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I. WPROWADZENIE  

1. CELE EWALUACJI OKRESOWEJ: 07.2014 r. – 11.2014 r. 

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 oraz użyteczności. Zgromadzona w wyniku badania ewaluacyjnego wiedza 

umożliwiła określenie stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów i rezultatów projektu w 

badanym okresie 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. Drugi raport z ewaluacji okresowej projektu obejmuje okres                

od dnia 01.07.2014 r. do 30.11.2014 r. uwzględniając postęp realizacji projektu od początku 

jego wdrażania tj. od 01.12.2013 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, praktyki zawodowe i staże rehabilitacyjne, warsztaty dla 

opiekunów ON, współpraca z pracodawcami), 

 rezultaty twarde i miękkie projektu, 

 poziom realizacji wskaźników projektu, 

 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, 

- skuteczność – stopień osiągnięcia zaplanowanych celów i rezultatów projektu, skuteczność 

zastosowanych metod, 

- 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 dla 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 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) 

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

wskaźniki projektu? Czy rokuje to pełnemu osiągnięciu założonych wskaźników? 

(skuteczność)  

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

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

(użyteczność) 

9. Jaką wiedzę i umiejętności uzyskali BO projektu? (użyteczność) 

10. Jak oceniana jest jakość wsparcia oferowanego w ramach projektu przez BO? 

(efektywność) 

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

30.11.2014 r. skupiając się głównie na miesiącach od 01.07.2014 r. do 30.11.2014 r. W tych 

właśnie miesiącach realizowane były intensywne działania w przedmiotowym projekcie, 

szczególnie w zakresie realizacji praktyk zawodowych i staży rehabilitacyjnych, jak również 

działań skierowanych do pracodawców oraz warsztatów aktywizacji społeczno – zawodowej   

i szerokiej gamy szkoleń, co też zostało zbadane i ujęte w niniejszym raporcie.  

 

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 oraz użyteczności. Zgromadzona wiedza pozwoliła określić stopień osiągnięcia 

zaplanowanych celów i rezultatów w badanym okresie, wskazanie elementów utrudniających 

wdrażanie, identyfikację słabych i mocnych stron projektu, oraz sformułowanie zaleceń w 

odniesieniu do dalszej realizacji projektu. 

 

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”. 
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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 wykorzystano indywidualne wywiady pogłębione 

oraz analizę dokumentacji projektu, natomiast w ramach metod ilościowych – badanie 

ankietowe.  

2. METODY I TECHNIKI BADAWCZE 

2.1 Analiza dokumentacji oraz danych zastanych 

Analiza dokumentacji projektowej w tej fazie badania stanowiła syntezę dostępnej wiedzy nt. 

projektu jak również element oceny skuteczności projektu, w tym oceny przyjętych rozwiązań 

w zakresie wdrażania i zarządzania projektem. Technika ta stanowiła w badaniu uzupełnienie 

informacji zgromadzonych przy użyciu pozostałych 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” 

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

23.12.2013 r. wraz z aneksem nr UDA-POKL.01.03.06-00-078/13-01 z dnia 

19.08.2014 r. 

 Umowa Partnerska nr 2013/12/463 z dnia 19.12.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 

09.09.2014 r. 

 Strategię ewaluacji projektu 
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 Raport wstępny z ewaluacji projektu 

 Raport okresowy 11.2014 r. – 06.2014 r. 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), CAWI (Computer 

Assisted Web Interview) oraz PAPI (Paper and Pencil 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 bezpośrednio - PAPI oraz 

za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystując elementy techniki CAWI. Dodatkowo 

zrealizowano wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo - CATI. W badanym okresie 

projektu ankiety skierowano do beneficjentów/ek projektu: ON, osób z ich otoczenia, 

pracodawców oraz kadry zarządzającej i merytorycznej w projekcie. W ramach ewaluacji 

okresowej wykorzystano wyniki zebrane przy pomocy siedmiu narzędzi badawczych:  

 ankiety nt. Warsztatów Aktywizacji Społeczno – Zawodowej, 

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

przedsiębiorczości, 

 ankiety dot. praktyk zawodowych i staży rehabilitacyjnych, 

 ankiety dot. warsztatów dla rodzin i opiekunów ON, 

 ankiety dla pracodawców, 

 ankiety dla kadry zarządzającej projektu, 

 ankiety dla kadry merytorycznej projektu 
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2.3.  Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z beneficjentami/tkami projektu – ON 

Wywiady (IDI) prowadzone były w oparciu o scenariusz wywiadu, który umożliwił 

elastyczne poruszanie się w temacie badania i zagwarantował zgromadzenie jakościowego 

materiału badawczego. Pytania miały charakter otwarty, a o ich kolejności i sposobie 

formułowania decydowała Ewaluatorka, dostosowując się do przebiegu rozmowy.  

Za zgodą respondenta wywiad był nagrywany. Z nagrań utworzono transkrypcje, uzyskany 

materiał  umożliwił późniejszą dogłębną analizę wypowiedzi oraz wzbogacenie raportu          

o cytaty z wywiadów. Wszyscy respondenci zgodzili się na nagrywanie wywiadu.  

Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych posłużyło zgromadzeniu 

wyczerpujących opinii i poglądów beneficjentów/tek ostatecznych na temat: aktywności 

społecznej i zawodowej ON, motywacji ON do udziału w projekcie, opinii nt. form wsparcia 

otrzymanych w projekcie, oczekiwań związanych z udziałem ON w projekcie, oceny projektu 

od strony organizacyjnej, merytorycznej.  

Możliwość poszerzenia zakresu tematu rozmowy pozwoliła uzyskać dogłębne  

i wyczerpujące odpowiedzi respondentów dotyczące wpływu projektu na osobę respondenta, 

dzięki czemu zostały ocenione realne efekty oraz skutki zrealizowanego projektu.  

 

W ramach badania ewaluacyjnego przeprowadzono 9 wywiadów IDI według następującej 

struktury: 

 3 wywiady IDI w Kielcach 

 3 wywiady IDI w Krakowie 

 1 wywiad IDI w Rzeszowie 

 2 wywiady IDI w Warszawie 

 

Biorąc pod uwagę komfort respondentów wywiady zrealizowano w biurach FAR w Kielcach, 

Krakowie, Rzeszowie i Warszawie, gdzie odbyły się również zaplanowane wizyty 

monitorujące przebieg realizacji projektu.  

 



 

 
 

 

Strona | 10 

IDI przeprowadzono z osobami niepełnosprawnymi w wieku 45+ które wzięły udział            

w następujących formach wsparcia w projekcie:  

 

 Warsztatach aktywizacji społeczno – zawodowej, 

 Szkoleniach podnoszących kwalifikacje podstawowe,  

 Szkoleniach zawodowych, 

 Szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości, zakładania działalności gospodarczej oraz 

spółdzielczości socjalnej, 

 Praktykach zawodowych, 

 Stażach rehabilitacyjnych. 

 

Rezultatem przeprowadzonych wywiadów było uzyskanie wyczerpujących i rzetelnych 

informacji odnośnie tematyki badania.  

 

Harmonogram zrealizowanych wywiadów prezentuje poniższy schemat. 

 

 

 
Tabela nr 1 Schemat przeprowadzonych wywiadów IDI 

 

Lp. Data Respondent Miejsce 
 

1 08.10.2014 r. ON, która wzięła udział w warsztatach aktywizacji 
społeczno – zawodowej, szkoleniu zawodowym i 
stażu rehabilitacyjnym (1K). 
ON, która wzięła udział w szkoleniu podnoszącym 
kwalifikacje podstawowe, praktykach zawodowych 
i stażu rehabilitacyjnym (1K). 
ON, która wzięła udział w warsztatach aktywizacji 
społeczno – zawodowej, praktykach zawodowych i 
stażu rehabilitacyjnym (1M). 

KIELCE 

2 09.10.2014 r. ON, która wzięła udział w szkoleniu zawodowym, 
praktykach zawodowych i stażu rehabilitacyjnym 
(1K). 
ON, która wzięła udział w szkoleniu podnoszącym 
kwalifikacje podstawowe (1K). 

KRAKÓW 
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ON, która wzięła udział w warsztatach aktywizacji 
społeczno – zawodowej i szkoleniu podnoszącym 
kwalifikacje podstawowe (1M). 

3 10.10.2014 r. ON, która wzięła udział w warsztatach aktywizacji 
społeczno – zawodowej i szkoleniu zawodowym 
(1M). 

RZESZÓW 

4 26.11.2014 r. ON, która wzięła udział w warsztatach aktywizacji 
społeczno-zawodowej, szkoleniu podnoszącym 
kwalifikacje podstawowe, szkoleniu zawodowym 
oraz szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości, 
zakładania działalności gospodarczej oraz 
spółdzielczości socjalnej (1K). 
ON, która wzięła udział w szkoleniu podnoszącym 
kwalifikacje podstawowe, praktykach zawodowych 
i  stażu rehabilitacyjnym (1M). 

WARSZAWA 

    

 

Aby uzyskać najbardziej wiarygodne wyniki badania ewaluacyjnego zastosowany został efekt 

triangulacji umożliwiający zgromadzenie jak najpełniejszego materiału badawczego. Stąd też 

w badaniu ewaluacyjnym wykorzystane zostały różne źródła informacji, metody i techniki 

gromadzenia i analizy danych. 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 kryteriów 

przyjętych w badaniu.  
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IV. UZYSKANE WYNIKI 

1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 

1.1.Grupa Sterująca Projektem  

Od lipca do listopada 2014 r. Grupa Sterująca Projektem w niezmienionym składzie 

obradowała trzy razy w tym raz w formie obiegowej podejmując na zasadzie konsensusu 15 

uchwał, których rejestr znajduje się w poniższym zestawieniu.  

 

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

NR 

UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY DATA PODJĘCIA 

1 

Uchwała nr 11/2014 zmieniająca uchwałę nr 5/2014 w sprawie zatwierdzenia 

zaktualizowanego Regulamin udzielanych form wsparcia uczestnikom/czkom 

projektu pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami 

i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku 

pracy II” 

14.07.2014 

2 

Uchwała nr 12/2014 w sprawie zatwierdzenia Strategii Promocji i 

upowszechniania rezultatów projektu pn. „Wsparcie osób z rzadko 

występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami 

sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II” 

22.08.2014 

3 

Uchwała nr 13/2014 w sprawie przyjęcia Systemu Identyfikacji Wizualnej 

projektu pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami 

i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku 

pracy II” 

22.08.2014 

4 

Uchwała nr 14/2014 w sprawie zatwierdzenia Raportu okresowego 12.2013 r. 

- 06.2014 r. z ewaluacji projektu pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w 

wieku 45+ na rynku pracy II” 

22.08.2014 

5 

Uchwała nr 15/2014 w sprawie zatwierdzenia Strategii Zarządzania 

konfliktem w tym konfliktem interesów w projekcie pn. „Wsparcie osób z 

rzadko występującymi niepełno sprawnościami i niektórymi 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II” 

22.08.2014 

6 

Uchwała nr 16/2014 zmieniająca uchwałę nr 2/2014 z dnia12.02.2014 r. w 

sprawie przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu rekrutacji uczestników/czek 

i uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w 

wieku 45+ na rynku pracy II” 

22.08.2014 

7 

Uchwała nr 17/2014 zatwierdzenia zaktualizowanego załącznika nr 9 

„Umowa na przeprowadzenie kursu/szkolenia dla osób niepełnosprawnych w 

ramach projektu” do Regulaminu  udzielanych form wsparcia 

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

niepełno sprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w 

wieku 45+ na rynku pracy II” 

22.08.2014 
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8 

Uchwała nr 18/2014 zmieniająca uchwałę nr 6/2014 z dnia 4.06.2014 r. w 

sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Monitoringu w projekcie pn. 

„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II” 

22.08.2014 

9 

Uchwała nr 19/2014 zmieniająca uchwałę nr 7/2014 z dnia 4.06.2014 r. w 

sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Ewaluacji w projekcie pn. 

„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II” 

22.08.2014 

10 

Uchwała nr 20/2014 zmieniająca uchwałę nr 8/2014 z dnia 4.06.2014 r. w 

sprawie przyjęcia zaktualizowanego Raportu  wstępnego z  ewaluacji w 

projekcie pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w 

wieku 45+ na rynku pracy II” 

22.08.2014 

11 
Uchwała nr 21/2014 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z II posiedzenia GSP 

w dniu 04.06.2014r. 
22.08.2014 

12 

Uchwała nr 22/2014 zmieniająca uchwałę nr 2/2014 z dnia 12.02.2014 r. 

zmienioną uchwałą nr 16/2014 z dnia 22.08.2014 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu rekrutacji uczestników/czek i uczestnictwa w projekcie pn. 

„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II” 

22.09.2014 

13 

Uchwała nr 23/2014 zmieniająca uchwałę nr 5/2013 z dnia 4.06.2014 r. 

zmienioną uchwałą nr 11/2014 z dnia 14.07.2014r. w sprawie zatwierdzenia 

zaktualizowanego Regulaminu udzielanych form wsparcia 

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

niepełno sprawnościami  i niektórymi niepełno sprawnościami sprzężonymi 

w wieku 45+ na rynku pracy II” 

22.09.2014 

14 

Uchwała nr 24/2014 w sprawie zmiany personalnej na stanowisku Specjalista 

ds. promocji po stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych PFRON w projekcie pn. „Wsparcie osób z rzadko 

występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami 

sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II” 

22.09.2014 

15 
Uchwała nr 25 /2014 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z IV posiedzenia 

GSP w dniu 22.08.2014 r. 
22.09.2014 

 

Obiegowy tryb obradowania Grupy pozwolił na zatwierdzenie niezbędnych do realizacji 

projektu dokumentów. Ponadto w okresie pomiędzy lipcem, a listopadem 2014 r. odbyło się 

spotkanie przedstawicieli GSP bez udziału dwóch Członków, podczas którego poruszono 

kwestię niskiego wydatkowania w projekcie oraz wskazano na możliwości zagospodarowania 

powstałych oszczędności w projekcie.  

