizacji warsztatów 

dem kadry prowadzącej warsztaty.  

Opinie BO ON na temat kadry prowadzącej warsztaty aktywizacji społeczno 

równieŜ ocenione materiały, które zostały przekazane podczas 

warsztatów, prawie 80% beneficjentów oceniło je bardzo wysoko i wysoko, co pi

81%

19%

Jak ocenia Pani/Pan poziom organizacji warsztatów pod 
względem kadry prowadzącej warsztaty

bardzo wysoko

wysoko
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czas trwania warsztatu realizowany w wyjazdowej formie 

szy (2 tygodnie), opinie w tym zakresie podkreślały mocne strony 

ą słabą stroną tych 

eby doba miała zamiast 24 - 36 

ącą warsztaty, ponad 

ty ocenił wysoko poziom organizacji warsztatów 

cej warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej 

 

teriały, które zostały przekazane podczas 

warsztatów, prawie 80% beneficjentów oceniło je bardzo wysoko i wysoko, co piąty 

Jak ocenia Pani/Pan poziom organizacji warsztatów pod 

bardzo wysoko

wysoko



 

 
Wykres nr 9. Opinie BO ON dotycz
społeczno –zawodowej  

Wszyscy badani (100%) jednoznacznie stwierdzili, 

i umiejętności moŜe im się przyda

przydatną wiedzę i uŜyteczne umiej

• z zakresu zawodowego (43%) 
poszukiwania pracy”, „umiej

obecnych zasad”, „umiej

• z zakresu własnego rozwoju (40%) 
z codziennymi trudnoś

swoje atuty”, „otwarcie si

moŜliwości samorealizacji”, „zaj

w zespołach” 

• z zakresu rehabilitacji (33%) 
sprawności fizycznej”

aktywność ruchowa”, „zaj

• dot. osób niepełnosprawnych 
„samoobsługa osób niepełnosprawnych

36%

21%

Jak ocenia Pani/Pan poziom organizacji warsztatów pod 
względem otrzymanych materiałów warsztatowych

 

Opinie BO ON dotyczące materiałów otrzymanych podczas warsztatów aktywizacji 

     

Wszyscy badani (100%) jednoznacznie stwierdzili, Ŝe nabyta podczas WAS

ę przydać w przyszłości. Z opinii BO ON wynika, 

yteczne umiejętności uzyskali z następujących zakresów:

z zakresu zawodowego (43%) „większa wiedza na temat rynku pracy oraz sposobów 

poszukiwania pracy”, „umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych według 

, „umiejętność rozmowy z pracodawcą” 

z zakresu własnego rozwoju (40%) „wiedza na temat radzenia sobie ze stresem, 

z codziennymi trudnościami”, „większa pewność w siebie, w swoje umiej

, „otwarcie się na ludzi, zdobycie pewności siebie”, „wi

ci samorealizacji”, „zajęcia z psychologiem, kreatywno

z zakresu rehabilitacji (33%) „zestawy ćwiczeń rehabilitacyjnych”,

ci fizycznej”, „umiejętność pływania”, „super gimnastyka”, „wi

 ruchowa”, „zajęcia sportowe na sali gimnastycznej”, „u

osób niepełnosprawnych (28%) „znajomość praw osób niepełnosprawnych”,

samoobsługa osób niepełnosprawnych, higiena osobista”, „co powinienem wiedzie

43%

21%

Jak ocenia Pani/Pan poziom organizacji warsztatów pod 
dem otrzymanych materiałów warsztatowych

bardzo wysoko

wysoko

średnio
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ce materiałów otrzymanych podczas warsztatów aktywizacji 

 

e nabyta podczas WAS-Z wiedza             

. Z opinii BO ON wynika, Ŝe najbardziej 

cych zakresów: 

ksza wiedza na temat rynku pracy oraz sposobów 

 pisania dokumentów aplikacyjnych według 

„wiedza na temat radzenia sobie ze stresem,        

 w siebie, w swoje umiejętności, 

ci siebie”, „większa wiedza nt. 

chologiem, kreatywność pracy                 

 rehabilitacyjnych”, „poprawa 

 pływania”, „super gimnastyka”, „większa 

gimnastycznej”, „uŜywanie kijków” 

 praw osób niepełnosprawnych”, 
, higiena osobista”, „co powinienem wiedzieć 

Jak ocenia Pani/Pan poziom organizacji warsztatów pod 

bardzo wysoko

wysoko



 

 
jeŜdŜąc na wózku”, „jak radzi

codziennym”, „wiem wi

gdzie szukać pomocy i jak szuka

Ponadto, co czwarty badany (24%) wskazał cały zakres zaj

i umiejętności przydatnych w codzien

się przyda”, „trudno wyodrę

zajęcia były ciekawe i przydatne”, „nie chce słodzi

dzień”. 

