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I. WPROWADZENIE  

1. CELE EWALUACJI OKRESOWEJ 

Celem ewaluacji okresowej projektu: „Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami oraz niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na 

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

efektywności, użyteczności oraz trafności. Zgromadzona w wyniku badania ewaluacyjnego 

wiedza umożliwiła określenie stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów i rezultatów projektu 

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

identyfikację słabych oraz mocnych stron projektu, a także sformułowanie zaleceń 

dotyczących sposobu jego realizacji, zarówno w odniesieniu do obecnej edycji tego projektu 

jak i podobnych przedsięwzięć. Pierwszy etap ewaluacji okresowej projektu obejmuje okres                

od początku jego wdrażania tj. od dnia  01.12.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.  

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES EWALUACJI  

Przedmiot badania ewaluacyjnego stanowiły: 

 działania o charakterze zarządczym  

 wdrażanie projektu, 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, 

- użyteczność – stopień przydatności projektu dla ON oraz OP, 

- efektywność – dostosowanie budżetu projektu do założonych celów oraz zadań, sprawność 

wdrażania. 

W odniesieniu do w/w kryteriów sformułowano pytania badawcze: 

1. Czy formy wsparcia 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 założonych celów? 

(adekwatność) 

3. Czy sposób organizacji form wsparcia był odpowiedni do możliwości i potrzeb 

uczestników/czek? (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 formy wsparcia były trafnie dobrane do potrzeb BO? (trafność) 

8. Czy założone rezultaty są osiągane zgodnie z harmonogramem? Czy i ewentualnie, które 

cele mogą być zagrożone? Jeżeli taka sytuacja ma miejsce to w jaki sposób można temu 

zaradzić? (skuteczność) 

9. W jakim stopniu względem harmonogramu na tym etapie zostały zrealizowane założone 

wskaźniki projektu? Czy rokuje to pełnemu osiągnięciu założonych wskaźników? 

(skuteczność) 

10. Jaki jest poziom satysfakcji i zadowolenia BO z udziału w projekcie? (użyteczność) 

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

(użyteczność) 

12. Jaką wiedzę i umiejętności uzyskali BO projektu? (użyteczność) 
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13. Jak oceniana jest jakość wsparcia oferowanego w ramach projektu przez BO? 

(efektywność) 

14. Jakie czynniki sprzyjają, a jakie utrudniają wdrażanie projektu? (efektywność) 

 

II. STRESZCZENIE 

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

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na 

rynku pracy II” 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 01.12.2013 r. do 

30.06.2014 r. Okres objęty ewaluacją był wynikiem analizy działań realizowanych w 

poszczególnych miesiącach, uwzględniając późniejsze podpisanie umowy o dofinansowanie 

projektu oraz bezkosztową realizację i mniejszą intensywność działań w pierwszym kwartale  

prowadzenia projektu.   

Celem ewaluacji okresowej projektu „Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na 

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

efektywności, użyteczności oraz trafności. Zgromadzona wiedza pozwoliła określić stopień 

osiągnięcia zaplanowanych celów i rezultatów mniej więcej w połowie okresu jego 

wdrażania, wskazanie elementów utrudniających wdrażanie, identyfikację słabych i mocnych 

stron projektu, oraz sformułowanie zaleceń w odniesieniu do dalszej realizacji projektu. 
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Ewaluacja okresowa została przeprowadzona zgodnie z założeniami zawartymi w 

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

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na 

rynku pracy II”. 

 

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 sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II”. Zakładała ona 

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

Spośród metod o charakterze jakościowym w badaniu za okres ujęty w raporcie 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 

wdrażanego projektu, a także głębsze wniknięcie w jego specyfikę. Technika ta została 

wykorzystana na wstępnym etapie ewaluacji, a także w jej późniejszej fazie, służąc jako 

uzupełnienie informacji zgromadzonych przy użyciu innych metod.  

Analiza dokumentacji i danych zastanych obejmowała następujące dokumenty: 

 Wniosek o dofinansowanie projektu „Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na 

rynku pracy II” 
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 Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.01.03.06-00-078/13-00 z dnia 

23.12.2013 r. 

 Umowa Partnerska nr 2013/12/463 z dnia 19.12.2013 r.  

 Strategię ewaluacji projektu 

 Raport wstępny z ewaluacji 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 umożliwia m.in. poznanie skali 

badanego zjawiska dzięki obliczeniu rozkładów procentowych odpowiedzi respondentów 

i polega na zebraniu ich opinii w formie sondażu 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/ek projektu: ON, osób z ich otoczenia oraz kadry zarządzającej 

i merytorycznej w projekcie. W ramach ewaluacji okresowej wykorzystano wyniki zebrane 

przy pomocy pięciu narzędzi badawczych:  

 ankiety nt. Warsztatów Aktywizacji Społeczno – Zawodowej 

 ankiety nt. szkoleń: podnoszących kwalifikacje podstawowe, zawodowe,  z zakresu 

przedsiębiorczości 

 ankiety dotyczącej warsztatów dla rodzin i opiekunów ON 

 ankiety dla kadry zarządzającej projektu 
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 ankiety dla kadry merytorycznej projektu 

Techniki wykorzystane do przeprowadzenia badania pomogły w skutecznym dotarciu do 

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

wdrażania ewaluowanego projektu w odniesieniu do kryterium adekwatności, trafności 

i użyteczności. 

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

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

Wskaźniki te również podlegały pomiarowi ilościowemu uwzględniającemu skalę badanego 

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

 

IV. UZYSKANE WYNIKI 

1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 

Zespół zarządzający projektem po stronie Lidera projektu został już zorganizowany - 

obsadzone są wszystkie stanowiska przewidziane we wniosku o dofinansowanie. Natomiast 

po stronie Partnera projektu aktualnie nie jest obsadzone jedno stanowisko– Koordynatora 

Partnera. Za koordynację projektu po stronie Partnera odpowiadają pozostali członkowie 

kadry zarządzającej. Personel, który został zaangażowany do realizacji projektu zarówno po 

stronie Lidera jak i Partnera Projektu posiada 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.  
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Grupa Sterująca projektem została powołana na podstawie Zarządzenia Nr 21/2014 r. Prezesa 

Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 18 lutego 

2014 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej Projektem dla zarządzania partnerstwem 

w projekcie pn. „Wsparcie osób za rzadko występującymi i niektórymi 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II” 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 21/2014, w związku 

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

Zarządu PFRON i także dotychczas Zarządzenie to było dwukrotnie zmieniane (nr 45/2014 z 

dnia 15.04.2014 r. oraz nr 52/2014 z dnia 20.05.2014) z powodu zmiany osoby pełniącej 

funkcję Członka GSP.  

Od początku wdrażania projektu do końca czerwca 2014 r. Grupa obradowała dwa razy. 

Pierwsze posiedzenie GSP odbyło się w marcu, a drugie w czerwcu 2014 r. Łącznie na obu 

posiedzeniach GSP podjęto na zasadzie konsensusu 10 uchwał, których rejestr znajduje się w 

poniższym zestawieniu.  

 

Tabela nr 1. Rejestr Uchwał Grupy Sterującej Projektem (GSP) w ewaluowanym projekcie. 

NR 

UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY DATA PODJĘCIA 

1 
Uchwała nr 1/2014 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Grupy Sterującej 

Projektem 
12.03.2014  

2 

Uchwała nr 2/2014 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji 

uczestników/czek i uczestnictwa w projekcie pt. „Wsparcie osób z rzadko 

występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami 

sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II” 

12.03.2014 

3 

Uchwała nr 3/2014 w sprawie zatwierdzenia Polityki przepływów 

finansowych w projekcie pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w 

wieku 45+ na rynku pracy II” 

12.03.2014 

4 

Uchwała nr 4 /2014 w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu pn. 

„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II” o dwa 

miesiące tj. do 30.04.2015r. z rekomendacją na 3 miesiące czyli do dnia 

31.05.2015r. 

12.03.2014 

5 

Uchwała nr 5/2014 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielanych form 

wsparcia uczestnikom/czkom projektu pn. „Wsparcie osób z rzadko 

występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami 

sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II” 

04.06.2014 
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6 

Uchwała nr 6/2014 w sprawie zatwierdzenia  Strategii monitoringu w 

projekcie pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w 

wieku 45+ na rynku pracy II” 

04.06.2014 

7 

Uchwała nr 7/2014 w sprawie zatwierdzenia Strategii ewaluacji w projekcie 

pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i 

niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy 

II” 

04.06.2014 

8 

Uchwała nr 8/2014 w sprawie zatwierdzenia  Raportu wstępnego z ewaluacji 

projektu pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami 

i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku 

pracy II” 

04.06.2014 

9 

Uchwała nr 9/2014 w sprawie wprowadzenia do realizacji trzech 

dodatkowych Warsztatów Aktywizacji Społeczno – Zawodowej, które 

zrealizowane będą w ramach projektu pn. „Wsparcie osób z rzadko 

występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami 

sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II” 

04.06.2014 

10 

Uchwała nr 10/2014  w sprawie aktualizacji załącznika nr 5 do Regulaminu 

rekrutacji uczestników/czek i uczestnictwa w projekcie pt. Wsparcie osób z 

rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II 

04.06.2014 

 

Analiza treści protokołów z posiedzeń Grupy Sterującej wskazuje na występowanie trudności 

we wdrażaniu projektu o charakterze zarządczym: 

 bardzo niski stan wydatkowania budżetu projektu na obecnym etapie projektu tj. 