 

 



 

 
 

 

Strona | 14 

Analiza treści protokołów z posiedzeń Grupy Sterującej wskazuje na występowanie trudności 

we wdrażaniu projektu o charakterze zarządczym:    

 Niski poziom wydatkowania budżetu projektu- 34,65% na koniec października 2014 r. 

 Konieczność aktualizacji dokumentacji dot. staży rehabilitacyjnych wynikającej          

z właściwej interpretacji znowelizowanej Ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

 Konieczność zmiany na stanowisku Specjalisty ds. promocji w Zespole Lidera            

z powodu niewywiązywania się pracownika z powierzonych obowiązków.                        

Do trudności o charakterze merytorycznym zaliczono niski poziom wskaźnika dot. staży 

rehabilitacyjnych oraz mając na uwadze doświadczenie z I edycji projektu 

prawdopodobieństwo niezrealizowania wskaźnika dot. praktyk zawodowych.  

 

1.2.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 wypełniana za każdy miesiąc 

realizacji projektu. Dane zebrane z ankiet wypełnianych za okres ujęty w niniejszym raporcie 

(07.2014 r. - 11.2014 r.) prowadzą do następujących wniosków:  

 Realizacja działań na koniec 11.2014 r. przebiega zgodnie z harmonogramem 

projektu, wnioski o płatność składane są w wyznaczonych terminach.  

 W lipcu 2014 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zaakceptowała zaktualizowany 

wniosek o dofinansowanie, w którym dokonano zmian niezbędnych z punktu widzenia 

prawidłowej realizacji projektu. Tym samym wydłużono realizację projektu o 3 m-ce 

tj. do 31.05.2015 r., zaktualizowano budżet projektu, a także zwiększono liczbę 

warsztatów aktywizacji społeczno – zawodowej z planowanych 25 do 28.  
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 W październiku 2014 r. dokonano zmiany na stanowisku Specjalisty ds. promocji, 

który nie wywiązywał się ze swoich obowiązków. W opinii kadry zarządzającej po 

stronie Lidera pozostały personel należycie wywiązuje się z powierzonych 

obowiązków. Również personel zatrudniony po stronie Partnera projektu został 

oceniony podobnie przez kadrę zarządzającą Partnera.  

 Zespół Lidera i Partnera po każdym miesiącu realizacji projektu ocenia współpracę    

w partnerstwie. W okresie objętym badaniem odnotowano 15 wskazań dotyczących 

bardzo dobrej oceny współpracy, 9 wskazań odnośnie dobrej współpracy oraz 4 

wskazania średniej oceny współpracy pomiędzy Partnerami. Zespół Partnera projektu 

– FAR przez cały okres objęty badaniem niezmiennie oceniał współpracę z Liderem 

bardzo dobrze (8 wskazań) uzasadniając: „wzajemna wymiana działań i informacji, 

uzgodnienia Partnerów” oraz „rzetelność w wykonywaniu zadań”. Natomiast Zespół 

Lidera projektu w okresie objętym badaniem podkreślał doświadczenie Zespołu 

Partnera: „osoby pracujące po stronie Partnera znają projekt na podstawie 

doświadczeń nabytych w pierwszej edycji jego realizacji, wiedzą jak go prowadzić” 

jednocześnie wskazując na problem z koordynacją działań po stronie Partnera: „Lider 

odnosi wrażenie, że obowiązki są źle rozdzielane, co wpływa na nadmiar obowiązków 

po stronie niektórych osób, a co za tym idzie mniej rzetelnie wypełnianą pracę”. Na 

koniec okresu objętego badaniem Zespół Lidera wskazał na poprawę w zakresie 

przedkładanej przez Partnera dokumentacji: „wniosek o płatność, który został złożony 

w listopadzie przygotowany został z większą starannością niż pozostałe wnioski, co 

należy zdecydowanie docenić”.  
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Wykres nr 1 Ocena współpracy w Partnerstwie projektu  

 

 

 

 Zespoły Lidera i Partnera są usatysfakcjonowane uczestnictwem w projekcie             

(6 wskazań). Udział obu Zespołów w podejmowaniu decyzji dotyczących projektu jest 

równy, a kluczowe decyzje zapadają po wcześniejszej konsultacji pomiędzy 

współpracującymi Zespołami (100% wskazań).  

 

Istnieją jednak pewne trudności:  

 Utrzymujący się, niski poziom wydatkowania budżetu po roku realizacji projektu.  

 Dość niski poziom wskaźników dot. liczby opiekunów, szkoleń zawodowych i staży 

rehabilitacyjnych projektu na obecnym, zaawansowanym etapie wdrażania projektu. 

 Od sierpnia wakat na stanowisku Koordynatora Partnera został zapełniony, jednakże 

system koordynacji projektu po stronie Partnera nie przebiega prawidłowo.                

W dokumentacji przedkładanej Liderowi przez Partnera występują błędy, a zadania 

nie są delegowane we właściwy sposób.     

 

15 
9 

4 

Jak ocenia Pan/i współpracę w Partnerstwie? 

bardzo dobrze

dobrze

średnio
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Podsumowując wyniki ankiet za okres 07.2014 r. – 11.2014 r. należy stwierdzić, że 

pomimo pewnych zastrzeżeń dotyczących jakości przekazywanej dokumentacji przez 

Partnera projektu, współpraca pomiędzy Zespołami Lidera i Partnera przebiega w sposób 

prawidłowy gdyż pojawiające się wątpliwości wyjaśniane są na bieżąco, a oba Zespoły 

wykazują zaangażowanie, aby projekt został wdrożony na satysfakcjonującym poziomie.  

 

1.3.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.    

W niniejszym raporcie uwzględnione zostały ankiety pozyskane za okres 06-08.2014 r. oraz     

09-11.2014 r.  

Tabela nr 3 Lokalizacja Biur Regionalnych FAR realizujących projekt  

źródło: http://wsparcie45plus.blogspot.com/ 

 

    

 

http://wsparcie45plus.blogspot.com/
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Dane zebrano z 32 ankiet wypełnionych za okres ujęty w niniejszym raporcie przez 

pracowników merytorycznych projektu w tym 24 ankiety zostały wypełnione przez osoby 

pełniące funkcję trenera pracy, a 8 ankiet wypełniły osoby pełniące funkcję specjalisty         

ds. współpracy z pracodawcami.  

Pracownicy 16 Biur Regionalnych zgodnie stwierdzili, że działania w poszczególnych 

regionach w badanym okresie prowadzone były zgodnie z harmonogramem realizacji 

projektu.        

Pracownicy 13 Biur Regionalnych  uznali posiadane zasoby kadrowe w swoim Regionie za 

wystarczające w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, natomiast pracownicy 3 

Regionów zauważają braki kadrowe względem dużej ilości BO zainteresowanych udziałem  

w projekcie: „zbyt małe zasoby kadry w stosunku do ilości BO”, „jest duże zainteresowanie 

projektem ze strony beneficjentów”, „zbyt mała ilość wolontariuszy, aby zapewnić kadrę na 

WAS-Z”.  

W opinii pracowników 13 Biur Regionalnych wsparcie wszystkich osób niepełnosprawnych 

zrekrutowanych do projektu prowadzone jest zgodnie z opracowanymi dla nich 

Indywidualnymi Planami Działań. Pozostałe 3 Regiony wskazały na pewne opóźnienia         

w toku realizacji ścieżki wsparcia BO zapisanej w IPD wskazując na przyczyny: 

 Wśród beneficjentów są osoby, które mają problemy zdrowotne, zdarza się, że 

niektórzy podczas udziału w projekcie trafiają do szpitala lub biorą udział                 

w rehabilitacji co powoduje konieczność przekładania zaplanowanych wcześniej form 

wsparcia 

 W trakcie realizacji projektu zmieniają się sytuacje kształtujące oczekiwania zarówno 

pracodawców jak i beneficjentów 

 W większości są to sprawy organizacyjne związane z opóźnieniami w rozpoczęciu 

szkoleń, do których wymagana jest określona minimalna liczba uczestników. Były 

także trudności ze znalezieniem pracodawców, którzy zechcieliby przyjąć 
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beneficjentów na staż z możliwością późniejszego zatrudnienia, co wydłużało w czasie 

rozpoczęcie stażu przez beneficjentów. 

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

beneficjenci/tki, brak trudności w badanym okresie wskazało 9 Regionów, o zaistniałych 

trudnościach sygnalizowanych przez ON w tym okresie poinformowali pracownicy                

5 Regionów i tak:   

 Pracownicy trzech Regionów zwrócili uwagę na występujące trudności zdrowotne 

ON: „problemy zdrowotne, które przeszkodziły w realizacji wsparcia”, „pogorszenie 

stanu zdrowia BO w kliku przypadkach”, „problemy zdrowotne odsuwają w czasie 

realizację działań opracowanych w Planach Działania”. Biorąc pod uwagę problemy 

zdrowotne wskazano brak skutecznych środków zaradczych: „wobec pogarszającego 

się zdrowia, wszelkie działania były na daną chwilę bezskuteczne”. Zmianie musiały 

ulec terminy udzielanych form wsparcia do momentu poprawy stanu zdrowia ON.   

 W jednym Regionie wskazano na problem z rekrutacją do projektu opiekunów ON: 

„Do uczestnictwa w projekcie trudno jest zachęcić opiekunów osób 

niepełnosprawnych, z najbliższego otoczenia tj. rodzinę. Zazwyczaj ograniczeniem jest 

brak czasu, przeciążenie pracą wynikającą z opieki nad ON oraz zaawansowany wiek 

(połączony często z niepełnosprawnością) rodziców osoby niepełnosprawnej powyżej 

45 roku życia. Często osoby niepełnosprawne w wieku 45+ są osobami samotnymi       

i nie potrafią wskazać nikogo ze swojego otoczenia”. W odpowiedzi zastosowano 

intensywne działania rekrutacyjne nie tylko wśród osób z rodzin, ale też dalszego 

otoczenia ON w tym kolegów, znajomych, opiekunów z instytucji wspierających.  

 W kolejnym Regionie wskazano na trudności odczuwalne przez ON wynikające ze 

zbyt intensywnego wsparcia: „Beneficjenci odczuwają trudności z bardzo 

zintensyfikowanym tempem realizacji zaplanowanych form wsparcia, nie są 

przyzwyczajeni do aktywności i udział w spotkaniach z doradcą, szkoleniach, 

praktykach, stażach odbierają jako duże wyzwanie, udziela się im zmęczenie, 

chcieliby, aby proces aktywizacji rozłożony był na dłuższy czas zwłaszcza jeśli 
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równolegle prowadzą leczenie, które również ich bardzo angażuje”. W odpowiedzi 

zastosowano elastyczne terminy realizacji form wsparcia, udzielono wsparcia 

motywującego.    

Respondenci poproszeni o wymienienie elementów ułatwiających dotychczasową realizację 

projektu wskazywali na:  

 W obszarze zarządzania: „płynny przepływ informacji”, „sprawna komunikacja, 

szybkie udzielanie odpowiedzi na wszelkie wątpliwości związane z realizacją projektu, 

szybkie zatwierdzanie form wsparcia dla BO”, „kontakt z centralą, umiejętne 

zarządzanie projektem”, „współpraca pracowników w Regionie i w Centrali”, 

„spotkania monitorująco – informacyjne”, „sprawne koordynowanie projektu”, 

„informacja o przedłużeniu projektu”, „elastyczność i kreatywność”. 

 W obszarze merytorycznym: „IPD, staże”, „wcześniej wypracowane standardy 

postępowania”, „nawiązane uprzednio kontakty z pracodawcami i placówkami 

wspierającymi aktywizację zawodową ON”, „dobry kontakt z BO oraz chęć 

korzystania z oferowanych form wsparcia”, „zwrot kosztów dojazdu dla BO na różne 

formy wsparcia”, „dobra współpraca ze specjalistami (np. zaproszenie prawnika na 

WAS-Z w celu przedstawienia możliwości zakresu wsparcia) oraz spotkania               

w wybranych firmach szkoleniowych”, „doświadczenie pracowników w prowadzeniu 

projektu wyniesione z jego poprzedniej edycji”.    

 W obszarze promocji i rekrutacji BO: „skuteczne działania reklamowe, które 

spowodowały duże zainteresowanie beneficjentów udziałem w projekcie”, „dotarcie 

do właściwych źródeł pozyskiwania BO do projektu”, „współpraca z innymi 

organizacjami działającymi na rzecz ON”, „duże zaangażowanie kadry realizującej 

projekt. Duże zainteresowanie projektem wśród beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów”. 
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Respondenci poproszeni o wymienienie elementów utrudniających dotychczasową realizację 

projektu wskazywali:  

 Trudności w obszarze zarządzania: „wymiana dokumentacji szkoleniowej, stażowej, 

formularzy rekrutacyjnych”, „nadmiar dokumentacji, częste zmiany”, „trudności 

powstają jeśli następują poprawki w stosowanej wcześniej dokumentacji”, „to nie jest 

duża trudność, ale lekkie ograniczenie. Czynności związane z organizacją i sam    

WAS-Z pochłania wiele czasu oraz wstrzymuje przeprowadzenia innych form 

wsparcia, ale nie ulega wątpliwości, że WAS-Z są bardzo potrzebne (…)”. 

 Trudności w obszarze merytorycznym: „trudna współpraca z niektórymi BO 

(niezdecydowanie, częste zmiany w zakresie organizacji stażu)”, „brak konsekwencji 

w podejmowaniu decyzji przez beneficjentów”, „wiele osób spostrzega FAR jedynie 

jako agencję pracy i oczekuje natychmiastowego otrzymania ofert pracy 

dostosowanych do swojej niepełnosprawności oraz zatrudnienia”, „realizację 

projektu utrudniało niezdecydowanie beneficjentów oraz nierealne wymagania wobec 

pracy”, „cały czas bardzo wysoki wskaźnik szkoleń do realizacji”, „słomiany zapał 

beneficjentów. Pogarszający się stan zdrowia, który stawał się przeszkodą dla udziału 

w proponowanych formach wsparcia”, „małe zainteresowanie firm szkoleniowych 

prowadzeniem szkoleń indywidualnych (trener i uczestnik)”, „zbyt duża ilość szkoleń 

do zrobienia. Niewiele osób jest skłonnych zrobić 2 szkolenia”. 