W opinii większości osób znalezienie pracy po udziale w warsztatach wydaje si

niŜ przed udziałem (83%), jako „ 

łatwe” uznało (5%).  

Wykres nr 10. Opinie uczestników warsztatów nt. stopnia trudno

 

Ponad połowa respondentów deklaruje podj

celu podjęcie pracy (57%), co pi

czwarty zanegował je (24%). W

12%

Czy znalezienie pracy po odbytych warsztatach wydaje 

 

c na wózku”, „jak radzić sobie z barierami, jakie napotykam w

codziennym”, „wiem więcej jak osoba niepełnosprawna ma załatwia

 pomocy i jak szukać pomocy”. 

Ponadto, co czwarty badany (24%) wskazał cały zakres zajęć, jako źródło cennej wiedzy 

ci przydatnych w codziennym Ŝyciu społeczno – zawodowym; 

trudno wyodrębnić, cały zakres zajęć uwaŜam za przydatny”

cia były ciekawe i przydatne”, „nie chce słodzić, ale cały zakres zajęć przyda mi si

osób znalezienie pracy po udziale w warsztatach wydaje si

jako „ trudne” wskazało 12% badanych, natomiast za „bardzo

Opinie uczestników warsztatów nt. stopnia trudności w znalezieniu pracy 

Ponad połowa respondentów deklaruje podjęcie w najbliŜszym czasie działa

cie pracy (57%), co piąty udzielił odpowiedzi „trudno powiedzie

czwarty zanegował je (24%). Wśród działań zmierzających do podj

5%

83%

12%

Czy znalezienie pracy po odbytych warsztatach wydaje 
się Pani/Panu 

bardzo łatwe

łatwiejsze niż przed wzięciem 

udziału w warsztatach

trudne
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 sobie z barierami, jakie napotykam w dniu 

cej jak osoba niepełnosprawna ma załatwiać swoje sprawy, 

źródło cennej wiedzy        

zawodowym; „cała wiedza mi 

am za przydatny”, „wszystkie 

ęć przyda mi się na co 

osób znalezienie pracy po udziale w warsztatach wydaje się łatwiejsze 

% badanych, natomiast za „bardzo 

 

działań mających na 

ty udzielił odpowiedzi „trudno powiedzieć”(19%), a co 

cych do podjęcia zatrudnienia 

Czy znalezienie pracy po odbytych warsztatach wydaje 

łatwiejsze niż przed wzięciem 

udziału w warsztatach



 

 
uczestncy najczęściej wymieniaj

rehabilitacyjnego - po 19% udzielonych odpowiedzi, wysyłanie CV (17%), oferty z Urz

Pracy (12%), poszukiwanie ofert w internecie i poprzez kontakty własne 

udzielonych odpowiedzi. Ukoń

w Targach Pracy i samozatrudnienie 

precyzyjny sposób odpowiedziały:

roku” lub „czekam na pomoc FAR

Wykres nr 11. Deklaracje BO ON nt podj

 

AŜ 98% beneficjentów oceniło 

oraz wysoko, odpowiednio 74% i 24%, tylko 2% spo

 

 

 

24%

19%

Czy podejmie Pani/Pan w najbli
maj

 

ciej wymieniają: kontakt osobisty z pracodawcami i 

po 19% udzielonych odpowiedzi, wysyłanie CV (17%), oferty z Urz

Pracy (12%), poszukiwanie ofert w internecie i poprzez kontakty własne 

udzielonych odpowiedzi. Ukończenie kursu zawodowego wskazało 7% badanych, 

w Targach Pracy i samozatrudnienie - po 5% badanych. Pozostałe osoby (2,5%) w mniej 

precyzyjny sposób odpowiedziały: „to zaleŜy od moŜliwości rynku”, „rozejrz

„czekam na pomoc FAR w znalezieniu pracy”. 

aracje BO ON nt podjęcia działań zawodowych 

 98% beneficjentów oceniło warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej 

oraz wysoko, odpowiednio 74% i 24%, tylko 2% spośród badanych oceniło umiarkowanie.

57%

19%

Czy podejmie Pani/Pan w najbliŜszym czasie działania 
mające na celu znalezienie pracy?

tak

nie

trudno powiedzieć
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: kontakt osobisty z pracodawcami i podjęcie staŜu 

po 19% udzielonych odpowiedzi, wysyłanie CV (17%), oferty z Urzędu 

Pracy (12%), poszukiwanie ofert w internecie i poprzez kontakty własne – po 10% 

czenie kursu zawodowego wskazało 7% badanych, udział      

po 5% badanych. Pozostałe osoby (2,5%) w mniej 

, „rozejrzę się po nowym 

 

zawodowej bardzo wysoko  

ród badanych oceniło umiarkowanie. 

szym czasie działania 

trudno powiedzieć



 

 
Wykres nr 12. Ogólna ocena BO ON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24%

Jaka jest Pani/Pana ogólna ocena przeprowadzonego 

 

BO ON warsztatów aktywizacji społeczno – zawodowej  

74%

24%

2%

Jaka jest Pani/Pana ogólna ocena przeprowadzonego 
warsztatu?

bardzo wysoko

wysoko

średnio

 

Strona | 30 

 

Jaka jest Pani/Pana ogólna ocena przeprowadzonego 

bardzo wysoko

wysoko

średnio
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7. SZKOLENIA: PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE PODSTAWOWE, 

ZAWODOWE, Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Badanie przeprowadzono na próbie, która wyniosła 54% (40 BO ON), którzy zidentyfikowani 

zostali jako osoby, które na koniec października 2013 r. zakończyły udział w szkoleniach. 