6,62% na koniec maja 2014 r.  

 ryzyko nieosiągnięcia wskaźników w pierwotnie założonym, 15– miesięcznym 

terminie wdrażania projektu. Podobnie jak w I edycji istnieje potrzeba wydłużenia 

realizacji projektu (optymalnie o 3 m-ce), aby beneficjenci/tki projektu mogli przejść 

całą zaplanowaną dla nich ścieżkę wsparcia w tempie dostosowanym do możliwości 

osób niepełnosprawnych z grupy wiekowej 45+. 

Nie zdiagnozowano istotnych trudności o charakterze merytorycznym. Na obecnym etapie 

wdrażania projektu położono nacisk na rekrutację beneficjentów/ek do projektu oraz 

opracowanie Indywidualnych Planów Działania. Ponadto z powstałych oszczędności przyjęto 

do realizacji 3 dodatkowe warsztaty aktywizacji społeczno - zawodowej, która to forma 

wsparcia w I edycji projektu cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród ON. 
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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 6 ankiet 

wypełnionych za okres ujęty w niniejszej ewaluacji (12.2013 r. – 06.2014 r.) prowadzą do 

następujących wniosków:  

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

usatysfakcjonowany uczestnictwem w projekcie (6 wskazań). Poziom współpracy jest 

oceniany przez Partnerów: bardzo dobrze (2 wskazania) i dobrze (3 wskazania), 

natomiast ocenę umiarkowaną wystawiła 1 osoba.  

 

 

Wykres nr 1. Ocena współpracy w Partnerstwie projektu 

 

 

 

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

decyzje zapadają po wcześniejszej konsultacji pomiędzy obiema stronami                    

(6 wskazań), co potwierdza Zespół Partnera: „Tak, w podejmowaniu decyzji, 

analizowaniu potencjalnych zagrożeń, prowadzeniu dokumentacji projektowej oraz 

2 

3 

1 

Jak ocenia Pan/i współpracę w Partnerstwie? 

bardzo dobrze

dobrze

średnio
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wszystkich strategicznych działań projektowych w równy sposób zaangażowani są 

pracownicy Lidera oraz Partnera”. Personel po obu stronach wywiązuje się z 

powierzonych zadań, co przekłada się na terminowy przebieg prawie wszystkich 

realizowanych działań.  

 Pomimo późniejszego podpisania umowy oraz bezkosztowej realizacji projektu w 

pierwszym kwartale wdrażania nie powstało zagrożenie dla procesu wdrażania 

projektu, większość działań realizowanych była zgodnie z harmonogramem jednakże 

część wskaźników projektu jest na ten moment zagrożona. 

 W wyniku przedłużającej się procedury naborów w zespole Lidera stanowiska 

Asystenta kierownika projektu i Specjalisty ds. monitoringu, Specjalisty ds. rozliczeń 

oraz Ewaluatora projektu zostały obsadzone z początkiem czerwca 2014 r.  Nie miało 

to większego wpływu na realizację projektu, gdyż do momentu zatrudnienia w/w 

personelu część zadań wchodzących  w zakres obowiązków tych osób wykonywał 

Kierownik projektu. 

 Aby zoptymalizować wydatkowanie budżetu projektu w badanym okresie złożono do 

CRZL 2 formularze zmian, aktualizując budżet projektu, wydłużając realizację 

projektu o 3 m-ce oraz zwiększając liczbę warsztatów aktywizacji społeczno – 

zawodowej z 25 na 28. 

 W uwagach dotyczących zarządzania projektem Partner projektu zawarł następujące 

spostrzeżenie: „Należy podkreślić wzorcowe zaangażowanie Lidera w realizację 

projektu. Dzięki ścisłej współpracy wszelkie ewentualne zagrożenia lub problemy w 

prowadzonych zadaniach są na bieżąco rozwiązywane. Pracownicy ze strony Lidera 

są wielkim wsparciem mającym wpływ na efektywność oraz jakość wszelkich działań 

projektowych. W pełni korzystamy z doświadczeń w realizacji w przeszłości i obecnie, 

analogicznych projektów(…) Umożliwiło to skuteczniejsze definiowanie potencjalnych 

zagrożeń i efektywniejsze wdrażanie działań zaradczych”.  
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Istnieją jednak pewne trudności: 

 Niski poziom wydatkowania budżetu po 7 miesiącach realizacji projektu. 

 Przesunięcie części działań w projekcie w związku z późniejszym zatrudnieniem 

personelu projektu (po stronie Lidera pierwsze osoby zaangażowane zostały w 

realizację projektu w kwietniu 2014 r.) 

 Opóźnienie w realizacji zadania dotyczącego wydruku materiałów informacyjno – 

rekrutacyjnych po stronie Partnera projektu. 

 Z powodu błędu zaistniałego w przeprowadzonej procedurze konkurencyjności 

nastąpiło opóźnienie w rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup gadżetów oraz 

materiałów promocyjnych po stronie Lidera. Anulowano całą procedurę 

konkurencyjności i przeprowadzono ją ponownie.  

 Zastrzeżenia ze strony Lidera co do sposobu koordynacji projektu po stronie Partnera 

(wakat na stanowisku Koordynatora Partnera) 

 Utrudnieniem dla płynnej realizacji projektu jest trwająca do końca lipca 2014 r. 

pierwsza edycja tego projektu, w związku z czym realizacja dwóch, identycznych 

projektów nakłada się na siebie. 

 

1.2 Ankieta dla kadry merytorycznej projektu 

Narzędziem do gromadzenia informacji nt. przebiegu wdrażania projektu jest ankieta dla 

kadry merytorycznej wypełniana kwartalnie przez przedstawicieli kadry merytorycznej 

realizującej projekt w Biurach Regionalnych FAR zlokalizowanych w 16 województwach. 
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Tabela nr 2. Lokalizacja Biur Regionalnych FAR realizujących projekt  

Lp Miasto Województwo 

1 BIAŁYSTOK  PODLASKIE  

2 BOLESŁAWIEC DOLNOŚLĄSKIE 

3 BYDGOSZCZ KUJAWSKO - POMORSKIE 

4 IŁAWA WARMIŃSKO - MAZURSKIE 

5 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE 

6 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE 

7 LUBLIN LUBELSKIE 

8 ŁÓDŹ ŁÓDZKIE 

9 MIKOŁÓW ŚLĄSKIE 

10 NAMYSŁÓW OPOLSKIE 

11 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE 

12 RZESZÓW PODKARPACKIE 

13 SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE 

14 WARSZAWA MAZOWIECKIE 

15 WEJHEROWO POMORSKIE 

16 ZIELONA GÓRA LUBUSKIE 
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Dane zebrano z 16 ankiet wypełnionych za okres ujęty w niniejszym raporcie przez 

pracowników merytorycznych projektu. Informacje pozyskano od 13 osób pełniących funkcję 

trenera pracy oraz od 3 specjalistów ds. współpracy z pracodawcami. 

Pracownicy 14 Biur Regionalnych stwierdzili, że działania prowadzone są zgodnie z 

harmonogramem realizacji projektu, respondenci z 2 Regionów wskazali na utrudnienia 

związane z późniejszym rozpoczęciem działań merytorycznych oraz trudność w rekrutacji 

beneficjentów/ek pomimo dużej ilości odbytych spotkań rekrutacyjnych. 

Pracownicy wszystkich, 16 Biur Regionalnych zgodnie uznali posiadane zasoby kadrowe w 

swoim Regionie za wystarczające w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, 

ponadto w opinii pracowników 16 Biur Regionalnych wsparcie wszystkich osób 

niepełnosprawnych zrekrutowanych do projektu prowadzone jest zgodnie z opracowanymi 

dla nich Indywidualnymi Planami Działań.  

Na pytanie odnośnie ewentualnych trudności, które w toku realizacji projektu zgłaszali 

beneficjenci to brak trudności wskazało 12 Regionów, o zaistniałych trudnościach 

sygnalizowanych przez ON poinformowali pracownicy 4 Regionów i tak:  

 W 2 Regionach pojawiły się problemy związane z przemieszczaniem się ON w celu 

udziału w formach wsparcia w ramach projektu: „problemy z odległością do 

potencjalnych miejsc zatrudnienia, ciekawe szkolenia często są organizowane 

grupowo w odległych miejscach – problem z dojazdem”. W odpowiedzi na zaistniałe 

trudności pracownicy projektu zorganizowali transport na szkolenia, lub 

zorganizowani indywidulane szkolenia w domu ON, oraz szkolenia w systemie e-

learning. 