 Trudności w obszarze promocji i rekrutacji BO: „duża ilość osób zainteresowanych 

udziałem w projekcie korzystała wcześniej z innych projektów unijnych co 

uniemożliwiało rekrutację”, „trudności w pozyskaniu grupy docelowej. Zmiana 

dokumentów”. 

7 razy wskazano brak trudności w realizacji projektu: „nie znalazłem/am takich elementów, 

które by utrudniały pracę”, a 3 respondentów miało trudność z udzieleniem odpowiedzi na to 

pytanie.     
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Respondenci zostali również poproszeni o wskazanie zmian mających na celu usprawnienie 

wdrażanie projektu 16 razy wskazali, że nie ma takiej potrzeby, natomiast 9 razy  

zaproponowali zmiany, które dotyczyły następujących obszarów: 

 W obszarze zarządzania: „zmniejszenie ilości dokumentów, usprawnienie przesyłania 

dokumentacji” – 3 wskazania. „większa współpraca pomiędzy organizacjami 

realizującymi projekty na rzecz ON dotycząca przekazywania informacji nt. form 

wsparcia, które zostały udzielone BO”. 

 W obszarze merytorycznym: „zmniejszenie ilości wskaźnika szkoleń zawodowych”, 

„spotkania grupowe BO w celu wymiany doświadczeń”, „proponuję organizację 

spotkań z pracodawcami lub warsztatów w celu zwiększenia zainteresowania 

zatrudnianiem ON”. 

 W obszarze promocji i rekrutacji BO: „reklama”,  „aktualnie zachodzi potrzeba 

zwiększenia ilości ulotek projektu”. 

Pracownicy wszystkich, 16 Regionów są usatysfakcjonowani swoim udziałem w projekcie 

wymieniając korzyści, jakie z powodu uczestnictwa odczuwają oni sami: „daje mi możliwość 

sprawdzenia się oraz satysfakcję z realizacji różnorodnych zadań”, „praca z osobami 

niepełnosprawnymi daje mi satysfakcję, jest pouczająca i urozmaicona”, „w ramach 

obowiązków pełnię zadania doradcy zawodowego, na czym w sferze zawodowej bardzo mi 

zależy”, „lubię taką pracę”, „mogę wspierać ON na drodze do zatrudnienia”, „praca           

w projekcie stawia różnego rodzaju wyzwania”, „dobra organizacja pracy”.  

Wymieniają również korzyści płynące z realizacji tego typu projektu m.in. „projekt pomaga 

ON w powrocie do aktywnego życia społecznego i zawodowego”, „mamy bardzo wielu 

zadowolonych beneficjentów, którzy poprzez uczestnictwo w projekcie widzą realną szansę 

poprawienia swojego statusu”, „możliwość udzielenia wszechstronnego wsparcia BO, duża 

elastyczność w dostosowaniu form wsparcia do potrzeb BO, możliwość realizowania 

indywidualnej i oddzielnej ścieżki dla każdego BO”, „widać zadowolenie BO z każdej, 

otrzymanej formy wsparcia i chęci do dalszego działania w kierunku podjęcia zatrudnienia”. 
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Jeden z pracowników tak podsumował pracę wykonywaną w ramach projektu:  

„Widzę sens tej pracy, bardzo często spotykam się z usatysfakcjonowaniem uczestników 

projektu. Praca pozwala w bezpośredni sposób wpływać na pozytywne zmiany                      

w społeczeństwie – przyczynia się do łamania uprzedzeń wobec ON. Często BO po raz 

pierwszy od lat mają możliwość przejawiać aktywność, wprowadzać zmiany w swoje życie      

i na nowo odzyskiwać wiarę we własne możliwości”. 

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

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

z obszaru zarządzania:  

 „Zmiana umowy szkoleniowej na wzór poprzedniej, która nie zawierała terminu 

realizacji kursu. W kursach realizowanych indywidualnie BO ma możliwość 

samodzielnego ustalenia harmonogramu zajęć”. 

 

Odnotowano również sugestię dotyczącą konieczności realizacji podobnych projektów          

w dłuższej perspektywie czasowej: 

 „Twierdzę, że w długim okresie realizacja projektu 45+ jest niezbędna, aby udzielić 

wsparcia wielu BO, aby w pełni pomóc BO konieczna jest kontynuacja projektu na 

kolejne lata”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Strona | 24 

2. POSTĘP FINANSOWY W PROJEKCIE 

Budżet projektu wynosi 7 499 103,99 PLN, w tym 85% środków pochodzi z EFS i 15% 

z wkładu własnego PFRON.  

Za okres od początku realizacji projektu do listopada 2014 r. złożono 10 wniosków o płatność 

na łączną kwotę 3 384 976,54 PLN, co stanowi  45,14% budżetu. Na koniec 11.2014 r. 

zaakceptowane zostały wnioski za okres od początku realizacji projektu do 31.10.2014 r. na 

kwotę 2 598 278,15 zł, co stanowi 34,65% przyznanego budżetu. Należy zaznaczyć, że 

wszystkie wnioski o płatność były składane terminowo. Poniższa tabela zawiera informacje 

nt. postępu finansowego w ewaluowanym projekcie.   

Tabela nr 4 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 

narastająco 

Kwota wydatków 

zatwierdzonych przez 

CRZL (w zł) 

% budżetu   

wniosków 

zatwierdzonych 

narastająco 

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 3,83% 190 156,78 3,83% 

01.05.2014 – 

31.05.2014 
209 660,37 6,62% 209 660,37 6,62% 

01.06.2014 – 

30.06.2014 
275 672,17 10,30% 275 672,17 10,30% 

01.07.2014 – 

31.07.2014 
366 096,73 15,18% 366 096,73 15,18% 

01.08.2014 – 

31.08.2014 
419 860,37 20,78% 419 860,37 20,78% 

01.09.2014 – 

30.09.2014 
478 593,55 27,16% 478 593,55 27,16% 

01.10.2014 – 

31.10.2014 
561 507,48 34,65% 561 507,48 34,65% 

01.11.2014 – 

30.11.2014 
786 698,39 45,14% w trakcie weryfikacji --- 

 

Razem 

 

3 384 976,54 45,14% 2 598 278,15 34,65% 
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Analiza danych finansowych nasuwa wnioski, że na obecnym etapie proces wydatkowania 

środków finansowych powinien być wyższy o około 20% wartości budżetu. Wysokość 

składanych przez Partnera wniosków o płatność jest nadal niższa od zakładanych                   

w harmonogramie. Do końca okresu objętego ewaluacją nie został jeszcze zatwierdzony przez 

CRZL wniosek o płatność za listopad 2014 r.   

 

 

3. POSTĘP RZECZOWY W PROJEKCIE 

3.1. Poziom realizacji założonych rezultatów twardych 

Na dzień 30.11.2014 r. udział w projekcie rozpoczęło łącznie 620 osób, co stanowi 99,2% 

założonego wskaźnika. Wśród beneficjentów/tek projektu 491 stanowią osoby 

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

130,93%. Pozostałe to osoby z otoczenia ON dla których wskaźnik rekrutacji został 

zrealizowany na poziomie 51,6% (wskaźnik docelowy 250 osób).  

Kobiety stanowią 59% ON, 67,44% opiekunów ON oraz 60,8% ogółu beneficjentów 

projektu. Analogicznie mężczyźni 41% ON, 32,56% opiekunów ON oraz 39,2% ogółu 

beneficjentów/tek projektu. Aktualnie 91 osób zakończyło, a 528 kontynuuje udział 

w projekcie. W badanym okresie 1 osoba przerwała udział 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 5 Postęp rzeczowy w ewaluowanym projekcie – stan na dzień 30.11.2014 r. 

Wskaźnik 
Wartość 

docelowa 
K M Razem % 

Liczba ON z opracowanym IPD 375 274 190 464 123,73% 

Liczba ON, którym udzielono wsparcia w zakresie poradnictwa 

i doradztwa zawodowego 
300 274 190 464 154,67% 

Liczba ON, które odbyły integracyjne, wyjazdowe warsztaty 

aktywizacji społeczno - zawodowej 
250 151 76 227 90,80% 

Liczba osób spośród rodzin i opiekunów ON, które wzięły 

udział w warsztatach mających na celu przede wszystkim 

wsparcie prawne i psychologiczne 

250 87 42 129 51,60% 

Liczba ON, które odbyły staże rehabilitacyjne  175 26 23 49 28,00% 

Liczba ON, które odbyły praktyki zawodowe  175 95 58 153 87,43% 

Liczba ON, które ukończyły szkolenia zawodowe 300 86 50 136 45,33% 

Liczba ON, które ukończyły szkolenia podnoszące kwalifikacje 

podstawowe 
250 89 70 159 63,60% 

Liczba ON, które ukończyły zajęcia z zakresu 

przedsiębiorczości, zakładania działalności gospodarczej oraz 

spółdzielczości socjalnej  

25 7 6 13 52,00% 

Liczba ON, które podjęły pracę  75 19 23 42 56,00% 

Liczba ON, które uzyskały wsparcie w postaci usług z zakresu 

pośrednictwa pracy  
300 92 79 171 57,00% 

WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ 75 19 20 39 52,00% 

 

Wnioski z analizy danych z monitoringu: 

 

 Dwa wskaźniki, które zostały zrealizowane, a nawet przekroczyły założony poziom 

nadal odnotowują wzrost tj. liczba ON, którym udzielono wsparcia w zakresie 

poradnictwa i doradztwa zawodowego (154,67%) oraz liczba ON z opracowanym IPD 

(123,73%).  

 Dwa wskaźniki osiągnęły wysoki poziom realizacji tj. wskaźnik dotyczący liczby ON, 

które odbyły integracyjne, wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej 

– 90,80% oraz wskaźnik dotyczący liczby ON, które ukończyły praktyki zawodowe – 

87,43%.  



 

 
 

 

Strona | 27 

 Wskaźnik dotyczący liczby ON, które ukończyły szkolenia podnoszące kwalifikacje 

podstawowe wyniósł na koniec listopada 63,60%. Realizacja tego wskaźnika na 

obecnym etapie projektu znajduje się na dobrym poziomie, a zagrożenie 

niezrealizowania wskaźnika wydaje się być minimalne.   

 Cztery wskaźniki zostały w połowie zrealizowane i tym samym mogą być zagrożone, 

a mianowicie: liczba ON, które uzyskały wsparcie w postaci usług z zakresu 

pośrednictwa pracy - 57% oraz liczba ON, które podjęły pracę - 56%. Należy 

zauważyć, że wraz ze wzrostem wskaźnika wsparcia z zakresu pośrednictwa pracy 

rośnie również wskaźnik zatrudnionych ON, jednakże największego wzrostu należy 

spodziewać się w końcowej fazie wdrażania projektu. Kolejny wskaźnik zrealizowany 

w połowie to liczba ON, które ukończyły zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, 

zakładania działalności gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej - 52%. Znaczny 

wzrost wskaźnika o najniższej wartości docelowej (25 ON) odnotowany w ostatnich 

dwóch miesiącach okresu objętego badaniem sprawia, że ryzyko nieosiągnięcia 

wskaźnika znacznie spadło i powinien on zostać zrealizowany bez większych 

trudności przez Partnera projektu. Czwarty wskaźnik dot. liczby osób spośród rodzin   

i opiekunów ON, które wzięły udział w warsztatach mających na celu przede 

wszystkim wsparcie prawne i psychologiczne osiągnął wartość 51,60%. Realizację 

tego wskaźnika na obecnym etapie projektu można uznać za potencjalnie zagrożoną, 

gdyż mając na uwadze liczbę zrekrutowanych osób niepełnosprawnych (491 ON), 

liczba osób z ich otoczenia (129 OP) powinna być zdecydowanie wyższa.  

 Wskaźnik dotyczący liczby ON, które ukończyły szkolenia zawodowe wyniósł na 

koniec listopada 45,33%. Aktualny poziom realizacji wskaźnika spowodowany 

większym zainteresowaniem szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje podstawowe niż 

zawodowe wskazuje na konieczność zaliczenia go do wskaźników, których realizacja 

może być zagrożona w projekcie.     

 Wskaźnikiem o najniższej wartości jest wskaźnik dot. liczby ON, które odbyły staże 

rehabilitacyjne, który aktualnie wynosi 28%. Wskaźnik ten odnotowuje wzrost wraz           

z zakończonymi stażami, które trwają od 3 do 6 m-cy, a z informacji przekazanych 

przez Partnera projektu wynika, że na koniec okresu objętego badaniem jeszcze 105 
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staży jest w trakcie realizacji. Zatem w kolejnych miesiącach spodziewany jest 

znaczny wzrost tego wskaźnika. Aktualnie jednak należy uznać stan jego realizacji za 

zagrożony.  

 

 

Wykres nr 2 Zestawienie poziomu zakładanych oraz osiągniętych wskaźników – stan na 30.11.2014 r. 

 

 

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 

 

 

123,7% 

154,7% 
90,8% 

51,6% 

28% 

87,43% 

45,33% 

63,6% 
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4. PROMOCJA PROJEKTU 

W okresie objętym ewaluacją zrealizowano następujące działania z zakresu promocji 

projektu. 

Po stronie Lidera projektu: 

 W okresie objętym badaniem na bieżąco realizowana była administracja strony 

internetowej projektu: www.wsparcie45plus.blogspot.com na której oprócz 

informacji z I edycji projektu zamieszczane są aktualne informacje nt. działań 

prowadzonych w obecnie realizowanym projekcie. Analiza treści zamieszczonych 

danych wskazuje, że nadal są one aktualizowane na bieżąco, pomiędzy lipcem,          

a listopadem 2014 r. umieszczono 7 nowych materiałów z realizacji projektu, w tym  

2 odcinki serii krótkich filmów nt. zatrudniania ON. Na stronie znajdują się niezbędne 

informacje nt. współfinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej, logotypy 

unijne oraz logo Lidera i Partnera projektu. 