Wśród  badanych 45% stanowiły kobiety, a 55% męŜczyźni. Wśród respondentów 35% 

stanowiły osoby w wieku 45-49, osoby w przedziale 50-54 to 25% badanych, 28% w wieku 

55-59, a w wieku 60-64 było 12% badanych.  Zdecydowana większość (85%), jako miejsce 

zamieszkania wskazała miasto, a 15% wieś. 

Na pytanie odnośnie oczekiwań związanych z udziałem w danym szkoleniu najwięcej 

beneficjentów wskazało chęć podniesienia poziomu wiedzy (33%) oraz poszerzenie 

umiejętności (30%), zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych wskazał co piąty badany 

(18%), a co dziesiąty (10%) odpowiedział, Ŝe przyjął propozycję dotyczącą zakresu kursu od 

organizatora projektu – FAR. Część beneficjentów wskazała teŜ konieczność odbycia 

szkolenia przed rozpoczęciem staŜu rehabilitacyjnego (7,5%).  

Bardzo wysoko i wysoko korzyści zawodowe wyniesione ze szkolenia oceniło aŜ 90% 

uczestników szkoleń (po 45%), co dziesiąty wskazał ocenę umiarkowaną (10%).                  

Za szczególnie przydatne z punktu widzenia własnego rozwoju zawodowego najwięcej 

uczestników uznało: „nowa wiedza i umiejętności”(35%), moŜliwości wykorzystania zdobytej 

wiedzy na staŜu (22%), natomiast po 15% badanych udzieliło odpowiedzi typu: „cały zakres 

szkolenia” oraz „to się okaŜe w przyszłości”. 

Wśród nowych umiejętności uzyskanych w wyniku udziału w szkoleniu najczęściej 

powtarzały się odpowiedzi: „umiejętności związane z zakresem szkolenia/kursu”(98%), inne 

wskazania (2%) dotyczyły: „odświeŜyłem wiedzę”, „powtórzyłam, co wiem”. 

Ponadto prawie połowa (45%) uczestników szkoleń z zakresu własnej przedsiębiorczości 

zadeklarowała, iŜ podjęła działania mające na celu załoŜenia własnej działalności 

gospodarczej – firmy. 



 

 
Wykres nr 13. Ocena BO ON korzyś

Prawie 90% badanych oceniło po

odpowiednio 60% i 28%, ocenę

 
 
Wykres nr 14. Ocena BO ON poziomu prowadzenia zaj

45%

Jak ocenia Pan/i korzy

28%

Jak ocenia Pan/i poziom prowadzenia zaj

 

BO ON korzyści zawodowych po odbytym szkoleniu 

Prawie 90% badanych oceniło poziom prowadzenia zajęć bardzo wysoko i wysoko, 

odpowiednio 60% i 28%, ocenę średnią wystawiło 12% beneficjentów.  

ziomu prowadzenia zajęć 

45%

45%

10%

Jak ocenia Pan/i korzyści zawodowe wyniesione ze 
szkolenia?

bardzo wysoko

wysoko

średnio

60%

12%

Jak ocenia Pan/i poziom prowadzenia zajęć?

bardzo wysoko

wysoko

średnio
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bardzo wysoko i wysoko, 

 

bardzo wysoko

wysoko

średnio

bardzo wysoko

wysoko

średnio



 

 
Podobnie jak poziom prowadzenia zaj

który bardzo wysoko i wysoko oceniło ł

badany wystawił ocenę średnią

 
Wykres nr 15. Ocena BO ON poziom

Uczestnicy szkoleń, jako źródło satysfakcji najcz

otrzymanie certyfikatu, zaświadczenia b

wskazał co trzeci badany (32%), satysfakcj

podczas szkolenia odnotowało 5% respondentów. 

Według opinii uczestników wyst

badany uznał szkolenie za zbyt krótkie i zbyt in

wiedzy odnotowało 7% uczestników. Pozostałe, pojedyncze wskazania odnosiły si

czynności związanych z zakresem szkole

komputera do ćwiczeń w domu

 

32,5%

Jak ocenia Pan/i poziom organizacji szkolenia?