 W jednym Regionie ON sygnalizowały trudność dotyczącą intensyfikacji zajęć 

podczas WAS-Z: (…) zbyt mało wolnego czasu w trakcie uczestnictwa w warsztatach 

aktywizacji społeczno – zawodowej”. W kolejnym Regionie: „częste zmiany 

oczekiwań związanych z udziałem w projekcie”. W odpowiedzi zastosowano wsparcie 

specjalistyczne w celu sprecyzowania oczekiwań ON. 
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 Pracownik kolejnego Regionu zwrócił uwagę na pojawiające się: „trudności z 

uzyskaniem [zaświadczenia lekarskiego – przyp. autorki] przy orzeczeniu 

umiarkowanym z jednym symbolem sprzężenia”. Pracownicy Regionu doradzają ON, 

aby informowali lekarzy wystawiających zaświadczenie o sprzężeniu, iż jest ono 

potrzebne wyłącznie do celów rekrutacyjnych w projekcie. 

Respondenci poproszeni o wymienienie elementów ułatwiających dotychczasową realizację 

projektu wskazywali na: 

 W obszarze zarządzania: „współpraca regionów, dobry przepływ informacji (…)”, 

„spotkanie projektowe, kontakty telefoniczne i wizyty w placówkach”, „spotkania 

informacyjno– monitorujące”. 

 W obszarze merytorycznym: „warsztaty wyjazdowe są formą wsparcia, która pomaga 

otworzyć się ON, integracja grupy powoduje większą mobilizację do działania BO”, 

„duże zaangażowanie uczestników projektu”, „wsparcie specjalisty”. 

 W obszarze promocji i rekrutacji BO: „mobilni rekrutanci”, „wsparcie rekruterów”, 

„prawidłowa rekrutacja”, „promocja projektu w różnego rodzaju ośrodkach 

działających w regionie na rzecz ON przyniosła niewymierne rezultaty w postaci 

dużego zainteresowania projektem, co przyczyniło się do sprawnej rekrutacji”,  

„zainteresowanie BO udziałem w projekcie, doświadczenie z pierwszej edycji projektu 

w zakresie promocji, rekrutacji, współpracy z pracodawcami”. 

Respondenci poproszeni o wymienienie elementów utrudniających dotychczasową realizację 

projektu wskazywali:  

 Trudności w obszarze zarządzania: „zbyt duża liczba dokumentów”, „częste zmiany w 

dokumentacji”. 

 Trudności w obszarze merytorycznym: „dużo działań w tym samym czasie. Sprawy 

zdrowotne beneficjentów”, „zbyt duża ilość zadań w projekcie”, „bardzo duża liczba 

szkoleń do zrealizowania w krótkim czasie oraz wysoki wskaźnik zatrudniania do 

wykazania”, „biorąc pod uwagę specyfikę tej grupy wiekowej wskaźniki są dość 
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wysokie. Niepełnosprawności współistniejące oraz dosyć zróżnicowana motywacja BO 

niejednokrotnie utrudniają korzystanie z niektórych form wsparcia”. 

 Trudności w obszarze promocji i rekrutacji BO: „brak rozgłosu w mediach”, „brak 

materiałów promocyjnych”, „trudności w dotarciu do potencjalnych beneficjentów, 

inne organizacje realizujące podobne projekty”, „ograniczenia wiekowe, stopień 

niepełnosprawności”, „duża ilość osób zainteresowanych udziałem w projekcie 

korzystała wcześniej z innych projektów unijnych co uniemożliwiało rekrutację”, 

„zobowiązanie BO wobec innych instytucji realizujących projekty dla ON”. 

Przedstawiciel jednego Regionu miał trudność w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie, a  

kolejne 2 Regiony wskazały: „brak problemów”.  

Respondenci zostali również poproszeni o wskazanie zmian mających na celu usprawnienie 

wdrażanie projektu i takie zaproponowali zmiany: 

 W obszarze zarządzania: „przygotowanie dokumentacji wcześniej i mniej zmian w 

trakcie”, „stworzenie zapisu w dokumentacji stażowej dotyczącego zobowiązania 

pracodawców do zatrudnienia BO po zakończonym stażu. Długość zatrudnienia 

odpowiadająca czasowi trwania stażu”, „nie wymaganie od ON przy orzeczeniu 

umiarkowanym sprzężenia”. 

 W obszarze merytorycznym: „warto by było pomyśleć, aby w projekcie było więcej 

godzin wsparcia psychologa czy prawnika”, „kursy, które są proponowane mogłyby 

być kwalifikowane jako jedna forma wsparcia, bez podziału na zawodowe i 

podnoszące kwalifikacje”. 

 W obszarze promocji i rekrutacji BO: ‘kampania w mediach”, „zwiększenie promocji 

projektu”, „dostarczenie do regionów materiałów promocyjnych już w pierwszym 

miesiącu realizacji projektu. Zwiększenie promocji w mediach na terenie całej 

Polski”.  
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Pracownicy 15 Regionów są usatysfakcjonowani swoim udziałem w projekcie wymieniając 

korzyści, jakie z powodu uczestnictwa odczuwają oni sami: „można pomóc ludziom i ta 

pomoc jest ukierunkowana na konkretne działania i cele”, „daje mi możliwość sprawdzenia 

się oraz satysfakcję z realizacji różnorodnych zadań”, „(…) praca jest interesująca, 

wymagająca, ale dająca satysfakcję”, „poznaję ciekawych ludzi i mogę im pomóc”, „projekt 

pozwala mi realizować się zawodowo”, „praca z osobami niepełnosprawnymi i nie tylko daje 

dużą satysfakcję spełnienia”, „zdobywam nowe doświadczenia, dzięki którym mogę 

skutecznie realizować cele zawodowe oraz wspierać osoby potrzebujące pomocy”, „ponieważ 

pozwala na ciągły rozwój, pracę z ludźmi i zdobywanie umiejętności interpersonalnych”, 

„realizacja projektu daje możliwość poznania sytuacji osób w różnorodnych sytuacjach 

zdrowotnych i zawodowych”. 

Wymieniają również korzyści płynące z udziału ON w projekcie m.in. „daje on duże 

możliwości przekwalifikowania ON, uaktywnia społecznie osoby, które niejednokrotnie 

zamykają się w czterech ścianach przez długi czas z powodu swojej niepełnosprawności”, 

„projekt przyniósł korzyści wielu osobom”, „już 3 osoby zostały zatrudnione”, „lubię pracę z 

ludźmi i widzę efekty pracy z BO i ich korzystanie ze wsparć jakie daje im projekt”, „można 

zaktywizować większą grupę osób niepełnosprawnych”. 

Aktualny przebieg realizacji projektu podsumował przedstawiciel jednego z Regionów w ten 

sposób: „projekt przebiega sprawnie pomimo wysokich wskaźników, jest do BO indywidualne 

podejście, a wsparcie szerokie”. 

Pracownicy jednego Regionu nie są usatysfakcjonowani z udziału w projekcie gdyż pojawiły 

się trudności z rekrutacją BO do projektu: „brak osób, które mogłyby przystąpić do projektu”.  
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Wykres nr 2. Opinia pracowników merytorycznych nt. satysfakcji z uczestnictwa w projekcie 

 

 

Pracownicy 13 Regionów nie zgłosili uwag oraz nie mieli sugestii odnośnie projektu, 

natomiast uwagi/sugestie zgłosiła kadra projektu z 3 Regionów i tak dotyczyły one 

następujących kwestii z obszaru merytorycznego:  

 „Dobrze by było, aby osoby zatrudnione w pierwszych 3 miesiącach mogły korzystać 

ze szkoleń”. 

 „Oceniam według regionu lubuskiego i rynku pracy i wieku BO, największe trudności 

są z zatrudnieniem, co zaważa na wykonaniu efektu”. 

 

Pojawiła się również sugestia dotycząca czasu trwania kolejnych edycji podobnych 

projektów: 

 „Wskazane jest wydłużenie czasu trwania kolejnych edycji projektów skierowanych do 

osób w wieku powyżej 45 roku życia. Wynika to ze specyfiki pracy z osobami na tym 

etapie życia”. 

 

 

15 

1 

Czy jest Pan/i usatysfakcjonowany/a uczestnictwem w 

projekcie? 

tak nie



 

 
 

 

Strona | 21 

2. POSTĘP FINANSOWY W PROJEKCIE 

Budżet projektu wynosi 7 499 130,99 PLN, w tym 85% środków pochodzi z EFS i 15% 

z wkładu własnego PFRON.  

Za okres objęty ewaluacją (tj. od 01.12.2013 do 30.06.2014) do Instytucji Wdrażającej 

(CRZL) złożono 5 wniosków o płatność na łączną kwotę 772 220,02 PLN, co stanowi 

10,30% przyznanego budżetu na realizację projektu.  

Na koniec 06.2014 r. zaakceptowane zostały wnioski za okres 01.12.2013 do 31.05.2014 na 

kwotę 496 547,85 zł, co stanowi 6,62% przyznanego budżetu. Należy zaznaczyć, że 

wszystkie wnioski o płatność były składane terminowo i oprócz pierwszego wszystkie kolejne 

bez uwag zatwierdzane przez CRZL. Poniższa tabela zawiera informacje nt. postępu 

finansowego w ewaluowanym projekcie.  