 Wytworzono materiały promocyjne i przekazano Partnerowi projektu w celu 

realizacji działań z zakresu promocji projektu. 

 

Po stronie Partnera projektu: 

 

 Wyprodukowano film: „Nowoczesne technologie niwelujące skutki 

niepełnosprawności”. 

 Uczestniczono  w Kongresie Kadry, który odbył się w dniach 05-06.11.2014 r. 

 

W wyniku skutecznych działań promocyjno – rekrutacyjnych na koniec listopada 2014 r. 

osiągnięto wysoki wskaźnik osób niepełnosprawnych zrekrutowanych do projektu (130,93%).  

 

 

 

 

http://www.wsparcie45plus.blogspot.com/


 

 
 

 

Strona | 30 

5. STRUKTURA GRUPY DOCELOWEJ 

 

W okresie od 07.2014 r. do 11.2014 r. do udziału w projekcie zrekrutowano 332 osoby, w tym 

212 kobiet (63,85%) oraz 120 mężczyzn (36,15%), osiągając na koniec listopada 2014 r. 

łącznie poziom 620 osób zrekrutowanych w ramach projektu tj. 377 kobiet (60,8%) oraz 243 

mężczyzn (39,2%). W zrekrutowanej 491- osobowej grupie ON przeważają kobiety, których 

jest 290 (59%), natomiast mężczyzn zrekrutowano do projektu 201 (41%).   

W grupie osób z rodzin i opiekunów  zdecydowanie przeważają kobiety – 87 osób (67,4%) 

względem mężczyzn, których na koniec listopada 2014 r. zrekrutowano 42 (32,6%).  

 

Wykres nr 3 Struktura grupy docelowej ON i OP ze względu na płeć 

 

 

 

Porównując z poprzednim okresem badawczym, gdzie odnotowano 7,3% przewagę 

zrekrutowanych kobiet względem mężczyzn, na koniec listopada 2014 r. przewaga udziału 

kobiet względem mężczyzn w projekcie wzrosła do 13,85%.   
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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, z tego powodu w grupie osób w przedziale wiekowym powyżej 60 

roku życia 100% (35 osób) stanowią wyłącznie mężczyźni, w pozostałych przedziałach        

45 – 49,  50 – 54 oraz 55 – 59 lat podobnie jak w poprzednim okresie badawczym ponad 

połowę zrekrutowanych osób stanowią kobiety (od 60,5% do 66,8%). 

 

Wykres nr 4 Struktura grupy docelowej ON ze względu na wiek i płeć 

 

 

Biorąc pod uwagę wykształcenie zrekrutowanych BO projektu to zdecydowana większość 

uczestników/czek posiada wykształcenie ponadgimnazjalne (69,1%), co dziesiąty wyższe 

(10,4%) i pomaturalne (10,8%), w dalszej kolejności gimnazjalne i podstawowe (9,7%). 
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Wykres nr 5 Struktura grupy docelowej ze względu na wykształcenie  
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6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W ŚRODOWISKU PRACODAWCÓW 

6.1.Opinie pracodawców nt. zatrudniania ON w wieku 45+  

Partner projektu przekazał 47 ankiet od pracodawców zaangażowanych w projekt: „Wsparcie 

osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami 

sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II”. Należy mieć na uwadze, że badania zostały 

przeprowadzone na próbie badawczej, w skład której weszli pracodawcy związani z realizacją 

projektu, nastawieni raczej pozytywnie do kwestii zatrudniania osób niepełnosprawnych, 

zatem wyniki badania są reprezentatywne tylko dla tej grupy pracodawców. 

Osoby badane reprezentowały mikroprzedsiębiorstwa (19 ankiet), małe przedsiębiorstwa (22 

ankiety), średnie przedsiębiorstwa (4 ankiety). Najmniej licznie reprezentowane były duże 

przedsiębiorstwa (2 ankiety). Branże w których działają firmy badanych pracodawców to 

najczęściej usługi (19 osób), oświata i edukacja (9 osób), ochrona i dozór (5 osób), 

organizacje pozarządowe (4 osoby), sport i rekreacja (3 osoby), administracja publiczna oraz 

działalność kulturalna (po 2 osoby), działalność prawnicza i sądowa, branża medyczna            

i rolnicza (po 1 osobie). 

Czterech na pięciu badanych (81%) posiada w swoim środowisku, wśród rodziny, sąsiadów, 

znajomych  osoby niepełnosprawne. Co piąty respondent nie ma takiej osoby w swoim 

najbliższym otoczeniu (19%).  

W obecnie prowadzonej firmie 44,7% ankietowanych zatrudnia osoby niepełnosprawne, 

natomiast 55,3% aktualnie nie zatrudnia, w tym 17% pracodawców posiada doświadczenie 

związane z zatrudnianiem ON.  Pracodawca, który wskazał najwyższą liczbę zatrudnionych 

osób niepełnosprawnych (500 ON), zatrudnia wśród nich 400 ON powyżej 45 roku życia. 

Trzech pracodawców wskazało, że zatrudnia po 37 ON ( w tym dwóch po 7 ON w wieku 

45+, a trzeci 25 ON w wieku 45+). Kolejny pracodawca wskazał, że zatrudnia 24 ON w tym 

19 ON w wieku 45+), następny zatrudnia 20 ON w tym wszyscy są powyżej 45 roku życia. 

Pojedynczy pracodawca zatrudnia 4 ON w tym 3 ON w wieku 45+. W dalszej kolejności 



 

 
 

 

Strona | 34 

trzech pracodawców zatrudnia po 3 ON (w tym dwóch po 1 ON w wieku 45+), sześciu 

pracodawców wskazało, że zatrudnia po 2 ON ( w tym w czterech przypadkach po 2 ON       

w wieku 45+ oraz w dwóch przypadkach po 1 ON w wieku 45+). Pięciu pracodawców 

wskazało, że zatrudnia po 1 ON ( w tym dwóch z nich zatrudnia po 1 ON w wieku 45+). 

Łącznie na pytanie o liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych pracodawcy wykazali 685 

osób niepełnosprawnych, w tym 495 osób niepełnosprawnych w wieku 45+, co wskazuje na 

fakt, że prawie trzy czwarte pracujących osób niepełnosprawnych zatrudnionych przez 

pracodawców biorących udział w projekcie i objętych badaniem, jest w wieku powyżej 45 

roku życia. 

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w zakładach pracy w przypadku 36,7% pracodawców 

nie wymagało specjalnych zmian i przystosowania zakładu pracy ze względu na fakt, iż 

starają się oni zatrudniać osoby, których rodzaj i stopień niepełnosprawności nie wymaga 

przystosowania stanowisk pracy. Nieco większa grupa pracodawców (40%) musiała 

dostosować stanowiska pracy do potrzeb ON. Prawie jedna czwarta badanych nie musiała 

tego robić, gdyż konieczność dostosowania zakładu do potrzeb osób niepełnosprawnych 

uwzględniono już na etapie jego budowy (23,3%).  

Czterech na pięciu pracodawców (77,8%) ma pozytywne doświadczenia związane  

z zatrudnianiem ON, średni poziom zadowolenia wykazało 14,8% badanych. Tylko nieliczni 

(7,4%) mieli trudność z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie.  

Połowa badanych (53,3%) uważa, że osoby niepełnosprawne nie są mniej wydajnymi 

pracownikami od osób pełnosprawnych, a często są to osoby bardziej zaangażowane               

i zmotywowane do pracy. Niektóre opinie pracodawców na ten temat: „współpracując            

z osobami niepełnosprawnymi zauważyłam, że są bardziej lojalne wobec pracodawcy, można 

na nich polegać i są zaangażowane w powierzone im obowiązki”, „z reguły są sumienni, 

pracowici i doceniają to, że zostały zatrudnione”, „to wszystko zależy od indywidualnego 

podejścia do pracownika. Uważam, że odpowiednia motywacja, docenienie pracownika może 

zdziałać wiele”, „osoby te wykonują powierzone im prace i zadania bez potrzeby ich 
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kontrolowania i to w sposób właściwy”, „kwestia dostosowania stanowiska pracy”, „pracują 

tak samo, a czasem nawet wydajniej niż osoby pełnosprawne”, „są to normalni ludzie, którzy 

odpowiedzialnie podchodzą do swojej pracy”. 

Trzech na dziesięciu (30%) ankietowanych pracodawców uważa, że osoby niepełnosprawne 

są mniej wydajnymi pracownikami od osób pełnosprawnych argumentując: „nie zawsze 

mogą sprostać powierzonym zadaniom”, „naturalne ograniczenia wynikające ze zmniejszonej 

sprawności organizmu wpływają na zmniejszenie efektywności wykonywanej pracy”, 

„wykonują swoje zadania wolniej”, „ujawniają postawę lękową – mają w sobie ogromne 

uczucie niedowartościowania”. 

Pozostali  badani nie wyrazili swojej opinii na ten temat, zaznaczając odpowiedź „nie mam 

zdania”(16,7%).  

W ramach projektu przeprowadzono szereg wydarzeń skierowanych do pracodawców, w 

grupie badanych pracodawców największa liczba zorganizowała staż rehabilitacyjny dla ON 

w swojej firmie (74,5%), połowa pracodawców (55,3%) zorganizowała praktyki zawodowe. 

Nieco mniej pracodawców (48,9%) wzięło udział w spotkaniach informacyjnych                     

z pracownikami projektu, a najmniejsza grupa (6,4%) wzięła udział w wydarzeniu pod nazwą 

Kongres Kadry. 
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Wykres nr 6 Wydarzenia w ramach projektu z udziałem pracodawców 

 

 

Dziewięciu na dziesięciu badanych pracodawców (89,4%) uznało, że udział w wydarzeniach 

realizowanych w ramach projektu przekonał ich do tego, że osoby niepełnosprawne (w tym  

w wieku powyżej 45 lat) mogą być dobrymi pracownikami, co dziesiąty (10,6%) nie potrafił 

odpowiedzieć na to pytanie.  
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Wykres nr 7 Opinia pracodawców na temat możliwości bycia dobrym pracownikiem przez ON 

 

 

Na pytanie odnośnie powodów zatrudniania ON badani pracodawcy najczęściej wskazywali 

dwie przyczyny:  chęć zatrudnienia osób/osoby niepełnosprawnej oraz potrzebę zatrudnienia 

nowych pracowników o konkretnych kompetencjach zawodowych (po 33,3%), co czwarty 

(25%) ze względu na możliwość pozyskania finansowego wsparcia z tytułu zatrudnienia 

osób/osoby niepełnosprawnej, a pozostali (8,4%) z powodu problemów ze znalezieniem 

doświadczonej kadry pracowniczej. 
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Wykres nr 8 Opinia pracodawców na temat powodów zatrudniania ON 

 

 

Pracodawcy, którzy mają doświadczenie w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników 

deklarują również dalsze zatrudnianie, co wyrażają w swoich opiniach: 

 Nie widzę różnicy między współpracą z osobą pełnosprawną i niepełnosprawną. 

 Moje dotychczasowe doświadczenie w związku z zatrudnianiem ON nauczyło mnie, że 

osoby z niepełnosprawnością często są bardziej efektywnymi pracownikami. 

 Osoby niepełnosprawne są pełnowartościowymi pracownikami, a ich 

niepełnosprawność nie ma negatywnego wpływu na wykonywane obowiązki. 

 

Niektórzy pracodawcy zwracali też uwagę na korzyści związane z zatrudnieniem 

niepełnosprawnego pracownika.  
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 Uzyskujemy wsparcie finansowe oraz wskaźniki zwalniające z wpłat na PFRON,          

a niektóre schorzenia nie powodują ograniczeń w wykonywaniu pracy przez ON. 

 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest naszą działalnością statutową. 

 Każda dodatkowa osoba wnosi wiele nowych doświadczeń oraz przyczynia się do 

realizacji zaplanowanych zadań. 

 Chcemy służyć przykładem innym placówkom, które boją się zatrudniać ON. 

 Rozwijam doświadczenia moje i mogę kształtować świadomość społeczną.  

  

Pracodawcy, którzy w swoich zakładach pracy zorganizowali praktyki i/lub staż 

rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych wyrażali swoje zadowolenie w ten sposób: 

 Obecnie osoba na wózku jest w mojej firmie na stażu w ramach projektu 

realizowanego przez FAR i jak na razie jestem zadowolony z efektów jej pracy i jeśli 

będą tylko zlecenia zatrudnię ją po odbytym stażu na umowę o pracę. 

 Są to kompetentni pracownicy. 

 Zrozumiałam, że niepełnosprawność nie zawsze uniemożliwia prawidłowe 

wykonywanie obowiązków. 

 Są to bardzo ciekawi świata ludzie, którzy są bardzo zdeterminowani i kompetentni    

w tym co robią. 

 Wyższa motywacja i zaangażowanie. 

 

Na pytanie, czy pracodawcy zamierzają zatrudniać osoby niepełnosprawne, ponad połowa 

odpowiedziała twierdząco (57,4%). Znaczna część badanych nie potrafiła odpowiedzieć na to 

pytanie (40,5%), a tylko nieliczni (2,1%) udzielili odpowiedzi przeczącej argumentując np.: 

„mała firma – jednoosobowa”. 
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Wykres nr 9 Opinie pracodawców na temat możliwości zatrudnienia w przyszłość ON 
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6.2.Opinie ON w wieku 45+ dotyczące rynku pracy 

„Osoby z niepełnosprawnościami znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Społeczna stygmatyzacja, bariery w procesie edukacji oraz ograniczenia w zakresie 

wykonywania określonych czynności zawodowych sprawiają, że mają one często problem      

z odnalezieniem odpowiedniego miejsca zatrudnienia. Dodatkowym czynnikiem 

osłabiającym ich pozycję w tej kwestii jest także wiek powyżej 45. roku życia”.
1
   

Z informacji uzyskanych podczas wywiadów przeprowadzonych z osobami 

niepełnosprawnymi wynika, że wyżej wymienione bariery utrudniają im funkcjonowanie       

w sferze zawodowej. Jak potwierdzają ON jedną z istotnych barier jest posiadana 

niepełnosprawność oraz zaawansowany wiek. 