 

Podobnie jak poziom prowadzenia zajęć oceniony został poziom organizacji szkolenia, 

bardzo wysoko i wysoko oceniło łącznie 90% beneficjentów, natomiast co dziesi

rednią (10%). 

poziomu organizacji szkolenia  

źródło satysfakcji najczęściej wskazywali ukończenie szkolenia oraz 

świadczenia bądź dyplomu (85%). Nabycie nowych umiej

eci badany (32%), satysfakcję z powodu kontaktu z ludźmi, wzajemn

podczas szkolenia odnotowało 5% respondentów.  

Według opinii uczestników wystąpiły trudności dotyczące czasu trwania szkole

badany uznał szkolenie za zbyt krótkie i zbyt intensywne (20%), problemy z przyswojeniem 

wiedzy odnotowało 7% uczestników. Pozostałe, pojedyncze wskazania odnosiły si

zanych z zakresem szkoleń, np. „problem z tabelkami”, „posiadanie słabego 

 w domu”, „zajęcia z przedsiębiorczości”. 

57,5%

10%

Jak ocenia Pan/i poziom organizacji szkolenia?

bardzo wysoko

wysoko

średnio
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 oceniony został poziom organizacji szkolenia,    

cznie 90% beneficjentów, natomiast co dziesiąty 

 

ńczenie szkolenia oraz 

 dyplomu (85%). Nabycie nowych umiejętności 

źmi, wzajemną pomoc 

ce czasu trwania szkoleń, co piąty 

tensywne (20%), problemy z przyswojeniem 

wiedzy odnotowało 7% uczestników. Pozostałe, pojedyncze wskazania odnosiły się do 

, „posiadanie słabego 

bardzo wysoko

wysoko

średnio



 

 
Udział w szkoleniach spełnił oczekiwania prawie wszystkich uczestników (90%), którzy 

ocenili otrzymane wsparcie w tym zakresie bardzo dobrze oraz dobrze, jedynie co dziesi

uczestnik wystawił ocenę średni

Wykres nr 16. Ocena ogólna szkoleń

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

Jaka jest Pana/i ogólna ocena szkolenia?

 

szkoleniach spełnił oczekiwania prawie wszystkich uczestników (90%), którzy 

ocenili otrzymane wsparcie w tym zakresie bardzo dobrze oraz dobrze, jedynie co dziesi

średnią (10%). 

ogólna szkoleń przez BO ON  

50%40%

10%

Jaka jest Pana/i ogólna ocena szkolenia?

bardzo dobrze

dobrze

średnio
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szkoleniach spełnił oczekiwania prawie wszystkich uczestników (90%), którzy 

ocenili otrzymane wsparcie w tym zakresie bardzo dobrze oraz dobrze, jedynie co dziesiąty 

 

bardzo dobrze

dobrze

średnio
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8. WSPARCIE RODZIN I OPIEKUNÓW ON 

Badanie zostało zrealizowane na próbie, która wyniosła 40% (32 opiekunów ON)  

zrekrutowanych do projektu na koniec października 2013 r. W badaniu wzięło udział 87% 

kobiet oraz 13% męŜczyzn. Najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby w wieku 50-59 lat 

(35%) oraz 40-49 (31%), w dalszej kolejności dwudziestolatkowie (20-29 lat - 22%),              

a najmniej liczną, po 6% trzydziestolatkowie (30-39 lat) oraz osoby powyŜej 60 roku Ŝycia 

(60-69 lat). Jeśli chodzi o wykształcenie to najwięcej badanych ma wykształcenie 

ponadgimnazjalne (75%), przeszło co czwarty wyŜsze (22%), a najmniej podstawowe (3%). 

Zdecydowana większość to mieszkańcy miast – 84%, natomiast 16% zamieszkuje wieś. 

Osoba niepełnosprawna biorąca udział w projekcie jest najczęściej współmałŜonkiem 

respondenta (50%), rzadziej rodzicem (22%) czy rodzeństwem (16%), pozostałe 12% 

wskazało opcję „inne” podając odpowiedzi: „koleŜanka/kolega”, „znajomy”, „przyjaciel”. 

Decyzja nt. udziału w projekcie przez 75% respondentów została podjęta samodzielnie,        

co czwarty badany (25%) podjął ją pod wpływem osoby niepełnosprawnej biorącej udział     

w projekcie lub pod wpływem pracowników realizujących projekt.  

W opinii trzech na czterech OP (75%) ON przed udziałem w projekcie była zainteresowana 

podjęciem bądź powrotem do pracy, co czwarty badany udzieli odpowiedzi przeczącej (25%).  

Ponad połowa badanych (63%) potwierdziła dalszą gotowość ON do podjęcia zatrudnienia w 

wyniku udziału w projekcie, co czwarta osoba (25%) udzieliła odpowiedzi „trudno 

powiedzieć”, co dziesiąty (12%) zaprzeczył, jako powód wskazując stan zdrowia, 

uniemoŜliwiający aktualnie podjęcie zatrudnienia. 