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

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II” 

Wniosek o płatność za 

okres 

Kwota 

wydatków 

złożonych do 

CRZL (w zł) 

% 

budżetu 

wniosków

złożonych 

Kwota wydatków 

zatwierdzonych przez 

CRZL (w zł) 

% budżetu   

wniosków 

zatwierdzonych 

01.12.2013 – 28.02.2014 0,00 0% 0,00 0% 

01.03.2014 – 31.03.2014 96 730,70  1,29% 96 730,70 
1,29% 

 

01.04.2014 – 30.04.2014 190 156,78 2,54% 190 156,78 
2,54% 

 

01.05.2014 – 31.05.2014 209 660,37 2,79% 209 660,37 
2,79% 

 

01.06.2014 – 30.06.2014 275 672,17 3,68% w trakcie weryfikacji 
 

 

Razem 772 220,02 10,30% 496 547,85 

 

6,62% 
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Analizując dane finansowe ewaluowanego projektu można dojść do  wniosku, że na obecnym 

etapie proces wydatkowania środków finansowych powinien być wyższy o około 20% 

wartości budżetu. Wysokość składanych przez Partnera wniosków o płatność jest znacznie 

niższa od zakładanych w harmonogramie, a wskaźnik wydatkowania budżetu w 

przedmiotowym projekcie jest niepokojąco niski. Do końca okresu objętego ewaluacją nie 

został jeszcze zatwierdzony wniosek o płatność za czerwiec 2014 r.  

 

3. POSTĘP RZECZOWY W PROJEKCIE 

3.1 Poziom realizacji założonych rezultatów twardych 

Na koniec czerwca 2014 r. udział w projekcie rozpoczęło łącznie 288 osób, co stanowi 46% 

założonego wskaźnika rekrutacji. Wśród beneficjentów/ek projektu 238 stanowią osoby 

niepełnosprawne, których to wskaźnik rekrutacji względem zakładanego (375 osób) wyniósł 

63,46% oraz 50 osób należących do ich otoczenia, co stanowi 20% zakładanego wskaźnika 

rekrutacji 250 osób z otoczenia ON. 

Kobiety stanowią 55,5% wśród ON, 66% wśród opiekunów ON oraz 57% wśród ogółu 

beneficjentów/ek projektu. Analogicznie mężczyźni 44,5% wśród ON, 34% wśród opiekunów 

ON oraz 43% wśród ogółu beneficjentów/ek projektu. Aktualnie 59 osób zakończyło, a 229 

osób kontynuuje udział w projekcie. Nikt z uczestników/czek projektu w badanym okresie nie 

przerwał udziału w projekcie. 

W poniższej tabeli zawarto szczegółowe informacje nt. poziomu planowanych oraz 

osiągniętych wskaźników rezultatów twardych w ewaluowanym projekcie.  
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Tabela nr 4. Postęp rzeczowy w ewaluowanym projekcie – stan na dzień 30.06.2014 r. 

Wskaźnik 
Wartość 

docelowa 
K M Razem % 

Liczba ON z opracowanym IPD 375 108 84 192 51,20% 

Liczba ON, którym udzielono wsparcia w zakresie poradnictwa 

i doradztwa zawodowego 
300 108 84 192 64,00% 

Liczba ON, które odbyły integracyjne, wyjazdowe warsztaty 

aktywizacji społeczno - zawodowej 
250 9 5 14 5,60% 

Liczba osób spośród rodzin i opiekunów ON, które wzięły 

udział w warsztatach mających na celu przede wszystkim 

wsparcie prawne i psychologiczne 

250 33 17 50 20,00% 

Liczba ON, które odbyły staże rehabilitacyjne  175 3 1 4 2,29% 

Liczba ON, które odbyły praktyki zawodowe  175 23 20 43 24,57% 

Liczba ON, które ukończyły szkolenia zawodowe 300 8 7 15 5,00% 

Liczba ON, które ukończyły szkolenia podnoszące kwalifikacje 

podstawowe 
250 15 18 33 13,20% 

Liczba ON, które ukończyły zajęcia z zakresu 

przedsiębiorczości, zakładania działalności gospodarczej oraz 

spółdzielczości socjalnej  

25 1 0 1 4,00% 

Liczba ON, które podjęły pracę  75 4 5 9 12,00% 

Liczba ON, które uzyskały wsparcie w postaci usług z zakresu 

pośrednictwa pracy  
300 8 9 17 5,67% 

 

Wnioski analizy danych z monitoringu: 

 Dwa wskaźniki osiągnęły na obecnym etapie realizacji projektu satysfakcjonujący poziom 

tj. liczba ON, którym udzielono wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa 

zawodowego (64%) oraz liczba ON z opracowanym IPD (51%). 

 Kolejne dwa wskaźniki mogą być zagrożone tj. liczba ON, które ukończyły praktyki 

zawodowe (24,5%), oraz liczba osób spośród rodzin i opiekunów ON, które wzięły udział 

w warsztatach mających na celu wsparcie prawne i psychologiczne (20%) 

 Realizacja wskaźników dot. liczby ON, które ukończyły szkolenia podnoszące 

kwalifikacje podstawowe (13%) oraz liczby ON, które podjęły pracę (12%) na obecnym 

etapie projektu jest zagrożona. 

 Pozostałe wskaźniki osiągnęły poziom pomiędzy 2%, a 5%  względem założonej wartości, 

w związku z czym należy uznać ich aktualny stopień realizacji za bardzo zagrożony. I tak 
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5% wartości osiągnęły 3 wskaźniki: liczba ON, które odbyły integracyjne, wyjazdowe 

warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej, liczba ON, które uzyskały wsparcie w 

postaci usług z zakresu pośrednictwa pracy oraz liczba ON, które ukończyły szkolenia 

zawodowe. Wskaźnik dot. liczby ON, które ukończyły zajęcia z zakresu 

przedsiębiorczości, zakładania działalności gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej 

osiągnął poziom 4%, a wskaźnik dot. liczby ON, które odbyły staże rehabilitacyjne 

wyniósł na koniec czerwca tylko 2% założonej wartości.  

Należy zaznaczyć, że okres objęty ewaluacją to przede wszystkim intensywna rekrutacja 

beneficjentów/ek do udziału w projekcie oraz opracowywanie IPD, które określają ścieżkę 

udziału BO w projekcie. Kolejne etapy wsparcia są w trakcie realizacji i wykazywane będą 

sukcesywnie po ich zakończeniu. 

 

Wykres nr 3. Zestawienie poziomu zakładanych oraz osiągniętych wskaźników 
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LEGENDA 

1. % ON z opracowanym Indywidualnym Planem Działania 

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

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

4. 

 

% osób z rodzin i opiekunów ON, które wzięły udział w warsztatach mających na celu przede 

wszystkim wsparcie prawne i psychologiczne 

5. % ON, które odbyły staże rehabilitacyjne 

6. % ON, które odbyły praktyki zawodowe 

7. % ON, które ukończyły szkolenia zawodowe 

8. % ON, które ukończyły szkolenia podnoszące kwalifikacje podstawowe  

9. 

 

% ON, które ukończyły zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, zakładania działalności 

gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej 

10. % ON, które podjęły pracę 

11. % ON, które uzyskały wsparcie w postacie usług z zakresu pośrednictwa pracy 

 

 

 

4.  PROMOCJA PROJEKTU 

Od początku realizacji projektu tj. od grudnia 2013 r. do czerwca 2014 r.  zrealizowano 

następujące działania z zakresu promocji: 

 

 Opracowanie strategii promocji i upowszechniania rezultatów projektu, 

 Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej projektu, 

 Przebudowano blog z I edycji projektu (www.wsparcie45plus.blogspot.com), na 

którym umieszczane będą informacje dotyczące przebiegu realizacji również II edycji 

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 

znajdują się informacje nt. współfinansowania projektu ze środków Unii 

Europejskiej, znajdują się też logotypy unijne oraz logo Lidera i Partnera projektu, 

 Ogłoszono zapytanie ofertowe na wytworzenie i dostawę materiałów promocyjnych do 

projektu, 

 Trwają końcowe prace nad produkcją filmu pn. „Nowoczesne Technologie 

niwelujące skutki niepełnosprawności”. 

http://www.wsparcie45plus.blogspot.com/
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Realizacja działań z zakresu promocji rozpoczęła się z opóźnieniem, którego powodem było 

późniejsze zaangażowanie Specjalisty ds. promocji w projekcie. Pod koniec okresu objętego 

badaniem (05-06.2014r.) zintensyfikowano działania z zakresu promocji projektu. W trakcie 

realizacji są kolejne działania, w tym Parter projektu – FAR przygotowuje się do udziału w 

Kongresie Kadry 2014. 