 Jestem w Urzędzie Pracy zarejestrowany już kilka lat jako poszukujący pracy, ale oni 

potrzebują niepełnosprawnego na papierze, ale pełnosprawnego w pracy. 

 Można pisać aplikacje do różnych prac, pisze się i co z tego jak one pozostają bez 

odpowiedzi. Parę razy byłem na rozmowie i wysłałem później swoją aplikację, ale bez 

echa. Mój wiek blokuje.  

 Wydaje mi się że wiek działa na niekorzyść według mnie. Ja mówię o moich 

niepełnosprawnościach, gdy się jest młodszym jest się bardziej pojętnym, 

bystrzejszym, człowiek lepiej sobie radzi w pewnych czynnościach, a z wiekiem to 

jeszcze po przeżyciach to niestety już nie ma takiego myślenia, nie jest taki 

spostrzegawczy (…) 

 Pracodawcy obawiają się że osoby starsze będą częściej chorowały, że wolą takich 

młodych do 30 lat bo potem człowiek jest coraz słabszy, więcej tych dolegliwości i oni 

się obawiają, że będzie ciągle na zwolnieniu. 

                                                 
1
 Dr Ryszard Necel „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami oraz niektórymi 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy. Podręcznik dobrych praktyk”, Warszawa 

2014 
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 Gdy szukałam pracy sama, szukałam, biegałam, napisałam cv, to na jednej z rozmów 

to powiedział mi ten pan, który prowadził rozmowę: „No imponujące i doświadczenie 

i umiejętności, ale ze względu na PESEL to Pani CV wyląduje natychmiast w koszu. 

Gdybym ja był pracodawcą to ja bym Panią zatrudnił, ale ja tylko szukam dla kogoś”. 

Wiek 45+, a wraz z nim często bogate doświadczenie zawodowe w opinii BO niekoniecznie 

przemawia za zatrudnieniem ON: 

 Pracodawcy mam wrażenie na doświadczenie nie patrzą, ja jak chodziłam na te 

rozmowy mówiłam że mam doświadczenie, jakąś mądrość, spokój, potrafię różne 

trudne sytuacje również przyjąć i rozwiązać, że nie pójdę na urlop wychowawczy czy 

opiekę nad dzieckiem że mogę się w pełni zaangażować w pracę i nic z tego. 

W opinii BO część pracodawców zatrudnia osoby niepełnosprawne licząc na refundację 

kosztów wynagrodzenia, a nie licząc się z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z faktu 

posiadania przez pracownika orzeczonej niepełnosprawności.  

 [Pracodawca– przyp. autorki] powiedział mi: jaka niepełnosprawna, niepełnosprawni 

to na wózkach są. Tu zatrudnił żeby mieć dofinansowanie a tu nie jestem 

niepełnosprawna bo nie jestem na wózku. Mam wrażenie że część pracodawców chce 

tego dofinansowania i z tego powodu zatrudnia osoby niepełnosprawne. 

Jeden z beneficjentów zauważył również, że biorąc pod uwagę w/w bariery samodzielne 

odnalezienie się na rynku pracy przez ON bez pomocy osób z otoczenia i organizacji 

wspierających jest bardzo trudne. 

 Osoby po 45 roku życia z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności są        

w gorszej sytuacji od osób młodych też dotkniętych chorobą. Uważam, że ci ludzie, 

którzy zachorowali w jakimś wieku po 30stce, po 40stce i stracili pracę są w dużej 

mierze wypaleni i nie potrafią się za bardzo znaleźć. Trzeba zwrócić uwagę na to, że 

większość organizacji oferujących wsparcie jest ukierunkowana na pomoc osobom 

młodym. Natomiast osoba w moim wieku musi wykazać dużą determinację i naprawdę 
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musi być na rzecz tej osoby wykonana praca przez otoczenie wspierające żeby ta 

osoba jeszcze uwierzyła i spróbowała.  

W opinii BO wsparcie świadczone przez FAR w ramach projektu jest odpowiedzią na 

potrzeby ON. 

 Jeśli chodzi o FAR to bardzo cenię sobie, że oferta skierowana do ON jest 

kompleksowa, elastyczna i całościowa. Po prostu bardzo mi się podoba. Funkcjonuję, 

mam wsparcie, bardzo sobie cenię to wsparcie. 

 

7. WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ 

W ramach badania dotyczącego opinii ON nt. warsztatów aktywizacji społeczno – zawodowej 

przeprowadzono 5 wywiadów (IDI) oraz badanie ankietowe w wyniku którego pozyskano 

182 ankiety dotyczące WAS-Z. Próba wyniosła 88% ON, które w okresie pomiędzy lipcem,   

a listopadem 2014 r. wzięły udział w warsztacie, w tym 65% kobiet i 35% mężczyzn. 

Zdecydowana większość uczestników/czek to mieszkańcy miast (75,4%), co czwarty 

badany/a (24,6%) zamieszkuje teren wiejski. Ponad połowa respondentów posiada 

wykształcenie ponadgimnazjalne (55%), co czwarty pomaturalne (25,1%), prawie co 

dziesiąty badany posiada wykształcenie wyższe (9,1%) mniej podstawowe (7,5%), a najmniej  

gimnazjalne (3,3%). Procentowy udział poszczególnych grup wiekowych uczestników/czek 

warsztatów rozkłada się następująco: wiek 45-49 (14%), 50-54 lat (31%), 55-59 lat (37,4%),   

a w najstarszej grupie wiekowej 60-65 lat (9,6%). Ponadto 6% respondentów nie wskazało 

swojego wieku, a 2% wpisało wiek kwalifikujący do uczestnictwa w projekcie tj. 45+.  

 

Z opinii uczestników/czek warsztatów wynika, że każdy z nich odczuwa korzyści związane   

z udziałem w programie warsztatu realizowanego w formie wyjazdowej. Korzyści związane 

są z zakresem świadczonego wsparcia psychologicznego, zawodowego, prawnego oraz          

z zakresu niezależnego życia.  
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 MODUŁ NIEZALEŻNE ŻYCIE – „te warsztaty w Bukowinie to było bardzo dobre 

bo tam była typowa jazda na wózkach, pokonywanie przeszkód, barier tych 

wszystkich, po schodach (…)”, „ja jako osoba niepełnosprawna nie znałam moich 

praw, gdzie mogę udać się o pomoc, jak załatwić środki ortopedyczne, a na 

warsztatach w pełni zaznajomiłam się z tym (…)”, „czynna rehabilitacja, porady       

w zakresie wizerunku, zajęcia z kosmetyczką”, „warsztaty były pouczające i potrzebne 

do dalszego rozwijania się w społeczeństwie”. 

 

 MODUŁ PSYCHOLOGICZNY – „przede wszystkim ta pani co psychologię 

wykładała, nauczyła wielu rzeczy, nauczyła podejścia do różnych spraw i to mi się 

bardzo podobało i angażowałem się nie tylko ja, ale wszyscy uczestnicy, ja tak to 

odczuwałem”, „(…)dowiedziałam się o mocnych stronach, czego w takim życiu 

codziennym się nie spotyka. Nawet mi przez głowę nie przeszła myśl jakie ja mogę 

mieć mocne strony, a jakie mogę mieć słabe strony? Tu mogłam skorzystać                  

z psychologa który mi dużo pomógł, właśnie uświadomił te mocne i słabe strony, że 

nie każdy jest doskonały i bardzo mi to pomogło dalej w życiu”.  

 

 MODUŁ DORADZTWA ZAWODOWEGO – „doradca zawodowy włożyła dużo 

pracy żeby nas zaktywizować do tego wszystkiego”, „stwierdziłem że trzeba dążyć do 

tej samodzielności, do szukania pracy żeby nie siedzieć w domu i nie patrzeć              

w telewizor,  a jak siedzieć w domu to coś konkretnie robić”, „były dwie panie 

doradcy zawodowi i te panie prowadziły z nami zajęcia mające na celu odkrycie przez 

nas samych naszego potencjału dodatniego i ewentualnie uwarunkowań nas 

ograniczających”, (...) interesujące były tematy z doradztwa, jak napisać cv, jak się 

zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jakie są sposoby i możliwości 

szukania pracy”, „zobaczyłem że jeden, drugi, trzeci na wózku pracuje, że na wózku 

też da się coś zrobić, że trzeba dążyć do tego”. 
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 MODUŁ PRAWNY – „dużo skorzystałem z doradztwa prawnego”, „zajęcia z radcą 

prawnym. Profesjonalne przygotowanie i szczere zainteresowanie dobrem człowieka”, 

„prawnik – rewelacja”, „fachowość i umiejętność w przekazywaniu informacji”.  

 

Warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej spełniły oczekiwania dziewięciu na dziesięciu 

uczestników/czek (89,%), prawie co dziesiąty uczestnik/czka (9%) wskazał odpowiedź: „nie 

mam zdania”. Tylko 1% badanych wskazał odpowiedź: „nie”.  

 

 

Wykres nr 10 Opinie na temat adekwatności WAS-Z do potrzeb ON 

 

 

Respondentów zapytano również o mocne i słabe strony warsztatów aktywizacji społeczno – 

zawodowej. Do mocnych stron WAS-Z zaliczono: 

 

 dobrze zorganizowany, dopasowany, różnorodny program zajęć – 28,3% 

 profesjonalizm, kompetencje, zaangażowanie kadry – 27,3% 

 zajęcia i doradztwo zawodowe, oferta rynku pracy dla ON – 26,2% 

89,8% 

9,2% 1% 

Czy udział w warsztatach w ramach projektu spełnił 

Pani/Pana oczekiwania? 
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 cały wyjazd, miejsce i warunki podczas WAS-Z: 25,6% 

 aktywność fizyczna, ćwiczenia ogólnokondycyjne w tym: aerobik, nordic walking, 

joga, basen, sauna, siłownia – 22 % 

 dobra opieka, życzliwa, pomocna kadra serwisu – 13,4% 

 poznanie innych ON, integracja, praca w grupie – 12,8% 

 miła, rodzinna, przyjazna atmosfera – 11,2% 

 rehabilitacja – 8,5% 

 zajęcia z zakresu wizerunku – 8% 

 wycieczki w tym: kino, muzeum, grota solna – 7,5% 

 zajęcia z psychologiem, trening interpersonalny – 6,4% 

 porady prawne – 5,3% 

 zajęcia typu: wyrażanie siebie przez sztukę, terapia tańcem – 4,8% 

 zajęcia z aktywnej jazdy wózkiem, pokonywanie barier – 3,7% 

 dobra pogoda – 2,7% 

Do słabych stron warsztatu aktywizacji społeczno – zawodowej uczestnicy/czki 

zakwalifikowali: 

 za krótki czas trwania WAS-Z – 8,5% 

 zbyt intensywny, przeciążony program zajęć – 8% 

 zbyt mało wolnego czasu, za krótkie przerwy pomiędzy zajęciami – 7% 

 brak możliwości indywidualnego spaceru, dyscyplina – 3,2% 

 zajęcia teoretyczne, za mało zajęć praktycznych – 2,7% 

 zajęcia nieadekwatne do stanu zdrowia ON – 1,6% 

 brak właściwej klimatyzacji w pomieszczeniach, wyżywienie nieuwzględniające diety, 

roszczeniowa postawa niektórych uczestników/czek, za mało rehabilitacji, brak 

profesjonalnego podejścia, za dużo gier i zabaw – po 1% 
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Uczestnicy/czki warsztatów bardzo wysoko (65,9%) oraz wysoko (29,7%) ocenili kadrę 

prowadzącą WAS-Z, doceniając wysoki profesjonalizm oraz atmosferę stworzoną przez kadrę 

podczas tego wyjazdu m.in. „miły, uprzejmy, konsekwentny, odpowiedzialny, zaradny, 

pomocny w każdej chwili personel nadzorujący i prowadzący wykłady”, „profesjonalizm 

kadry, integracja z uczestnikami poprzez ćwiczenia, spotkania, spacery”, „młoda, prężnie 

działająca kadra, organizacja zajęć podczas których poczułam się jak nastolatka, co 

pozwoliło uwierzyć mi, że pomimo problemów rodzinnych i zawodowych mam prawo być 

szczęśliwa i wierzyć, że będzie lepiej”, „bardzo wspaniała atmosfera, taka budząca zaufanie. 

No przede wszystkim ta kadra, która była, naprawdę jest kadrą (…) Oni podchodzą do swojej 

pracy tak, ja nie wyglądam na bardzo mocno niepełnosprawnego, ale ich pomoc była 

potrzebna przy takim bezpośrednim podejściu. To mi się najbardziej podobało”.  

Pozostałe 4,4% badanych wystawiło kadrze ocenę średnią, a do pewnego rodzaju 

niedogodności zaliczono: „Troszeczkę tej opieki było za wiele bo generalnie przecież my 

ludzie po 45 roku życia jakoś się umiemy znajdować w sytuacji barier architektonicznych, czy 

innych, każdy chce pokazać że jest dotknięty, ale jednak dużo może (…)”. Nie odnotowano 

niższych ocen ze skali (1- bardzo nisko, 2 – nisko).   

W opinii uczestników/czek warsztat powinien trwać dłużej, optymalnie 2 tygodnie gdyż 

dłuższy czas trwania tej formy wsparcia stworzyłby możliwość optymalnego dostosowania 

tempa poszczególnych etapów zajęć: „czas skonsolidowania całej grupy to są 2-3 dni i to się 

rozwija ten czas czyli 10 dni przynajmniej taki warsztat powinien trwać”, „bogaty program 

rekonwalescencji był ujęty w zbyt ciasne ramy czasowe. Uważam że warsztaty powinny trwać 

najmniej 10 dni”. 