 

 

 



 

 
Wykres nr 17.Opinie opiekunów ON

Na pytanie odnośnie podjęcia pracy w wyniku

respondentów udzieliło odpowiedzi przecz

samym podjęty w ramach projektu sta

będące wynikiem uczestnictwa w projekcie, a nie jako form

realizowanego projektu.  

Na pytanie o powód udziału w projekcie

osoby niepełnosprawnej (97%), przeszło co czwarty (28%) wskazał ch

wiedzy dotyczącej moŜliwości społecznych i zawodow

co dziesiąty (9%) chęć poprawy relacji z osob

 

 

 

 

 

12%

25%

Czy udział w projekcie wpłyn

 

ON nt.zmiany postaw wobec pracy w wyniku udziału BO ON w projekcie

ęcia pracy w wyniku zmiany postawy po udziale w projekcie

respondentów udzieliło odpowiedzi przeczącej, natomiast 13% potwierdziło, wskazuj

ty w ramach projektu staŜ rehabilitacyjny, traktując staŜ 

ce wynikiem uczestnictwa w projekcie, a nie jako formę wsparcia wchodz

Na pytanie o powód udziału w projekcie najwięcej respondentów wybrało

osoby niepełnosprawnej (97%), przeszło co czwarty (28%) wskazał chęć

ści społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych, a prawie 

 poprawy relacji z osobą niepełnosprawną. 

63%

25%

Czy udział w projekcie wpłynął na zmianę postawy w 
tym zakresie?

tak

nie

trudno powiedzie

 

Strona | 36 

pracy w wyniku udziału BO ON w projekcie 

 

zmiany postawy po udziale w projekcie 87% 

cej, natomiast 13% potwierdziło, wskazując tym 

c staŜ jako zatrudnienie 

 wsparcia wchodzącą w zakres 

cej respondentów wybrało chęć wspierania 

osoby niepełnosprawnej (97%), przeszło co czwarty (28%) wskazał chęć zdobycia nowej 

ych osób niepełnosprawnych, a prawie 

 postawy w 

trudno powiedzieć



 

 
Wykres nr 18. Motywacja do udziału w projekcie osób otoczenia ON

Oczekiwania większości osób z otoczenia ON bior

zaspokojone (72%, w tym 25% wskaza

miała trudność z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie

przecząco. W uzasadnieniu najcz

i wiedzy na temat moŜliwości pomocy 

„umiejętności przekazane podczas szkolenia pozwalaj

niepełnosprawne podczas schodzenia po schodach”

została zaspokojona”. Osoby, 

w uzasadnieniu: „krótka rozmowa”, „przydałoby si

„trudno ocenić gdyŜ spotkanie si

Źródłem informacji o projekcie dla ponad połowy (59%) 

niepełnosprawna, pozostali respondenci (41%) wskazali pracownika projektu. 

 

chęć poprawy relacji z osobą 

niepełnosprawną

chęć zdobycia nowej wiedzy dotyczącej 

możliwości społecznych i zawodowych 

osób niepełnosprawnych

z powodu chęci wspierania osoby 

niepełnosprawnej

Dlaczego wzi

 

ału w projekcie osób otoczenia ON 

osób z otoczenia ON biorących udział w projekcie zostały 

zaspokojone (72%, w tym 25% wskazań „tak” i 47% „raczej tak”), co czwarta osoba (25%) 

 z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie, jedynie 3% badanych 

iu najczęściej wymieniane było uzyskanie nowych umiej

liwości pomocy ON: „informacje, które otrzymałem były cenne”,

ci przekazane podczas szkolenia pozwalają mi lepiej asekurowa

chodzenia po schodach”, „potrzeba wsparcia przez projekt 

Osoby, które zaznaczyły „trudno powiedzieć” najczęś

„krótka rozmowa”, „przydałoby się dłuŜej porozmawiać

nie się jeszcze nie odbyło”. 

informacji o projekcie dla ponad połowy (59%) osób z otoczenia 

niepełnosprawna, pozostali respondenci (41%) wskazali pracownika projektu. 

9%

28%

97%
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chęć poprawy relacji z osobą 

niepełnosprawną

chęć zdobycia nowej wiedzy dotyczącej 

możliwości społecznych i zawodowych 

osób niepełnosprawnych

z powodu chęci wspierania osoby 

niepełnosprawnej

Dlaczego wziął/ęła Pan/i udział w projekcie?
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cych udział w projekcie zostały 

 „tak” i 47% „raczej tak”), co czwarta osoba (25%) 

badanych odpowiedziało 

ciej wymieniane było uzyskanie nowych umiejętności        

„informacje, które otrzymałem były cenne”, 

 mi lepiej asekurować osoby 

„potrzeba wsparcia przez projekt 

” najczęściej wskazywały 

ej porozmawiać o problemach”, 

osób z otoczenia ON była osoba 

niepełnosprawna, pozostali respondenci (41%) wskazali pracownika projektu.  