 

5. STRUKTURA GRUPY DOCELOWEJ 

 

W okresie od początku realizacji projektu do dnia 30.06.2014 r. do udziału w projekcie 

zrekrutowano łącznie 288 osób, w tym 165 kobiet (57,3%) oraz 123 mężczyzn (42,7%).  

W zrekrutowanej 238- osobowej grupie ON przeważają kobiety, których jest 132 (55,5%), 

natomiast mężczyzn zrekrutowanych do projektu jest obecnie 106 (44,5%). W grupie osób z 

rodzin i opiekunów dominują kobiety – 33 osoby (66%) względem mężczyzn, których 

zrekrutowano w liczbie 17 (34%).  

 

Wykres nr 4. Struktura grupy docelowej ON i OP ze względu na płeć 
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Projekt z założenia skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 45 roku 

życia, będących w tzw. wieku niemobilnym, który aktualnie wynosi 45 – 60 lat dla kobiet i 45 

– 65 lat dla mężczyzn, dlatego w grupie osób w przedziale wiekowym powyżej 60 roku życia 

100% (17osób) stanowią wyłącznie mężczyźni, w pozostałych przedziałach 45 – 49, 50 – 54 

oraz 55 – 59 lat ponad połowę zrekrutowanych osób stanowią kobiety (od 56% do 61%).  

 

 

Wykres nr 5. Struktura grupy docelowej ON ze względu na wiek i płeć 

 

Zdecydowana większość uczestników/czek projektu posiada wykształcenie ponadgimnazjalne 

(68,9%), a średnio co dziesiąty podstawowe, pomaturalne i wyższe. 
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Wykres nr 6. Struktura grupy docelowej ze względu na wykształcenie 

 

 

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

z wykształceniem pomaturalnym (81,5%), wyższym (60,8%) oraz nieznaczną przewagę jeśli 

chodzi o wykształcenie ponadgimnazjalne (51,8%) natomiast mężczyźni przeważają w grupie 

osób z wykształceniem podstawowym.  
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Wykres nr 7. Struktura grupy docelowej ze względu na wykształcenie i płeć 

 

 

 

6. WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ  

Badanie przeprowadzono na próbie, która wyniosła 100% (14 ON), którzy na koniec 

06.2014r. wzięli udział w warsztacie, w tym 9 kobiet oraz 5 mężczyzn. Wszyscy uczestnicy 

warsztatu to mieszkańcy miast, a wśród nich są 2 osoby w wieku 45-49 lat, 6 osób w wieku 

50-54 lata, 5 osób w wieku 55-59 lat. Jedna osoba nie wskazała wieku. Biorąc pod uwagę 

wykształcenie respondentów to 12 osób legitymowało się wykształceniem 

ponadgimnazjalnym, a pozostałe 2 osoby podstawowym. 

 

Warsztat aktywizacji społeczno – zawodowej, który odbył się w badanym okresie w Wiśle  

spełnił oczekiwania wszystkich, 14 osób biorących w nim udział (100%).  
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Do mocnych stron WAS-Z respondenci zaliczyli: 

 Warsztaty zawodowe z doradcą zawodowym, sposób prowadzenia zajęć – (12 

wskazań) 

 Miła atmosfera, kontakty z innymi ludźmi, otwarte rozmowy, fajni ludzie, 

towarzystwo, integracja z grupą – (7 wskazań) 

 Zajęcia sportowe m.in. nordic walking, basen (5 wskazań) 

 Kadra warsztatów – (4 wskazania) 

 Ośrodek, jedzenie, wszystko – (po 1 wskazaniu) 

Do słabych stron WAS-Z respondenci zaliczyli: 

 

 Za krótki czas trwania warsztatu ( 2 wskazania). Pozostałe odpowiedzi wskazywały na 

brak słabych stron (2 wskazania), a także że: “wszystko było ok”, „było super” (3 

wskazania) oraz „wszystko mi się podobało” (1 wskazanie).  

Wszyscy badani wysoko (7 wskazań) i bardzo wysoko (7 wskazań) ocenili przydatność 

wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatu. Z opinii ON wynika, że najbardziej 

przydatną wiedzę i użyteczne umiejętności zdobyli z zakresu:  

 z zakresu zawodowego (10 wskazań): analiza rynku pracy, porady doradcy 

zawodowego, tworzenie cv i listu motywacyjnego, rozmowy z potencjalnym 

pracodawcą, „rozmowy o pracę, umiejętności poruszania się na rynku pracy, poznanie 

swoich słabych stron, radzenie sobie ze stresem”, planowanie kariery zawodowej, 

wyszukiwanie ofert pracy „umiejętność poszukiwania ofert pracy w różnych miejscach 

nie tylko PUP”  

 

 z zakresu własnego rozwoju (4 wskazania): „większa wiara w siebie”, „radzenie 

sobie ze swoją niepełnosprawnością”, „radzenie ze stresem”, „dużo się dowiedziałam 

na temat osób niepełnosprawnych i pracy, większe poczucie wartości”. W wyniku 
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udziału w warsztacie wszyscy uczestnicy (14 wskazań) odnotowali u siebie wzrost 

umiejętności komunikacji, rozmowy z innymi.  

Biorąc pod uwagę najmniej wartościowe elementy, którym poświęcono zbyt dużo czasu 

podczas warsztatu,  pojawiły się tylko dwie opinie: „oferty pracy dla ON”, „potrafiłam pisać 

cv więc dla mnie nie było to potrzebne, innym uczestnikom tak”.  

Połowa uczestników/czek oceniła bardzo wysoko przygotowanie kadry prowadzącej warsztat, 

druga połowa wystawiła ocenę wysoką. Nie wystawiono niższych ocen ze skali (1 – bardzo 

nisko, 2 – nisko, 3 – średnio). Poziom organizacji warsztatu bardzo wysoko (9 wskazań) i 

wysoko (5 wskazań).  

Wykres nr 8. Opinie BO ON na temat kadry prowadzącej warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej 

 

W opinii zdecydowanej większości osób znalezienie pracy po odbytych  warsztacie wydaje 

się łatwiejsze niż przed udziałem (9 wskazań), pozostałe osoby nie potrafiły odpowiedzieć na 

to pytanie (5 wskazań).  
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Wykres nr 9. Opinie uczestników/czek warsztatów nt. stopnia trudności w znalezieniu pracy 

 

 

Dwunastu uczestników/czek WAS-Z zadeklarowało podjęcie w najbliższym czasie działań 

mających na celu podjęcie pracy, a dwóch udzieliło odpowiedzi: „trudno powiedzieć”. Wśród 

działań zmierzających do podjęcia zatrudnienia uczestnicy wymieniali:  

 Aktywne poszukiwanie pracy – (8 wskazań) „pisanie cv, szukanie 

pracodawcy”,„szukanie ogłoszeń”, „napisanie cv oraz listu motywacyjnego, 

przegladanie stron z ofertami pracy”, „wyszukiwanie ofert i wysyłanie cv”, 

„wysyłanie cv, chodzenie na rozmowy kwalifikacyjne”, „aktywne poszukiwanie pracy 

i wysyłanie cv”, „wysyłanie cv do pracodawców. Umawianie się na rozmowy 

kwalifikacyjne”, „pójście do pracodawcy z życiorysem, rozmowa o pracę”, 

 Ukończenie kursu – (3 wskazania) „kurs komputerowy”, „kurs na operatora wózków 

widłowych”, „kurs zawodowy florysta”, 

 Ukończenie stażu rehabilitacyjnego – (1 wskazanie) „szukanie pracodawcy, firmy 

która zatrudni lub zorganizuje staż”. 
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Wykres nr 10. Deklaracje BO ON nt podjęcia działań zawodowych 

 

 

Uczestnicy bardzo wysoko i wysoko ocenili warsztat aktywizacji społeczno – zawodowej, 

odpowiednio 11 wskazań i 3 wskazania. To kluczowa forma wsparcia w projekcie i dobry 

punkt wyjścia do udziału w kolejnych formach wsparcia. Uczestnicy w wyniku udziału w 

WAS-Z odzyskują wiarę w swoje możliwości i są zmotywowani do aktywności zawodowej. 

Należy dodać, że również w I edycji projektu WAS-Z były najwyżej ocenianą formą 

wsparcia.  
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Wykres nr 11. Ogólna ocena ON warsztatów aktywizacji społeczno – zawodowej  

 

 

7. SZKOLENIA: PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE PODSTAWOWE, 

ZAWODOWE, Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

W okresie objętym badaniem szkolenia realizowane w ramach projektu ukończyło 49 ON i 

tak: 33 ON ukończyło szkolenia podnoszące kwalifikacje podstawowe (15K i 18M), 15 ON 

(8K i 7M) ukończyło szkolenia zawodowe, 1 ON (1K) ukończyła szkolenie z zakresu 

przedsiębiorczości, zakładania działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej.  

Badanie przeprowadzono na próbie, która wyniosła 80% osób (39 ON), które na koniec 

czerwca 2014 r. zakończyły udział w szkoleniach i tak: szkolenia podnoszące kwalifikacje 

podstawowe ukończyło 25 ON, szkolenia zawodowe ukończyło 13 ON, szkolenia z zakresu 

przedsiębiorczości ukończyła 1 ON. 