Poziom organizacji warsztatu również oceniono bardzo wysoko i wysoko przez 92,3% 

badanych m.in. „wszystko bardzo dobrze zorganizowane, wszystko dopięte na ostatni guzik”, 

„dobra organizacja, bardzo dobre warunki socjalno-bytowe”. Pozostałe 7,7% 

uczestników/czek wystawiło ocenę umiarkowaną. Nie odnotowano niższych ocen ze skali     

(1- bardzo nisko, 2 – nisko).   
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Wykres nr 11 Ocena ON poziomu organizacji i przeprowadzenia WAS-Z 

 

 

 

 

Dziewięciu na dziesięciu badanych bardzo wysoko (44,6%) i wysoko (43,4%) oceniło 

przydatność wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatu. Ocenę średnią wystawił co 

dziesiąty uczestnik/czka WAS-Z (12%). Nie odnotowano niższych ocen ze skali (1- bardzo 

nisko, 2 – nisko).  Z opinii ON wynika, że najbardziej przydatną wiedzę i umiejętności 

zdobyli z zakresu własnego rozwoju społecznego oraz zawodowego. Najpełniej przydatność 

WAS-Z oceniła jedna z beneficjentek: 

 

„Aktywizacja społeczna: przekonałam się, że z niepełnosprawnością można również 

prowadzić ciekawe i aktywne życie, przy odpowiedniej pomocy da się pokonywać bariery, 

które tkwią w nas. Aktywizacja zawodowa: dowiedziałam się nowych rzeczy dotyczących 

rozmowy kwalifikacyjnej, praw osób niepełnosprawnych i ogłoszeń o pracę”. 

 

Wśród najmniej wartościowych elementów, którym poświęcono za dużo czasu podczas 

warsztatów wymieniano: taniec relaksacyjny (niedostosowany do wieku i niepełnosprawności 

uczestników/czek - 7 wskazań), zbyt duży wysiłek fizyczny (6 wskazań),  doradztwo 
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zawodowe (6 wskazań), samoocenę (mówieniu o sobie w obecności grupy - 5 wskazań), 

zajęcia plastyczne (4 wskazania), gry i zabawy (2 wskazania) oraz po 1 wskazaniu: za dużo 

jazdy na wózkach interaktywnych oraz zajęć z kosmetyczką.  

 

Dwóch na trzech BO (64,8%) uznało, że znalezienie pracy po warsztacie będzie łatwiejsze, 

tylko 3,3% ON uznało, że jednak nie będzie łatwiejsze, a co trzeci badany/a (31,9%) nie 

potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Jednak ośmiu na dziesięciu badanych (81,3%) 

zadeklarowało podjęcie w najbliższym czasie działań mających na celu uzyskanie pracy, 

niecałe 3% (2,8%)  uczestników/czek udzieliło odpowiedzi przeczącej, a część ON (15,9%) 

odpowiedziała „trudno powiedzieć”. Wśród działań zmierzających do podjęcia zatrudnienia 

uczestnicy/czki wymieniali głównie udział w następnych formach wsparcia w ramach 

projektu czyli podjęcie stażu rehabilitacyjnego i ukończenie szkoleń zawodowych. W dalszej 

kolejności poprzez kontakty własne, kontakt osobisty z pracodawcami, szukanie ofert pracy   

w prasie i intrenecie, Fundację Aktywnej Rehabilitacji, Urząd Pracy, czy ewentualne 

samozatrudnienie.  

 

Wykres nr 12 Deklaracje ON nt. podjęcia działań zawodowych 
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Uczestnicy/czki bardzo wysoko i wysoko ocenili warsztaty aktywizacji społeczno – 

zawodowej, odpowiednio 53,3%  i 39%, tylko 5,5% ON wystawiło ocenę umiarkowaną,        

a 2,2% nie udzieliło odpowiedzi. Wysokie oceny WAS-Z potwierdzają, że podobnie jak w I 

edycji również w II edycji projektu jest to kluczowa forma wsparcia, która cieszy się dużym 

zainteresowaniem wśród beneficjentów/tek projektu i jest dobrym punktem wyjścia do dalszej 

aktywizacji, gdyż wywiera pozytywny wpływ na uczestników/czki WAS-Z: „Wróciłam 

wzmocniona, podbudowana, radośniejsza, pewniejsza siebie”.  

 

 

8. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PODSTAWOWYCH, ZAWODOWYCH ORAZ Z 

ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEZ ON W PROJEKCIE 

Od początku realizacji projektu udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje podstawowe 

zakończyło 160 ON, w szkoleniach zawodowych wzięło udział 153 ON, a w szkoleniach       

z zakresu przedsiębiorczości, zakładania działalności gospodarczej oraz spółdzielczości 

socjalnej 13 ON.  

W badanym okresie tj. od 07.2014 r. do 11.2014 r. Partner zorganizował szkolenia dla 260 

ON tj. szkolenia podnoszące kwalifikacje podstawowe dla 127 ON, zawodowe dla 121 ON 

oraz z zakresu przedsiębiorczości – 12 ON.  

Z danych monitoringowych wynika, że najczęściej wybierane przez ON szkolenia podnoszące 

kwalifikacje podstawowe dotyczyły zakresu obsługi komputera, pakietu Office i pracy          

w środowisku internetu – 88 zrealizowanych szkoleń. Jeśli chodzi o szkolenia zawodowe to   

w okresie objętym ewaluacją beneficjenci/tki projektu najchętniej decydowali się na szkolenia 

na stanowisko pracownika administracyjno – biurowego – 31 ON, w zawodzie florysty – 27 

ON i masażysty – 16 ON.  

Badanie przeprowadzono na próbie, która wyniosła 60% ON (156 ON), które ukończyły 

szkolenia w badanym okresie. Wśród badanych 65% stanowiły kobiety, a 35% mężczyźni.  

Na pytanie odnośnie oczekiwań związanych z udziałem w szkoleniach badani najczęściej 

wskazywali: chęć podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności (43,6%), zdobycie nowych 
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kwalifikacji lub aktualizacja uprawnień do pracy (32%), niektórzy podjęli szkolenie pod 

kątem stanowiska, jakie mieli pełnić na zaplanowanym stażu rehabilitacyjnym (14,1%), co 

dziesiąty badany (10,2%) przyjął propozycję zakresu szkolenia od organizatora – FAR.  

 

Wyniki badania wskazują, że oczekiwania zdecydowanej większości uczestników/czek 

szkoleń zostały spełnione ponieważ czterech na pięciu BO (78,2%) bardzo wysoko (46,8%)    

i wysoko (31,4%) oceniło korzyści zawodowe wyniesione ze szkoleń, umiarkowaną ocenę 

wystawił co piąty badany (21,8%).  

 

 

 

 

Wykres nr 13 Ocena ON korzyści zawodowych po odbyciu szkolenia 

 

 

 

Uczestnicy/czki szkoleń zapytani o wyszczególnienie przydatnych elementów szkolenia we 

własnym rozwoju najczęściej wskazywali:  

 wzrost poziomu wiedzy i umiejętności (35,2%) np. „wiedza przydatna do każdej pracy 

z komputerem”, „programy – płatnik, symfonia” , „dowiedziałem się jak korzystać     

z płatności internetowych”, „tematy dotyczące wizerunku i komunikacji 

międzyludzkiej”. 
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 kwalifikacje do podjęcia pracy (23,7%) np. „szukam pracy, może się przydać”, 

„dodatkowe możliwości zatrudnienia poprzez potwierdzone kwalifikacje”, „mogę 

dalej pracować w zawodzie” 

 przydatność zdobytej wiedzy w życiu codziennym (18,6%) np. „robię bukiety, 

wiązanki okolicznościowe dla znajomych”, „codziennie korzystam z komputera”, 

„ćwiczę masaż na mężu”. 

 możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy podczas stażu rehabilitacyjnego (16,8%) 

np. „przyda się na stażu”, “szkolenie przypomniało mi podstawy rachunkowości, 

poznałam program komputerowe do prowadzenia obsługi kadrowo-księgowej. Bardzo 

się cieszę, że mogłam uczestniczyć w takim szkoleniu i mam nadzieję, że 100% 

pewność siebie dopełni staż w biurze rachunkowym” 

 prawdopodobieństwo wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłości (5,7%) np.       

“na razie nie korzystam, ale planuję kupić komputer”, “na pewno się przyda, życiowa 

wiedza”. 

Wśród nowych umiejętności uzyskanych w wyniku udziału w szkoleniu wszyscy  

uczestnicy/czki wymieniali umiejętności dotyczące zakresu szkoleń w których wzięli udział 

m.in. obsługa komputera, internetu, programów komputerowych, techniki masażu, bukiety, 

wiązanki okolicznościowe, kompozycje kwiatowe, obsługa biura, obsługa klienta, techniki 

negocjacji, praca z danymi, nauka języka. Ponadto uczestnicy/czki szkoleń z zakresu 

przedsiębiorczości uzyskali wiedzę jak założyć działalność gospodarczą i połowa badanych 

(50%) odpowiedziała, że uzyskała wiedzę jak otworzyć działalność gospodarczą i planuje 

podjąć działania w tym kierunku. 

Kadra prowadząca szkolenia spełniła swoje zadanie, gdyż 88,5% uczestników/czek szkoleń 

poziom prowadzenia zajęć oceniło bardzo wysoko i wysoko, odpowiednio 57,8% i 30,7%, 

ocenę średnią wystawiło 11,5% beneficjentów/tek. Poziom organizacji szkoleń został 

oceniony przez respondentów w podobny sposób (bardzo wysoko – 52,6%, wysoko – 37,2%, 

średnio – 10,2%). Niektóre opinie nt. organizacji szkoleń: 
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 Miła atmosfera szkolenia, cierpliwy szkoleniowiec i mała grupa, gdzie osoba 

prowadząca mogła poświęcić również czas na pojedynczego uczestnika 

 Na kursie nie było niczego, czego bym nie zrozumiała, co by mi sprawiało trudność     

w zrozumieniu może dlatego, że wykładowcy są dobrzy w tym, co robią 

 Bardzo fajnie że szkoleniowiec przyjeżdżał do mnie do domu i było to szkolenie 

indywidualne. Czułem się przez to swobodnie i nie obawiałem się zadawać pytań 

 Zbytnia intensywność w szkoleniu sprawiła, że nie czuję się całkowicie pewna            

w samodzielnej pracy. Mam nadzieję, że zmieni to staż.  

 

 

Wykres nr 14 Ocena ON poziomu organizacji szkolenia i prowadzenia zajęć 

 

 

Uczestnicy/czki szkoleń, wśród źródeł satysfakcji wynikającej z udziału ON w szkoleniach 

najczęściej wskazywali wiedzę i umiejętności z zakresu szkolenia, satysfakcję  

z tego powodu miała ponad połowa respondentów (58,9%) np. umiejętność budowania zdań 

w języku angielskim, dowiedziałam się i zrozumiałam jakie robiłam błędy pracując do tej pory 

z komputerem, możliwość ćwiczeń masażu na innych osobach z grupy, mam pojęcie                
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o podkładach, o kwiatach, wiem jak dobrać kolorystykę, ułożyć bukiet, wiązankę. Co trzeci 

respondent (31,4%) wskazywał również na cały zakres szkolenia w tym: zaangażowanie 

prowadzących, profesjonalne przeprowadzenie szkolenia, małą grupę, miłą atmosferę, 

wyjazdową formę szkolenia, catering. Co piąta ON (20,5%) wskazywała także uzyskanie 

kwalifikacji oraz aktualizację uprawnień zawodowych np. możliwość dalszego wykonywania 

zawodu spawacza, szkolenie okresowe dla kierowców ciężarówek. W dalszej kolejności jako 

źródło satysfakcji wskazywano otrzymanie zaświadczenia, dyplomu lub certyfikatu (12,8%) 

oraz indywidualny tryb przeprowadzonych zajęć (4,5%). 

Podczas realizacji szkoleń wystąpiły też pewne trudności, część ON (14,1%) stwierdziła, że 

szkolenie było dla nich za krótkie i zbyt intensywne, natomiast problemy z przyswojeniem 

wiedzy z zakresu szkolenia odnotował co dziesiąty uczestnik/czka (9,6%). Wśród utrudnień, 

które wystąpiły podczas zajęć wymieniono również zbyt dużą grupę, niedoświadczonego 

prowadzącego, ograniczoną sprawność rąk oraz stres i obawy na początku zajęć (po 2%),       

a także brak zainteresowania niektórych uczestników/czek tematem zajęć i brak czystości     

w miejscu noclegu (po 1%). 

Podsumowując, formy wsparcia w projekcie w postaci szkoleń podnoszących kwalifikacje 

podstawowe, zawodowe oraz szkoleń z zakresu przedsiębiorczości zostały ocenione przez 

dziewięć na dziesięć osób w nich uczestniczących bardzo dobrze i dobrze, a co dziesiąty 

uczestnik/czka wystawił ocenę średnią.  
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Wykres nr 15 Ocena ogólna szkoleń przez ON  

 

 

9. PRAKTYKI ZAWODOWE I STAŻE REHABILITACYJNE  

W okresie ujętym w niniejszym raporcie badaniem ewaluacyjnym objęte zostały formy 

wsparcia, których poziom realizacji znacznie wzrósł tj. praktyki zawodowe i staże 

rehabilitacyjne. Z przeprowadzonych badań wynika, że prawie wszyscy respondenci 

realizowali praktyki zawodowe w tym samym miejscu, gdzie odbywali później staż,                

a trwające tydzień praktyki zawodowe były formą wdrażającą ON w zakres obowiązków, 

które wykonywane były podczas stażu. Zasadnicza różnica polegała na tym, że zakres 

obowiązków ON podczas praktyk zawodowych był bardzo okrojony, ze względu na krótki 

czas ich trwania (min. 35 godzin), natomiast podczas stażu zakres prac był rozbudowany                

o dodatkowe czynności, które były wykonywane w dłuższym wymiarze czasu tj. od 3 do 6  

m-cy. W 2 przypadkach zrealizowano staż rehabilitacyjny bez poprzedzającej go praktyki 

zawodowej gdyż uznano, że ze względu na posiadane doświadczenie nie ma konieczności 

wdrażania ON w zakres obowiązków jakie pełnić będzie podczas stażu. 
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Według danych z monitoringu projektu na koniec listopada 2014 r. staże rehabilitacyjne 

zakończyło 49 ON (26 K i 23M). Próba wyniosła 73%, gdyż w badaniu wzięło udział 36 ON 

(16K i 20M). Były wśród nich osoby głównie w wieku 55-59 lat (14 osób), 50-54 (9 osób), 

60-65 lat (7 osób) oraz 45-49 lat (6 osób). Z 5 uczestnikami/czkami (3K i 2M) staży 

rehabilitacyjnych przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione (IDI). 