80% 100%



 

 
RównieŜ ponad połowa respondentów (59%) potwierdziła

się do zwiększenia wiedzy na temat mo

niepełnosprawnych, co czwarty (25%) miał trudno

badanych udzieliło odpowiedzi przecz

Wykres nr 19. Opinie nt. wzrostu wiedzy 

Ogromna większość (85%) 

uzyskane w ramach projektu, 15% wystawiło

respondenci zadeklarowali chęć

co dziesiąty (11%) udzielił odpowiedzi przecz

Wszyscy badani (100%) potwierdzili

aktywizujących społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne. 

 

 

 

16%

25%

Czy udział w projekcie przyczynił si
Pana/i wiedzy na temat mo

 

 ponad połowa respondentów (59%) potwierdziła, Ŝe udział w projekcie 

wiedzy na temat moŜliwości udzielenia wsp

niepełnosprawnych, co czwarty (25%) miał trudności z udzieleniem odpowiedzi, 16% 

badanych udzieliło odpowiedzi przeczącej.  

wzrostu wiedzy osób z otoczenia ON 

 ankietowanych bardzo wysoko i wysoko oceniła

, 15% wystawiło ocenę umiarkowaną, ponadto prawie wszyscy 

respondenci zadeklarowali chęć udziału w przyszłości w podobnych projektach (

%) udzielił odpowiedzi przeczącej. 

Wszyscy badani (100%) potwierdzili potrzebę realizacji podobnych projektów 

cych społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne.  

59%

25%

Czy udział w projekcie przyczynił się do zwiększenia 
Pana/i wiedzy na temat moŜliwości udzielenia wsparcia 

osobom niepelnosprawnym?

tak 

nie 

trudno powiedzieć

 

Strona | 38 
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ci z udzieleniem odpowiedzi, 16% 
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V. PODSUMOWANIE 

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania sformułowano następujące wnioski: 

Wnioski dotyczące kryterium adekwatności projektu 

• Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości płci, wszystkie podejmowane 

działania uwzględniają zasadę równości płci. W grupie BO ON bardzo nieznacznie 

przewaŜają kobiety (50,5%), natomiast w grupie osób z otoczenia ON znajduje się 

większa liczba kobiet (63%). Zdecydowana większość ON posiada wykształcenie 

ponadgimnazjalne (75%), co dziesiąty wyŜsze, podstawowe oraz gimnazjalne, 

natomiast 6% pomaturalne. Udział kobiet jest większy w grupie osób                          

z wykształceniem wyŜszym (55%) i pomaturalnym (77%). 

• Warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej spełniły oczekiwania prawie 

wszystkich BO ON (95%). Do mocnych stron warsztatów zaliczono zajęcia 

rehabilitacyjne, sportowe, doradztwo zawodowe, a takŜe profesjonalizm kadry. 

Wśród słabych stron wskazano kwestie organizacyjne, w tym ograniczenia czasowe 

oraz zbyt duŜo tempo zajęć. Wszyscy ankietowani (100%) wysoko i bardzo wysoko 

ocenili kadrę prowadzącą warsztaty, a zdecydowana większość równieŜ materiały 

szkoleniowe. Wszyscy badani (100%) przyznali, Ŝe nabyta wiedza (z zakresu 

zawodowego, własnego rozwoju, rehabilitacji) moŜe im się przydać w przyszłości. 

Zdecydowanej większości osób znalezienie pracy do warsztatach wydaje się 

łatwiejsze niŜ wcześniej, a ponad połowa z nich (57%) deklaruje podjęcie działań 

mających na celu podjęcie działań w tym celu. Prawie wszyscy (98%) ocenili tę 

formę wsparcia wysoko i bardzo wysoko. 

• Szkolenia (podstawowe, zawodowe oraz z zakresu przedsiębiorczości) spełniły 

oczekiwania prawie wszystkich beneficjentów (90%). Motywacją do udziału             

w szkoleniach była głównie chęć podniesienia poziomu wiedzy oraz poszerzenie 

umiejętności. Prawie wszyscy uczestnicy (90%) równieŜ wysoko i bardzo wysoko 

ocenili poziom prowadzenia zajęć oraz korzyści zawodowe wyniesione ze szkolenia. 

Za szczególnie przydatny element uznano zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, 
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głównie umiejętności związane z zakresem szkolenia/kursu. Największą satysfakcję 

sprawiło uczestnikom ukończenie szkolenia i zdobycie dokumentu potwierdzającego 

w postaci certyfikatu/zaświadczenia/dyplomu, natomiast trudności, które się pojawiły 

dotyczyły aspektu organizacyjnego (zbyt krótkie i intensywne szkolenia). Organizację 

szkolenia bardzo wysoko oceniła większość uczestników (58%). Prawie wszyscy 

badani ocenili tę formę wsparcia dobrze i bardzo dobrze (90%).  