Wśród badanych 48,7% stanowiły kobiety, a 51,3% mężczyźni. Biorąc pod uwagę wiek 

uczestników/czek szkoleń to największą liczbę (36%) stanowiły osoby w wieku 55-59 oraz 

osoby w przedziale wiekowym 50-54 lata 31,6% badanych, w dalszej kolejności 28,2% 

badanych w wieku 45-49 lat, a w wieku 60-65 lat było najmniej bo tylko 5% badanych.   
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Zdecydowana większość (77%), jako miejsce zamieszkania wskazała miasto, a 23% wieś. 

Respondenci najczęściej legitymowali się wykształceniem ponadgimnazjalnym (69%), co 

dziesiąty podstawowym (13%) i pomaturalnym (10%), wyższe posiada 5% badanych, a 

nieliczni wskazali inne: średnie (3%).  

Beneficjenci objęci badaniem najczęściej brali udział w szkoleniach podnoszących 

kwalifikacje podstawowe z zakresu obsługi komputera, pakietu Office i internetu (9K i 7M). 

Jeśli chodzi o szkolenia zawodowe to najwięcej osób objętych badaniem zdecydowało się na 

kształcenie w zawodzie florysty (4K) i na stanowisko pracownika wprowadzania danych (1K 

i 3M).  

Na pytanie odnośnie oczekiwań związanych z udziałem w wybranym szkoleniu ponad połowa 

beneficjentów/ek (54%) wskazała potrzebę podniesienia kwalifikacji w celu podjęcia pracy: 

„zapoznanie z pracą na kasie fiskalnej”, „chciałabym podjąć pracę w kwiaciarni”, „planuję 

otwarcie sklepiku zielarskiego”, „brakowało mi tych kwalifikacji do podjęcia pracy”. Chęć 

uzupełnienia i pogłębienia wiedzy i kompetencji wskazało 43% badanych w tym z zakresu 

obsługi komputera: „żeby nie być analfabetą komputerowym”, „komputer to podstawa”. 

Prawie co dziesiąty badany (9%) przyjął propozycję zakresu szkolenia od organizatora – FAR. 

Wyniki badania wskazują, że oczekiwania zdecydowanej większości uczestników/czek 

szkoleń zostały spełnione ponieważ łącznie 85% respondentów bardzo wysoko (36%) i 

wysoko (49%) oceniło korzyści zawodowe wyniesione ze szkoleń, co siódmy badany (15%) 

wystawił ocenę umiarkowaną.  
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Wykres nr 12. Ocena BO ON korzyści zawodowych po odbytym szkoleniu  

 

 

 

Za szczególnie przydatne z punktu widzenia własnego rozwoju zawodowego najwięcej 

uczestników/czek uznało przydatność szkolenia do podjęcia stażu i pracy (41%) „szukam 

pracy w administracji, obsługa programów księgowych się przyda”, „planuję założenie firmy, 

przyda się jak otworze sklep”, przydatność w codziennym życiu osobistym wskazało (29,5%) 

„przygotowuje wiązanki, kompozycje dla znajomych, rodziny”, „umiem sprawdzić informacje 

w internecie, wysłać mejla”, co czwarty uczestnik/czka (23,5%) planuje wykorzystać zdobyte 

umiejętności w przyszłości: „certyfikat leży na półce, ale na pewno się przyda”, „na razie 

nic, praca w innym zawodzie”. Pozostali uczestnicy (6%) stwierdzili, że zdobyta wiedza nie 

jest im aktualnie przydatna z powodu braku własnego sprzętu komputerowego do ćwiczeń. 

Wśród nowych umiejętności uzyskanych w wyniku udziału w szkoleniu wszyscy uczestnicy 

(100%) wymieniali umiejętności dotyczące zakresu szkolenia, kursu m.in. obsługa wózków 

widłowych, programów księgowych, kas fiskalnych, obsługa klienta, obsługa komputera, 

internetu, urządzeń biurowych, pisanie na klawiaturze, obsługa programów komputerowych, 

photoshop, kompozycje kwiatowe, wiązanki, wieńce. Ponadto uczestniczka szkolenia z 
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zakresu własnej przedsiębiorczości zadeklarowała, iż podjęła działania mające na celu 

założenia własnej działalności gospodarczej – sklepu zielarskiego. 

Bardzo dobre oceny wystawiono kadrze prowadzącej szkolenia gdyż prawie wszyscy badani 

(97%) ocenili poziom prowadzenia zajęć bardzo wysoko i wysoko, odpowiednio 69% i 28%, 

ocenę średnią wystawiło tylko 3% beneficjentów/ek. W identyczny sposób respondenci 

ocenili również poziom organizacji szkolenia. 

 

Wykres nr 13. Ocena  ON poziomu organizacji szkolenia i prowadzenia zajęć 

 

Uczestnicy szkoleń, jako źródło satysfakcji najczęściej wskazywali ukończenie szkolenia 

(72%) i cały zakres szkolenia:  „polecam innym, świetny kurs”, „cała grupa super, przyjemny 

kurs" , „dobrze przeprowadzony, profesjonalnie”, „podejście prowadzącego- jasność, 

przejrzystość zaprezentowanego materiału”, uzyskanie kwalifikacji (19%), przydatność 

szkolenia (8%) oraz pojedyncze odpowiedzi: ćwiczenie samoobrony [element szkolenia 

zawodowego na stanowisko pracownika ochrony osób i mienia – przyp. autorki], poznanie 

tajników kasy fiskalnej”.  
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Respondenci do trudności, które wystąpiły podczas szkoleń zaliczyli swoje problemy 

zdrowotne „ograniczona sprawność rąk” (8%), a także problemy ze sprzętem 

komputerowym oraz brak komputera w domu (8%), zbyt liczną grupę, za krótki kurs, za dużo 

informacji (8%). Pojedyncze wskazania dotyczyły trudności z przyswajaniem wiedzy: 

„nauka, prowadzący musiał prowadzić mnie krok po kroku” oraz postawy prowadzącego 

zajęcia: „nie można było skończyć wcześniej bo prowadzący był bardzo sumienny”. 

Reasumując, udział w szkoleniach spełnił oczekiwania prawie wszystkich uczestników/czek 

(97,5%), którzy ocenili otrzymane wsparcie w tym zakresie bardzo dobrze (84,5%) oraz 

dobrze (13%) i tylko niewielki odsetek wystawił ocenę średnią (2,5%).  

 

Wykres nr 14. Ocena ogólna szkoleń przez BO ON  
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8. WARSZTATY DLA RODZIN I OPIEKUNÓW ON 

W okresie objętym badaniem tj. od 12.2013 r. do 06.2014 r. w projekcie wzięło udział 50 

osób z najbliższego otoczenia ON. Badanie zostało zrealizowane na próbie, która wyniosła  

35 osób (70%) opiekunów zrekrutowanych do projektu do końca czerwca 2014 r. W badaniu 

wzięło udział  60% kobiet i 40% mężczyzn. Najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby w 

wieku 40-49 lat (28,6%), następnie w wieku 50-59 lat (25,7%) i 60-69 lat (22,9%). Mniej 

liczne były grupy 20-29 lat i 70-79 lat (po 8,6%), a najmniej trzydziestolatków czyli osób w 

wieku 30-39 lat (5,7%). Jeśli chodzi o wykształcenie to najwięcej badanych ma wykształcenie 

ponadgimnazjalne (68,6%), przeszło co dziesiąty podstawowe i wyższe (po 11,4%), a 

najmniej pomaturalne (8,6%). Zdecydowana większość to mieszkańcy miast (71%), a 29% 

badanych zamieszkuje wieś.  

Osoba niepełnosprawna biorąca udział w projekcie jest najczęściej współmałżonkiem 

respondenta (66%), inną opcję wskazało 17% (przyjaciel, koleżanka, sąsiad, teściowa, 

kuzyn), co dziesiąta ON jest dzieckiem respondenta (11,4%). Najmniej ON jest rodzicem lub 

konkubentem/konkubiną respondenta (po 2,8%). 

Wsparcie osób z otoczenia ON udzielane jest w ramach projektu w formie warsztatu 

indywidualnego, którego zakres dostosowany jest każdorazowo do potrzeb osoby z otoczenia 

ON. Na pytanie o rodzaj wsparcia otrzymanego w ramach projektu prawie wszyscy badani 

odpowiedzieli, że było to głównie wsparcie informacyjne (97%), co piąty otrzymał również 

wsparcie psychologiczne (20%), a co dziesiąty prawne (11,5%). Niektórzy respondenci 

(8,5%) wskazali też inne rodzaje otrzymanego wsparcia w tym: „pomoc osobie 

niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania”, „wsparcie medyczne, pomoc ON w czynnościach 

codziennych”, „informacja na temat dofinasowań, wsparcie osób niepełnosprawnych w 

domu” 
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Wykres nr 15. Rodzaj wsparcia otrzymanego przez OP  w projekcie  
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Wykres nr 16. Ocena OP nt. poziomu organizacji i przeprowadzenia warsztatu 

 

 

W opinii trzech na czterech OP (77%) ON przed udziałem w projekcie była zainteresowana 

podjęciem bądź powrotem do pracy, co piąty badany udzieli odpowiedzi przeczącej (17%), a 
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udzieliło odpowiedzi przeczącej i „trudno powiedzieć”. 