Respondenci realizowali staże poprzedzone praktykami w różnych branżach i na różnych 

stanowiskach. Poniższa tabela przedstawia stanowiska oraz zakresy pełnionych obowiązków 

przez ON podczas praktyk i staży rehabilitacyjnych.   

Tabela nr 6 Stanowiska i zakresy obowiązków ON podczas staży rehabilitacyjnych  

Lp. Stanowisko Zakres obowiązków Liczba/Płeć  

1 Konserwator sprzętu 

rehabilitacyjnego  

Naprawa i konserwacja wózków 

rehabilitacyjnych 

1M 

2 Osoba sprzątająca Prace porządkowe, dbanie o teren 1M 

3 Asystent prezentera  Przygotowanie umów, pomoc w działalności 

prezentera, prezentacje produktów 

1M 

4 Pracownik biurowy Prace biurowe w tym: korespondencja, 

obsługa komputera, urządzeń biurowych, 

organizacja spotkań, wyszukiwanie 

kontrahentów, rozliczanie przebiegów 

pojazdów, przesyłanie ofert, kontakty 

telefoniczne 

4K/3M 

5 Specjalista ds. sprzedaży i 

negocjacji  

Kontakt z klientem, marketing firmy, 

rekrutacja, selekcja, udział w Targach Pracy 

1M 

6 Pracownik ds. zaopatrzenia Realizacja zamówień, zaopatrzenie, podział 

towarów 

1M 

7 Pracownik ochrony Monitoring terenu, identyfikacja aut i 

pracowników, prowadzenie ewidencji wejść-

wyjść  

2K/8M 
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8 Portier  Portiernia, monitorowanie terenu 1M 

9 Pomoc wychowawcy Zajmowanie się dziećmi, pomoc wychowawcy 

w realizacji programu zajęć 

2K 

10 Pracownik magazynu Obsługa magazynowa, komputerowa 

ewidencja towaru, segregacja, dystrybucja na 

sklep, prace porządkowe, obsługa klienta 

2K/2M 

11 Spawacz – ślusarz  Prace spawacza, ślusarza  1M 

12 Telemarketer  Wyszukiwanie i pozyskiwanie klientów, 

przedstawienie oferty, uzupełnianie danych. 

1K 

13 Sprzedawca Prace w sklepie, układanie towaru, sprzedaż, 

kasa fiskalna 

2K 

14 Asystent księgowej Księgowanie faktur, segregowanie 

dokumentów księgowych, sporządzanie 

zestawień  

1K 

15 Pomoc krawcowej Prace krawieckie, przymiarki, poprawki, 

trendy w modzie. 

1K 

16 Pracownik gospodarczy Pace konserwacyjne, gospodarcze. 1M 

 

Jak wynika z powyższej tabeli beneficjenci/tki podczas praktyk i stażu zajmowali różne 

stanowiska, wśród których najwięcej wykonywało obowiązki pracownika ochrony (10 osób), 

pracownika biurowego (8 osób), pracownika magazynu (4 osoby), po 2 osoby odbywały staż 

na stanowisku: pomocy wychowawcy i sprzedawcy, pozostałe stanowiska zajmowały 

pojedyncze osoby.   

Czas trwania praktyk był dla wszystkich badanych wystarczający, aby zrealizować ich 

program (100%), jeśli chodzi o czas trwania stażu to dla większości stażystów (86,1%) był 

wystarczający, jednak dla części badanych (13,9%) był za krótki np. „gdyby dłużej trwał 

lepiej bym się zapoznała z pracą”.  
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Wykres nr 16 Ocena czasu trwania stażu rehabilitacyjnego przez ON  

 

Dwóch na trzech badanych bardzo dobrze oceniło atmosferę panującą w miejscu odbywania 

praktyk (64,7%). Co trzeci badany (32,4%) wystawił ocenę dobrą, a tylko 2,9% badanych 

wystawiło ocenę średnią. Jeśli chodzi o atmosferę podczas stażu rehabilitacyjnego to 

odnotowano podobne oceny (bardzo dobrze – 63,9%, dobrze – 33,3%, średnio – 2,8%), gdyż 

miejsca realizacji staży były tożsame z miejscami odbywania praktyk.  

Połowa badanych bardzo dobrze oceniła przydatność zdobytego podczas praktyk 

doświadczenia w dalszym życiu zawodowym (50%), trzech na dziesięciu oceniła dobrze 

(29,4%), a pozostali wystawili ocenę średnią (17,6%). Natomiast przydatność doświadczenia 

zdobytego podczas stażu uzyskała wyższe oceny tj. bardzo dobrze – 55,6%, dobrze – 36,1%, 

średnio – 8,3%.  

Wykres nr 17 Ocena przydatności zdobytego podczas stażu doświadczenia w dalszym życiu zawodowym 

86,1% 

13,9% 

Czy czas trwania stażu rehabilitacyjnego był dla Pana/i 

wystarczający, aby zrealizować program stażu? 

tak

nie
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Prawie wszyscy respondenci (94,5%) są zadowoleni z odbytych praktyk i stażu, a tylko 5,5% 

badanych wskazało na średni poziom zadowolenia. Sześciu na dziesięciu uczestników/czek 

staży rehabilitacyjnych uważa, że znalezienie pracy po stażu będzie łatwiejsze niż przed 

odbyciem stażu (61,1%), część ON uważa, że znalezienie pracy będzie bardzo łatwe (27,8%), 

a co dziesiąty uznał, że będzie to trudne (11,1%) 

Wykres nr 18 Ocena poziomu trudności znalezienia pracy po odbytym stażu 
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Na pytanie o to, czy po ukończeniu stażu uczestnicy/czki podejmą działania mające na celu 

znalezienie pracy twierdząco odpowiedziała połowa z nich (50%), natomiast druga połowa 

odpowiedziała przecząco uzasadniając swoją odpowiedź najczęściej podjęciem zatrudnienia 

po stażu: w miejscu odbywania stażu (33,3%) oraz powodami zdrowotnymi (16,7%).  

Niektóre opinie beneficjentów/tek, którzy otrzymali propozycję pracy po zakończonym stażu 

w miejscu jego realizacji:  

  Podjąłem po stażu pracę, ukończyłem potrzebne kursy. Jestem bardzo zadowolony. 

 Starałem się na stażu i pracodawca to zauważył – zatrudnił mnie. 

 Staż idealny dla mnie. Strzał w dziesiątkę. Mam pracę. 

Działania, które deklarują podjąć beneficjenci/tki, aby uzyskać pracę to najczęściej: szukanie 

poprzez własne kontakty (7 osób), szukanie pracodawcy, wizyty w firmach (4), aplikacja 

przez ogłoszenia (3), szukanie przez FAR (3), wyjazd za granicę do pracy (1). 

Udział w praktykach i stażu spełnił oczekiwania prawie wszystkich badanych (97%), 

pozostałe 3% badanych zaznaczyło odpowiedź „nie mam zdania”. Biorąc pod uwagę ogólną 

ocenę praktyk zawodowych i staży rehabilitacyjnych to lepiej oceniono staże (bardzo dobrze– 

69,5%, dobrze – 25%, średnio – 5,5%), natomiast praktyki oceniono w następujący sposób 

(bardzo dobrze – 67,6%, dobrze – 20%, średnio – 11,8%). 
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Wykres nr 19 Ogólna ocena praktyk i stażu 

 

 

Z przeprowadzonych z beneficjentami/tkami wywiadów wynika, że staż rehabilitacyjny to 

skuteczna forma wsparcia gdyż daje możliwość nie tylko zawodowego, ale także społecznego 

uaktywnienia się. 

 Jestem zadowolona bo miałam gdzie wyjść, podniosłam swoją wartość, teraz po tym 

stażu taka bardziej dowartościowana się czuję, kontakt z ludźmi, no i też troszkę tam 

się nauczyłam czegoś także było bardzo przyjemne, pożyteczne. 

 Jestem tym wszystkim oszołomiona, taka przejęta że mogę pójść codziennie, pracować, 

coś się dzieje nie jest już tak smutno, bardziej się otworzyłam że coś jeszcze mogę 

robić, lata uciekają, a ja jeszcze coś mogę zrobić. 

 „Pani Maria [wywiad z BO przeprowadzony w obecności tłumacza języka migowego 

– przyp. autorki] zaznacza, że bardzo dobrze się czuje będąc na tym stażu w ośrodku, 

uwierzyła w siebie, mając wiek zbliżony do 60 roku życia czuje taką chęć do pracy, 

podoba jej się wykonywana praca i cieszy się że ma tą pracę” 
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Dla beneficjentów/tek ważny jest też fakt, że staże rehabilitacyjne są odpłatną formą 

wsparcia, za każdy miesiąc stażyści otrzymują stypendium stażowe, wymiar finansowy 

stażyści podkreślali również w wywiadach. 

 Ten staż to i troszkę pieniążków to jest wsparcie, duże wsparcie, nawet te 3 miesiące to 

jest już coś. 

 Po raz pierwszy odebrałem to, że ktoś się zainteresował moim losem i udzielił pomocy 

bo nawet biorąc pod uwagę te 3 m-ce stażu i to stypendium to było bardzo dobre.  

Odbycie stażu rehabilitacyjnego na stanowisku z zakresem obowiązków innym niż                 

w dotychczas wykonywanych pracach wzmacnia w ON potrzebę mobilności zawodowej, co 

potwierdził jeden ze stażystów. 

 Ten staż dał mi to, że zrozumiałem, że nie muszę już robić tego, co do tej pory. Mogę 

trochę zwolnić, mogę się przekwalifikować. Staż dał mi do zrozumienia, że muszę 

szukać pracy nie takiej, którą chcę wykonywać, ale przede wszystkim biorąc pod 

uwagę moje aktualne możliwości tj. stan zdrowia i wiek, którą mogę wykonywać. 

 

Z wypowiedzi stażystów można wnioskować, że staż rehabilitacyjny jest ważnym elementem 

aktywizacji społeczno- zawodowej, gdyż wprowadza ON na rynek pracy, wyposaża w wiedzę 

i umiejętności, daje możliwość przekwalifikowania się, zdobycia doświadczenia, wzmacnia 

poczucie własnej wartości i przydatności w społeczeństwie. Odpłatna forma wsparcia ułatwia 

też codzienną egzystencję w wymiarze finansowym. 
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10. WSPARCIE RODZIN I OPIEKUNÓW ON 

Badanie zostało zrealizowane na próbie, która wyniosła 80% (75 opiekunów/ek ON) 

zrekrutowanych do projektu w okresie objętym badaniem. W badaniu wzięło udział 66,7% 

kobiet oraz 33,3% mężczyzn. Najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby w wieku 51-60 

lat (30,6%), następnie w wieku 61-70 lat (20%) oraz w wieku 41-50 lat (18,8%). Mniej liczne 

były grupy 19-30 lat (12%), 31-40 lat (8%), a najmniej liczna grupa w wieku 70+ (1,3%). 

Ponadto 9,3% badanych nie wskazało swojego wieku. Połowa badanych posiada 

wykształcenie ponadgimnazjalne (52%), co piąty (21,3%) wyższe, przeszło co dziesiąty 

podstawowe (13,3%) i pomaturalne (12%), a najmniej gimnazjalne (1,4%). Zdecydowana 

większość to mieszkańcy miast (72%), a pozostali (28%) zamieszkują wieś. 

Osoba niepełnosprawna biorąca udział w projekcie jest najczęściej współmałżonkiem 

respondenta (42,7%). rzadziej rodzicem (16%). Co dziesiąty badany jest 

konkubentem/konkubiną ON (9,3%), w dalszej kolejności dzieckiem ON (5,3%) oraz 

bratem/siostrą ON (2,7%). Co czwarty badany (24%) wskazał opcję „inne” podając 

odpowiedzi: „znajomy/a”, „podopieczny”, „przyjaciel/ciółka”, „szwagierka”. 

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

odpowiedzieli, że było to głównie wsparcie informacyjne (98,6%). Ponadto respondenci 

otrzymali również wsparcie psychologiczne (17,3%) oraz prawne (8%). Niektórzy badani 

(6,7%) wskazali też inne rodzaje otrzymanego wsparcia w tym: „informacja nt. 

dofinansowań, wsparcie ON w domu”, „pomoc ON w miejscu zamieszkania”, „szkolenie 

opiekuna”, „medyczne, pomoc w czynnościach codziennych”.  
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Wykres nr 20 Rodzaj wsparcia otrzymanego przez OP  w projekcie  

 

 

Łącznie aż 93,3% osób z otoczenia ON bardzo wysoko (45,3%) oraz wysoko (48%) oceniło 

przydatność wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatu, pozostali OP (6,7%) 

wystawili ocenę średnią.  Wszyscy respondenci bardzo wysoko (64%) i wysoko (36%) ocenili 

profesjonalizm kadry prowadzącej warsztat. Poziom organizacji warsztatu również został 

bardzo wysoko i wysoko oceniony przez 95% badanych, pozostałe 5% wystawiło ocenę 

umiarkowaną.  
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Wykres nr 21 Ocena OP nt. poziomu organizacji i przydatności warsztatu 

 

Ponad połowa OP (57,4%) uważa, że ON przed udziałem w projekcie była zainteresowana 

podjęciem bądź powrotem do pracy, średnio co dziesiąty (10,3%) udzielił odpowiedzi 

przeczącej, a co trzeci badany (32,3%) nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie zaznaczając 

odpowiedź „trudno powiedzieć”. Trzech na czterech badanych (77,4%) stwierdziło, że udział 

w projekcie wpłynął na wzrost zainteresowania u osoby niepełnosprawnej podjęciem lub 

powrotem do pracy. Przeciwne zdanie miało 5,3% respondentów, a pozostali (17,3%) mieli 

trudność z udzieleniem odpowiedzi.  