• Wsparcie udzielone rodzinom i opiekunom ON zostało bardzo wysoko i wysoko 

ocenione przez zdecydowaną większość uczestników (85%), którzy wzięli udział       

w konsultacjach indywidualnych. Warsztaty grupowe nie były przedmiotem oceny 

gdyŜ Ŝaden z respondentów nie uczestniczył w tej formie wsparcia. Oczekiwania 

większości osób z otoczenia ON zostały zaspokojone (72%), szczególnie w zakresie 

uzyskania nowych umiejętności i wiedzy na temat moŜliwości pomocy bliskiej ON. 

Ponad połowa uczestników wskazała na wzrost wiedzy dot. moŜliwości udzielenia 

wsparcia ON, natomiast pozostali mieli problem z udzieleniem odpowiedzi lub 

zaprzeczyli uzasadniając zbyt krótkim czasem trwania spotkania lub twierdząc, Ŝe nie 

miało ono jeszcze miejsca. Zdecydowana większość osób z otoczenia ON (89%) 

zadeklarowała chęć udziału w przyszłości w podobnych projektach.  

Wnioski dotyczące kryterium trafności 

• Na koniec października 2013 r. rekrutacja osób niepełnosprawnych przekroczyła 

zakładany wskaźnik, aŜ o 22%., co potwierdza fakt, Ŝe Partner zastosował względem 

ON skuteczne metody rekrutacji i promocji projektu, jednak poziom rekrutacji drugiej 

grupy beneficjentów projektu tj. opiekunów jest zdecydowanie niŜszy, aktualnie jest 

to dopiero 1/3 załoŜonego wskaźnika. Źródłem informacji o projekcie dla ponad 

połowy opiekunów ON (60%) była bliska osoba niepełnosprawna, a dla pozostałych 

(40%) pracownik projektu, opiekunowie ON są najczęściej rekrutowani podczas 

spotkań rekrutacyjnych w miejscu zamieszkania ON. 

• BO ON jest najczęściej współmałŜonkiem osoby z jej otoczenia, rzadziej rodzicem, czy 

rodzeństwem. Jako motywację do udziału w projekcie prawie wszyscy badani wskazali chęć 
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wspierania bliskiej ON, co czwarty wskazał takŜe chęć zdobycia nowej wiedzy, a co dziesiąty 

chęć poprawy relacji z ON. 

 

Wnioski dotyczące kryterium skuteczności 

• Analiza danych z monitoringu wykazuje, Ŝe projekt rozpoczął się z prawie dwu 

miesięcznym opóźnieniem, które spowodowało opóźnienie w rozpoczęciu niektórych 

etapów projektu, jednakŜe nie wpłynęło w sposób znaczący na poziom realizacji 

wskaźników. W okresie objętym ewaluacją z 11 załoŜonych wskaźników rezultatów 

twardych osiągnięto 3 na bardzo wysokim i wysokim poziomie (dot. wsparcia         

w zakresie poradnictwa zawodowego, opracowanego IPD oraz warsztatów aktywizacji 

społeczno –zawodowej), 1 wskaźnik osiągnął satysfakcjonujący na ten moment 

poziom 50% (szkolenia z zakresu przedsiębiorczości), natomiast 7 ma niŜsze wartości: 

• Osiągnięcie 3 wskaźników moŜe być zagroŜone, gdyŜ zrealizowane są na poziomie 

30% (wskaźniki dotyczące praktyk zawodowych, szkoleń podnoszących kwalifikacje 

podstawowe, warsztatów dla rodzin i opiekunów ON) 

• Osiągnięcie 4 wskaźników jest bardzo mocno zagroŜona, poniewaŜ dotychczas 

zrealizowano je na poziomie 1-5% (dot. staŜy rehabilitacyjnych, szkoleń 

zawodowych, pośrednictwa pracy i podjęcia zatrudnienia). Aktualny stan realizacji 

tych wskaźników jest alarmujący, ale naleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe szkolenia i staŜe 

trwają dłuŜej, są w trakcie realizacji, a wykazywane są dopiero po zakończeniu. Ich 

poziom powinien znacząco wzrosnąć w kolejnych miesiącach realizacji projektu,      

co powinno przełoŜyć się na wskaźnik zatrudnienia ON.  