Na pytanie odnośnie podjęcia pracy przez ON w wyniku udziału w projekcie dziewięć na 
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już pracę i jest z niej zadowolona. Wśród przyczyn zadowolenia wymieniano: „wpłynęło to 

na wzrost satysfakcji życiowej”, „praca nie jest wymarzona, ale jest”, „ponieważ pracuje”. 
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Na pytanie o powód udziału w projekcie najwięcej respondentów wybrało chęć wspierania 

osoby niepełnosprawnej (94%), prawie połowa (48,5%) wskazała chęć zdobycia nowej 

wiedzy dotyczącej możliwości społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych, a prawie 

co dziesiąty (8,5%) chęć nawiązania kontaktów z innymi osobami wspierającymi osoby 

niepełnosprawne. Najmniej badanych zdecydowało się na udział z powodu chęci poprawy 

relacji z osobą niepełnosprawną (5,7%). 

 

Wykres nr 17. Motywacja do udziału w projekcie osób z otoczenia ON 

 

Oczekiwania wszystkich osób z otoczenia ON biorących udział w projekcie zostały 
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niepełnosprawne” 
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  „w prosty sposób zostały przedstawione informacji jak pomagać osobie 

niepełnosprawnej, metody pomocy inne niż te z których korzystałam dotychczas” 

 „przydatne materiały informacyjne” 

Źródłem informacji o projekcie dla osób z otoczenia ON była najczęściej osoba 

niepełnosprawna (65% wskazań), w dalszej kolejności pracownik projektu (29%), inne źródło 

(m.in. PCPR, Stowarzyszenie Amazonek, Urząd Pracy) wskazał prawie co dziesiąty badany 

(9%), najmniej, bo 6% OP dowiedziało się o projekcie ze strony internetowej FAR. 

Prawie wszyscy (97%) ankietowani bardzo wysoko i wysoko (po 48,5%) ocenili wsparcie 

uzyskane w ramach projektu, tylko 3% wystawiło ocenę umiarkowaną. Ogromna większość 

(86%) osób z otoczenia biorących udział w badaniu zadeklarowało chęć udziału w przyszłości 

w podobnych projektach, a 14% udzieliło odpowiedzi przeczącej.  

Wykres nr 18. Ogólna ocena wparcia OP w ramach projektu 
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V. PODSUMOWANIE 

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania sformułowano następujące wnioski: 

Wnioski dotyczące kryterium adekwatności projektu 

 Realizacja projektu przebiega zgodnie z zasadą równości płci, wszystkie 

podejmowane działania uwzględniają udział zarówno kobiet jak i mężczyzn. W 

grupie BO ON w badanym okresie nieznacznie przeważają kobiety (55,5%), 

natomiast w grupie osób z otoczenia ON znajduje się większa liczba kobiet (66%). 

Zdecydowana większość uczestników/czek projektu posiada wykształcenie 

ponadgimnazjalne (68,9%), a średnio co dziesiąty podstawowe, pomaturalne i 

wyższe. 

 Warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej spełniły oczekiwania wszystkich BO 

ON (100%). Do mocnych stron warsztatów zaliczono zajęcia z doradcą zawodowym, 

zajęcia sportowe, kadrę warsztatów, miłą atmosferę. Wśród słabych stron wskazano 

intensywność zajęć oraz zbyt krótki czas trwania WAS-Z. Wszyscy ankietowani 

wysoko (50%) i bardzo wysoko (50%) ocenili kadrę prowadzącą warsztaty oraz 

przyznali, że nabyta wiedza z zakresu zawodowego oraz własnego rozwoju przyda im 

się w przyszłości. Znalezienie pracy po warsztatach wydaje się łatwiejsze niż przed 

udziałem dla czterech na pięciu badanych, a ponad połowa z nich (64%) deklaruje 

podjęcie działań mających na celu podjęcie pracy. Wszyscy badani ocenili tę formę 

wsparcia wysoko (21,5%) i bardzo wysoko (78,5%). WAS-Z to bardzo adekwatna 

forma wsparcia dla ON, udział w wyjazdowych warsztatach wzmacnia i mobilizuje 

ON do dalszej aktywności społeczno – zawodowej.  

 Szkolenia (podstawowe, zawodowe oraz z zakresu przedsiębiorczości) spełniły 

oczekiwania prawie wszystkich beneficjentów/ek (85%). Motywacją do udziału             

w szkoleniach była głównie chęć podniesienia kwalifikacji oraz uzupełnienia i 

pogłębienia wiedzy. Prawie wszyscy uczestnicy (97%) również wysoko i bardzo 

wysoko ocenili poziom prowadzenia zajęć, organizacji szkolenia oraz korzyści 

zawodowe wyniesione ze szkolenia. Za szczególnie przydatne z punktu rozwoju 
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zawodowego uznano przydatność odbytego szkolenia do podjęcia stażu i pracy. 

Największą satysfakcję sprawiło uczestnikom/czkom ukończenie szkolenia z 

wybranego przez siebie zakresu natomiast trudności, które się pojawiły dotyczyły 

trudności zdrowotnych ON oraz aspektu organizacyjnego (zbyt liczna grupa, za 

krótkie i intensywne szkolenia). Ponadto pojawiły się trudności z dojazdem na 

szkolenia, w odpowiedzi organizowano transport i szkolenia w systemie e-learning. 

Prawie wszyscy badani ocenili tę formę wsparcia dobrze i bardzo dobrze (97,5%).  

 Wsparcie udzielone rodzinom i opiekunom ON zostało bardzo wysoko i wysoko 

ocenione przez prawie wszystkich uczestników/czek (97%), którzy wzięli udział w 

warsztatach indywidualnych. Identycznie oceniono profesjonalizm kadry, która je 

przeprowadziła. Zdecydowana większość osób z otoczenia ON (86%) zadeklarowała 

chęć udziału w przyszłości w podobnych projektach.  

Wnioski dotyczące kryterium trafności  

 Na koniec czerwca 2014 r. zrekrutowano do udziału w projekcie ponad połowę (63%) 

założonego wskaźnika udziału osób niepełnosprawnych, co pozwala stwierdzić że 

Partner stosuje skuteczne metody rekrutacji względem ON. Ważną rolę w procesie 

rekrutacji odgrywają mobilni rekruterzy oraz doświadczenie zdobyte w ramach 

realizacji I edycji projektu. Utrudnia natomiast brak materiałów promocyjnych i 

kampanii promującej projekt w mediach. Biorąc pod uwagę poziom rekrutacji w 

drugiej grupie beneficjentów/ek projektu - opiekunów ON to jest on zdecydowanie 

niższy, aktualnie to dopiero 20% założonego wskaźnika.    

 Źródłem informacji o projekcie dla opiekunów ON była najczęściej osoba 

niepełnosprawna (65%) oraz pracownik projektu (29%). Osoby z otoczenia ON to 

najczęściej członkowie rodziny, z kręgu znajomych, przyjaciół. Osoby te są 

najczęściej rekrutowane do udziału w projekcie podczas spotkań rekrutacyjnych w 

miejscu zamieszkania ON.   

 ON jest najczęściej współmałżonkiem osoby z jej otoczenia, rzadziej osobą znajomą 

(koleżanka/kolega, przyjaciel/przyjaciółka), osobą z dalszej rodziny (kuzyn, teściowa) 
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lub dzieckiem respondenta. Jako motywację do udziału w projekcie prawie wszyscy 

badani wskazali chęć wspierania bliskiej ON, prawie połowa OP wskazała także chęć 

zdobycia nowej wiedzy, co dziesiąty chęć poprawy relacji z ON.  

Wnioski dotyczące kryterium skuteczności 

 Analiza danych z monitoringu wykazuje, że projekt w pierwszym kwartale 

realizowany był bezkosztowo, pomimo tego nie powstało zagrożenie dla procesu 

wdrażania projektu, a większość działań realizowano zgodnie z harmonogramem. 

Jednakże po 7 miesiącach realizacji projektu tj. na koniec 06.2014 r. część 

wskaźników powinna osiągnąć wyższe wartości gdyż w okresie objętym ewaluacją 

tylko dwa wskaźniki osiągnęły satysfakcjonujący poziom tj. liczba ON, którym 

udzielono wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego (64%) oraz 

liczba ON z opracowanym IPD (51%). 

 Kolejne dwa wskaźniki mogą być zagrożone tj. liczba ON, które ukończyły praktyki 

zawodowe (24,5%), oraz liczba osób spośród rodzin i opiekunów ON, które wzięły 

udział w warsztatach mających na celu wsparcie prawne i psychologiczne (20%) 

 Realizacja wskaźników dot. liczby ON, które ukończyły szkolenia podnoszące 

kwalifikacje podstawowe (13%) oraz liczby ON, które podjęły pracę (12%) na 

obecnym etapie projektu jest zagrożona. 