• Na obecnym etapie realizacji projektu poziom wydatkowania budŜetu wynosi 26%      

i powinien być wyŜszy o około 20%. Kwota zaakceptowanych wniosków                    

o dofinansowanie wynosi jedynie 11% budŜetu. 
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Wnioski dotyczące kryterium uŜyteczności  

• W opinii większości OP, osoba niepełnosprawna przed udziałem w projekcie 

przejawiała chęć podjęcia/powrotu do pracy, jedynie co czwarty zanegował ten fakt, 

argumentując stanem zdrowia uniemoŜliwiającym podjęcie zatrudnienia. Większość 

OP (63%) potwierdziła gotowość ON do podjęcia zatrudnienia w wyniku udziału        

w projekcie. Według opinii respondentów (13%) jako fakt podjęcia zatrudnienia 

wskazało staŜ rehabilitacyjny, który jest jedną z form wsparcia udzielanych                

w projekcie, a nie zatrudnieniem uzyskanym w wyniku udziału w projekcie, zatem nie 

odnotowuje się zrealizowanych staŜy we wskaźniku zatrudnienia. 

• Według danych z postępu rzeczowego projektu w badanym okresie zatrudnienie 

podjęło 4 BO ON tj. 5% zakładanego wskaźnika, co oznacza Ŝe zdecydowana 

większość BO ON (95%) nie podjęła w badanym okresie zatrudnienia.  

• Osoby z otoczenia ON, które wskazały na fakt podjęcia staŜu zaobserwowały 

pozytywny wpływ pracy na osobę niepełnosprawną, wzrost poczucia własnej 

wartości, wzrost kontaktów społecznych, poczucie bycia potrzebnym i pełnoprawnym 

członkiem społeczeństwa. 

• Oczekiwania zdecydowanej większości osób z otoczenia ON (72%) zostały 

zaspokojone, a ponad połowa uznała, Ŝe udział w projekcie przyczynił się do wzrostu 

ich wiedzy nt. moŜliwości wspierania ON (59%). 

 

Wnioski dotyczące kryterium efektywności  

• Wśród elementów ułatwiających wdraŜanie projektu naleŜy wskazać doświadczenie 

Lidera oraz Partnera w realizacji podobnych projektów, dobrą współpracę pomiędzy 

zespołami Lidera i Partnera, system zarządzania projektem zgodnie z metodyką PCM 

przez Grupę Sterującą Projektem, demokratyczny sposób podejmowania decyzji        

w Partnerstwie 
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• Partnerzy są usatysfakcjonowani udziałem w projekcie, współpraca układa się dobrze, 

istnieją jednak pewne trudności dotyczące terminowości i jakości przekazywanej 

dokumentacji przez Partnera projektu. 

• Ponadto istnieje problem dotyczący zastosowania procedury konkurencyjności przez 

Partnera, a co za tym idzie wstrzymanie kwalifikowalności wydatku. 

• Wśród elementów utrudniających realizację projektu naleŜy wskazać 2-miesięczne 

opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu oraz opóźnienie              

w wydatkowaniu środków, na obecnym etapie wdraŜania projektu (połowa okresu 

realizacji) na poziomie 26%, co stawia pod znakiem zapytania moŜliwość kontynuacji 

projektu w postaci jego II edycji. 
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VI. REKOMENDACJE 

1. Intensyfikacja działań, ewentualna modyfikacja budŜetu, mających na celu wzrost 

poziomu wydatkowania środków o około 20% do grudnia 2013 r.  

2. RozwaŜenie moŜliwości wydłuŜenia wdraŜania projektu w celu zniwelowania ryzyka 

nieosiągnięcia załoŜonego poziomu wskaźników projektu w wymaganym terminie.  

3. Wprowadzenie działań dyscyplinujących Partnera, co do jakości i terminowości 

składania dokumentów oraz stosowania się do uwag Lidera, niekwalifikowalność 

wydatków niezgodnych z procedurami. 

4. Dostosowanie tempa zajęć podczas WAS-Z do indywidualnych moŜliwości 

psychofizycznych ON biorących w nich udział.  

5. Większe zaangaŜowanie ON w proces rekrutacji osób z ich otoczenia, przekonywanie 

ON o znaczeniu i korzyściach udziału osób z otoczenia w projekcie, zachęcanie do 

udziału nie tylko opiekunów i osób z ich rodzin, ale takŜe przyjaciół, kolegów,        

czy znajomych, moŜliwość udziału w projekcie nawet kilku osób z otoczenia jednej 

osoby niepełnosprawnej.  

6. DłuŜszy czas trwania spotkań w ramach warsztatów indywidualnych dla osób             

z otoczenia ON oraz większy nacisk na organizację warsztatów grupowych. 

Zabezpieczenie w budŜecie projektu środków na realizację warsztatów 

indywidualnych i grupowych przez specjalistów z zakresu prawa i psychologii. 
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VII. ANEKSY   

1. Formularz ankiety dla kadry zarządzającej projektu 

2. Formularz ankiety dot. WAS-Z 

3. Formularz ankiety dot. szkoleń podnoszących kwalifikacje podstawowe 

4. Formularz ankiety dot. szkoleń zawodowych 

5. Formularz ankiety dot. szkoleń z zakresu przedsiębiorczości 

6. Formularz ankiety dla rodzin i opiekunów  