 Pozostałe wskaźniki osiągnęły poziom pomiędzy 2%, a 5%  względem założonej 

wartości, w związku z czym należy uznać ich aktualny stopień realizacji za bardzo 

zagrożony. I tak 5% wartości osiągnęły 3 wskaźniki: liczba ON, które odbyły 

integracyjne, wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej, liczba ON, 

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

które ukończyły szkolenia zawodowe. Wskaźnik dot. liczby ON, które ukończyły 

zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, zakładania działalności gospodarczej oraz 

spółdzielczości socjalnej osiągnął poziom 4%, a wskaźnik dot. liczby ON, które 

odbyły staże rehabilitacyjne wyniósł na koniec czerwca tylko 2% założonej wartości. 
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 Na obecnym etapie realizacji projektu poziom wydatkowania budżetu wynosi 10,3%      

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

o dofinansowanie wynosi 6,62% budżetu.  

Wnioski dotyczące kryterium użyteczności  

 W opinii większości OP, osoba niepełnosprawna przed udziałem w projekcie 

przejawiała chęć podjęcia/powrotu do pracy, co piąty udzielił odpowiedzi przeczącej. 

Prawie wszyscy OP (94%) potwierdzili gotowość ON do podjęcia zatrudnienia w 

wyniku udziału w projekcie.   

 Według danych z postępu rzeczowego projektu w badanym okresie zatrudnienie 

podjęło 9 ON tj. 12% zakładanego wskaźnika, co oznacza że zdecydowana większość 

ON (88%) nie podjęła w badanym okresie zatrudnienia. Osoby z otoczenia ON, które 

wskazały na fakt podjęcia zatrudnienia twierdzą, że ON jest zadowolona z pracy, 

ponadto zaobserwowały pozytywny wpływ pracy na osobę niepełnosprawną oraz 

wzrost satysfakcji życiowej. Najistotniejsze jest to, że bliska ON pracuje, że udało się 

podjąć zatrudnienie.   

 Oczekiwania wszystkich osób z otoczenia ON zostały zaspokojone, głównie w 

zakresie uzyskania nowej wiedzy i umiejętności dotyczących możliwości pomocy 

osobie niepełnosprawnej. Prawie wszyscy OP otrzymali wsparcie informacyjne, co 

piąty psychologiczne, a co dziesiąty prawne. Wsparcie w projekcie zostało bardzo 

wysoko ocenione przez 97% osób z otoczenia ON.  

Wnioski dotyczące kryterium efektywności  

 Wśród elementów ułatwiających wdrażanie projektu należy wskazać doświadczenie 

Lidera oraz Partnera w realizacji pierwszej edycji tego projektu oraz podobnych 

projektów, dobrą współpracę pomiędzy zespołami Lidera i Partnera oraz pomiędzy 

zespołami Biur Regionalnych FAR realizujących projekt, a także sprawny system 

zarządzania projektem prowadzony zgodnie z metodyką PCM przez Grupę Sterującą 

Projektem oraz demokratyczny sposób podejmowania decyzji w Partnerstwie. 



 

 
 

 

Strona | 48 

 Oba Zespoły, zarówno po stronie Lidera jak i Partnera są usatysfakcjonowane 

udziałem w projekcie, współpraca układa się dobrze, istnieją jednak pewne 

zastrzeżenia ze strony Lidera, co do sposobu koordynacji projektu po stronie Partnera 

z związku z wakatem na stanowisku Koordynatora Partnera. 

 Ponadto istnieje opóźnienie w realizacji zadań po stronie Lidera (zakup gadżetów i 

materiałów promocyjnych) i Partnera (wydruk materiałów informacyjno-

promocyjnych). Brak materiałów promocyjnych jest odczuwalny w Regionach FAR 

realizujących projekt.   

 Wśród elementów utrudniających realizację projektu należy wskazać bardzo niski 

poziom wydatkowania środków na obecnym etapie wdrażania projektu (10,3%) oraz 

trwającą do końca lipca 2014 r. pierwszą edycję projektu, w związku z czym realizacja 

dwóch, identycznych projektów w tym okresie nakłada się na siebie.  
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VI. REKOMENDACJE 

1. Ścisły monitoring poziomu wydatkowania w projekcie, intensyfikacja działań, 

ewentualna modyfikacja budżetu, mającą na celu wzrost poziomu wydatkowania 

środków zgodnie z harmonogramem wydatków wg. którego aktualny stan 

wydatkowania całego budżetu projektu powinien być wyższy o około 20%.   

2. Zobligowanie Partnera do realizacji projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym.  

3. Mając na uwadze doświadczenie z I edycji projektu wskazane jest wydłużenie 

wdrażania II edycji projektu o 3 m-ce w celu zabezpieczenia osiągnięcia założonego 

poziomu wskaźników i wykorzystanie w tym celu oszczędności powstałych w wyniku 

bezkosztowej realizacji projektu w I kwartale realizacji projektu. 

4. Wprowadzenie działań dyscyplinujących Partnera mających na celu poprawę systemu  

koordynacji projektu poprzez niezwłoczne zatrudnienie Koordynatora po stronie 

Partnera – FAR.  

5. Zalecany jest monitoring wskaźników projektu oraz mobilizowanie Partnera – FAR do 

zintensyfikowania działań mających na celu wzrost zagrożonych wskaźników 

projektu.  

6. Wskazane jest podjęcie intensywnych działań mających na celu wzrost liczby drugiej 

grupy beneficjentów/ek projektu – opiekunów ON poprzez większe zaangażowanie 

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 także przyjaciół, kolegów, czy znajomych, 

możliwość udziału w projekcie nawet kilku osób z otoczenia jednej osoby 

niepełnosprawnej.  

7. Dostosowanie tempa świadczonych form wsparcia w projekcie do indywidualnych 

możliwości psychofizycznych beneficjentów/ek projektu - osób niepełnosprawnych 

powyżej 45 roku życia. 
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8. Sprawne przeprowadzenie procedury dot. opracowania i wydruku materiałów 

informacyjnych - rekrutacyjnych do rekrutacji ON i przekazanie materiałów do 

Regionów, aby usprawnić proces rekrutacji BO. 
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VII. ANEKSY   

1. Formularz ankiety dla kadry zarządzającej projektu 

2. Formularz ankiety dla kadry merytorycznej projektu 

3. Formularz ankiety dot. WAS-Z 

4. Formularz ankiety dot. szkoleń  

5. Formularz ankiety dot. warsztatów dla rodzin i opiekunów ON  

SPIS TABEL: 

Tabela nr 1. Rejestr Uchwał Grupy Sterującej Projektem (GSP) w ewaluowanym 

projekcie - s.10 

Tabela nr 2. Lokalizacja Biur Regionalnych FAR realizujących projekt – s.15 

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

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 

45+ na rynku pracy II” – s.21 

Tabela nr 4. Postęp rzeczowy w ewaluowanym projekcie– stan na dzień 30.06.2014 r. 

– s.23 

SPIS WYKRESÓW: 

Wykres nr 1. Ocena współpracy w Partnerstwie projektu – s.12 

Wykres nr 2. Opinia pracowników merytorycznych nt. satysfakcji z uczestnictwa w 

projekcie – s.20 

Wykres nr 3. Zestawienie poziomu zakładanych oraz osiągniętych wskaźników – s.24 

Wykres nr 4. Struktura grupy docelowej ON i OP ze względu na płeć – s.26 

Wykres nr 5. Struktura grupy docelowej ON ze względu na wiek i płeć – s.27 

Wykres nr 6. Struktura grupy docelowej ze względu na wykształcenie – s.28 

Wykres nr 7. Struktura grupy docelowej ze względu na wykształcenie i płeć – s.29 

Wykres nr 8. Opinie BO ON na temat kadry prowadzącej warsztaty aktywizacji 

społeczno– zawodowej – s.31 
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Wykres nr 9. Opinie uczestników/czek warsztatów nt. stopnia trudności w znalezieniu 

pracy – s.32 

Wykres nr 10. Deklaracje BO ON nt. podjęcia działań zawodowych – s.33 

Wykres nr 11. Ogólna ocena ON warsztatów aktywizacji społeczno – zawodowej – s.34 

Wykres nr 12. Ocena BO ON korzyści zawodowych po odbytym szkoleniu – s.36 

Wykres nr 13. Ocena  ON poziomu organizacji szkolenia i prowadzenia zajęć – s.37 

Wykres nr 14. Ocena ogólna szkoleń przez BO ON – s.38 

Wykres nr 15. Rodzaj wsparcia otrzymanego przez OP  w projekcie – s.40 

Wykres nr 16. Ocena OP nt. poziomu organizacji i przeprowadzenia warsztatu – s.41 

Wykres nr 17. Motywacja do udziału w projekcie osób z otoczenia ON – s.42 

Wykres nr 18. Ogólna ocena wparcia OP w ramach projektu – s.43  

 

 