Na pytanie odnośnie podjęcia pracy przez ON w wyniku udziału w projekcie trzy na cztery 

(76%) osoby z otoczenia ON udzieliły odpowiedzi przeczącej argumentując, że ON bierze 

jeszcze udział w formach wsparcia w projekcie np. odbywa staż rehabilitacyjny. Co dziesiąty 

badany (9%) nie udzielił odpowiedzi na to pytanie, natomiast 15% badanych potwierdziło, że 

osobie niepełnosprawnej udało się już podjąć pracę, z której jest zadowolona. Wśród 

przyczyn zadowolenia wymieniano: „ma pracę”, „przebywa między ludźmi i ma dochody”, 

„zarabia na utrzymanie rodziny”, „praca jest odpowiednia do możliwości fizycznych męża”, 

„zarabia pieniądze i ma się czym zająć w ciągu dnia”, „wpłynęło to na wzrost satysfakcji 

życiowej”, „wykonuje czynności które lubi, praca daje satysfakcję”.  
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Na pytanie o powód udziału w projekcie najwięcej respondentów wskazało chęć wspierania 

osoby niepełnosprawnej (84%), ponad połowa (54,7%) wskazała również chęć zdobycia 

nowej wiedzy dotyczącej możliwości społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych. 

Dla trzech na dziesięciu (30,7%) motywacją do udziału w projekcie była chęć nawiązania 

kontaktów z innymi osobami wspierającymi osoby niepełnosprawne. Niemal co piąty badany 

(18,7%) zdecydował się na udział w wyniku chęci poprawy relacji z osobą niepełnosprawną.  

Wykres nr 22 Motywacja do udziału w projekcie osób otoczenia ON 

 

 

Oczekiwania zdecydowanej większości osób z otoczenia ON biorących udział w projekcie 

zostały zaspokojone (89,3%, w tym 68% wskazań „tak” i 21,3% „raczej tak”), co dziesiąta 

osoba (10,7%) miała trudność z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie: „na obecnym etapie 

trudno jest dokonać oceny”. Opiekunowie, których oczekiwania zostały zaspokojone 

wymieniali nabytą wiedzę i umiejętności: 

 Dowiedziałam się nowych rzeczy na temat pomocy ON, możliwościach dofinansowań, 

możliwości podjęcia zatrudnienia przez ON. 
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 Warsztaty zostały przeprowadzone w sposób przystępny i kompetentny. 

 Przydatne materiały informacyjne. 

 Mąż zyskał nadzieję na znalezienie pracy oraz rozwijanie się, ja poszerzyłam wiedzę o 

możliwościach społecznych i zawodowych ON. 

 Dużo cennych informacji związanych z zatrudnieniem ON. 

 Uzyskałam konkretne informacje jak pomóc osobie na wózku w codziennych 

czynnościach. 

 Moje oczekiwania było dużo niższe niż rzeczywistość. Jestem bardzo zadowolona. 

 Zarówno ja jak i osoba niepełnosprawna otrzymaliśmy wsparcie oraz uzyskałyśmy 

przydatne informacje. 

Źródłem informacji o projekcie dla połowy badanych była osoba niepełnosprawna (49,3%), 

co trzecia osoba z otoczenia ON wskazała pracownika projektu (34,7%), ze strony 

internetowej (6,6%,)  inne źródło (m.in. PCPR, osoba znajoma, od przyszłego, ewentualnego 

pracodawcy) wskazało 5,3% badanych, a najmniej OP o projekcie dowiedziało się z ulotek i 

plakatów (4%). 

Bardzo wysoka liczba  ankietowanych (93,3%) bardzo wysoko (53,3%) i wysoko (40%) 

oceniła wsparcie uzyskane w ramach projektu, a 6,7% wystawiło ocenę umiarkowaną. Prawie 

wszyscy OP (98,7%) biorące udział w badaniu zadeklarowali chęć udziału w przyszłości w 

podobnych projektach, a tylko nieco ponad procent badanych (1,3%) udzieliło odpowiedzi 

przeczącej. 
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V. PODSUMOWANIE 

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania sformułowano następujące wnioski: 

Wnioski dotyczące kryterium adekwatności projektu 

 Warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej spełniły oczekiwania dziewięciu na 

dziesięciu badanych (89%). Wszystkie moduły prowadzonych zajęć zostały 

pozytywnie ocenione przez respondentów. Do mocnych stron warsztatów zaliczono 

głównie organizację tej formy wsparcia, profesjonalizm i zaangażowanie kadry,         

a także zajęcia z doradcą zawodowym. Wśród słabych stron wskazano zbyt krótki 

czas trwania oraz intensywność zajęć podczas WAS-Z. Bardzo wysoko (65%) oraz 

wysoko (29%) oceniono kadrę prowadzącą warsztaty. Znalezienie pracy po 

warsztatach wydaje się łatwiejsze dla dwóch na trzech badanych (64%), a ośmiu na 

dziesięciu z nich (81%) deklaruje podjęcie działań mających na celu podjęcie pracy. 

Prawie wszyscy badani (92%) ocenili tę formę wsparcia  bardzo wysoko i wysoko. 

WAS-Z to najbardziej adekwatna forma wsparcia ON w projekcie, udział w której 

wzmacnia i mobilizuje ON do aktywności społeczno – zawodowej.  

 Szkolenia (podstawowe, zawodowe oraz z zakresu przedsiębiorczości) spełniły 

oczekiwania czterech na pięciu badanych (78%). Motywacją do udziału                     

w szkoleniach była głównie chęć podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności oraz  

nabycie kwalifikacji zawodowych. Dziewięciu na dziesięciu badanych (89%) bardzo 

wysoko i wysoko oceniło sposób organizacji zajęć oraz kadrę prowadzącą szkolenia. 

Korzyści zawodowe wyniesione ze szkolenia również zostały ocenione w ten sam 

sposób. Za szczególnie przydatne z punktu rozwoju zawodowego uznano przydatność 

szkolenia w zakresie podwyższenia poziomu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji do 

podjęcia pracy lub stażu. Podczas szkoleń wystąpiły pewne trudności związane          

z aspektem organizacyjnym (zbyt krótkie i intensywne szkolenia) oraz problemy        

z przyswojeniem wiedzy przez co dziesiątą ON. Kadra merytoryczna natomiast 

sygnalizowała zbyt dużą ilość szkoleń do zrealizowania w projekcie oraz pojawiające 

się opóźnienia w rozpoczęciu szkoleń związane z koniecznością zebrania 
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odpowiedniej liczby uczestników/czek. Ogólna ocena szkoleń wypadła bardzo dobrze 

lub dobrze, co dziesiąty badany ocenił je w sposób umiarkowany. 

 Praktyki i staże rehabilitacyjne spełniły oczekiwania prawie wszystkich badanych 

(97%). Wszyscy respondenci stwierdzili, że zarówno program praktyk jak i stażu był 

dobrze zaplanowany. Czas trwania praktyk był dla wszystkich badanych 

wystarczający, natomiast czas trwania staży był dla większości wystarczający, aby 

zrealizować zaplanowany program (86%). Pozostali badani (14%) mieli w tej kwestii 

odmienne zdanie. Dwóch na trzech badanych bardzo dobrze i dobrze oceniło 

atmosferę panującą w miejscu odbywania praktyk i stażu. Czterech na pięciu 

badanych (79,4%) bardzo dobrze i dobrze oceniło przydatność zdobytego podczas 

praktyk doświadczenia zawodowego, natomiast prawie wszyscy badani (92%) bardzo 

dobrze i dobrze ocenili przydatność doświadczenia zdobytego podczas stażu 

rehabilitacyjnego. Ogólna ocena staży rehabilitacyjnych wypadła lepiej (94,5% ocen 

bardzo dobrych i dobrych), niż praktyk zawodowych (87,6% ocen bardzo dobrych      

i dobrych). 

 Wsparcie udzielone rodzinom i opiekunom ON zostało bardzo wysoko i wysoko 

ocenione przez prawie wszystkich uczestników/czki (93,3%), którzy wzięli udział      

w warsztatach indywidualnych mających na celu głównie wsparcie informacyjne. 

Wszyscy badani bardzo wysoko (64%) i wysoko (36%) ocenili profesjonalizm kadry, 

która je przeprowadziła. Prawie wszystkie osoby z otoczenia ON (98,7%) 

zadeklarowały chęć udziału w przyszłości w podobnych projektach. Kadra 

merytoryczna sygnalizowała problem z rekrutacją do projektu opiekunów ON. 

Wprowadzono działania zaradcze rozszerzając rekrutację osób z otoczenia ON. 

 Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości płci, wszystkie podejmowane 

działania uwzględniają zasadę równości płci. W grupie ON odnotowano mniejszą  

przewagę kobiet (59%), niż w grupie osób z otoczenia ON, gdzie przewaga kobiet jest 

większa (67,4%).   
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Wnioski dotyczące kryterium skuteczności  

 Na koniec listopada 2014 r. z 11 założonych wskaźników rezultatów twardych 2 

zrealizowano, a nawet przekroczono poziom realizacji tj. liczba ON, którym udzielono 

wsparcia w zakresie poradnictwa zawodowego (154,67%) oraz liczba ON                         

z opracowanym IPD (123,73%).  

 Kolejne 2 wskaźniki osiągnęły wysoki poziom realizacji tj. wskaźnik dotyczący liczby 

ON, które odbyły integracyjne, wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno – 

zawodowej – 90,80% oraz wskaźnik dotyczący liczby ON, które ukończyły praktyki 

zawodowe – 87,43% . 

 Pięć wskaźników zrealizowano w połowie, a ich poziom realizacji wyniósł pomiędzy 

51,6%, a 63,6%, a mianowicie: liczba ON, które ukończyły szkolenia podnoszące 

kwalifikacje podstawowe (63,6%), liczba ON, które uzyskały wsparcie w postaci 

usług z zakresu pośrednictwa pracy (57%), liczba ON, które podjęły pracę (56%), 

liczba ON, które ukończyły zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, zakładania 

działalności gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej – (52%), a także liczba osób 

spośród rodzin i opiekunów ON, które wzięły udział w warsztatach mających na celu 

przede wszystkim wsparcie prawne i psychologiczne (51,6%). Poziom realizacji tych 

wskaźników na obecnym etapie wdrażania projektu można uznać za 

satysfakcjonujący.   

 Jeden wskaźnik dotyczący liczby ON, które ukończyły szkolenia zawodowe wyniósł 

(45,33%). Realizacja wskaźnika na obecnym etapie realizacji projektu jest zagrożona. 

 Wskaźniki o najniższej wartości, których realizacja jest bardzo zagrożona to wskaźnik 

dot. liczby ON, które odbyły staże rehabilitacyjne (28%).  W trakcie realizacji jest 105 

staży, jednakże istnieje zagrożenie nieukończenia 100% liczby staży do końca 

realizacji projektu. 

 Na koniec okresu objętego badaniem poziom wydatkowania budżetu wyniósł 45,14%  

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

dofinansowanie wyniosła 34,65% budżetu.  
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Wnioski dotyczące kryterium użyteczności  

 Według danych z postępu rzeczowego projektu na koniec okresu objętego badaniem 

zatrudnienie podjęło 39 ON czyli osiągnięto 52% zakładanego wskaźnika. Osoby        

z otoczenia ON, które wskazały na fakt podjęcia zatrudnienia przez ON stwierdziły, że 

osoby te są zadowolone z pracy gdyż przebywają między ludźmi, mają zajęcie              

i zarabiają pieniądze. 

 ON bardzo dobrze oceniły użyteczność praktyk zawodowych, wyżej oceniono 

użyteczność staży rehabilitacyjnych. Sześciu na dziesięciu stażystów stwierdziło, że 

znalezienie pracy po odbytym stażu będzie łatwiejsze niż przed jego odbyciem, a 33% 

badanych stażystów otrzymało zatrudnienie. 

 W opinii ponad połowy osób z otoczenia ON (57%), osoba niepełnosprawna przed 

udziałem w projekcie przejawiała chęć podjęcia/powrotu do pracy, a już zdecydowana 

większość OP (77%) potwierdziła gotowość ON do podjęcia zatrudnienia w wyniku 

udziału w projekcie.  

 Oczekiwania dziewięciu na dziesięciu (89%) osób z otoczenia ON zostały 

zaspokojone, głównie w zakresie uzyskania nowej wiedzy i umiejętności dotyczących 

możliwości pomocy ON. Prawie wszyscy OP otrzymali wsparcie informacyjne (98%), 

ponadto psychologiczne (17%) i prawne (8%). Wsparcie w projekcie zostało bardzo 

wysoko i wysoko ocenione przez 93% osób z otoczenia ON. 

 Udział w wydarzeniach w ramach projektu przekonał 89% pracodawców, że ON 

również w wieku 45+ mogą być dobrymi pracownikami, a ponad połowa 

pracodawców (57%) zamierza zatrudniać ON. 

 Wszystkie ON odniosły pewne korzyści związane z udziałem w projekcie, 

zdecydowana większość uznała użyteczność form wsparcia w dalszym życiu 

zawodowym. 
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Wnioski dotyczące kryterium efektywności  

 Wśród elementów ułatwiających wdrażanie projektu należy zaliczyć doświadczenie 

Lidera oraz Partnera w realizacji pierwszej edycji tego projektu oraz zaawansowany 

etap realizacji obecnej edycji projektu,  dobrą współpracę pomiędzy zespołami Lidera 

i Partnera oraz pomiędzy zespołami Biur Regionalnych FAR, a także sprawny system 

zarządzania projektem przez Grupę Sterującą Projektem oraz równościowy sposób 

podejmowania decyzji w Partnerstwie.  

 Lider i Partner są usatysfakcjonowani udziałem w projekcie, na koniec okresu 

objętego badaniem wzrosła jakość przekazywanej przez Partnera dokumentacji, 

jednak nadal pojawiają się zastrzeżenia ze strony Lidera co do sposobu koordynacji 

projektu przez FAR, pomimo zatrudnienia od sierpnia 2014 r. Koordynatora po stronie 

Partnera.  

 Wśród elementów utrudniających realizację projektu należy wskazać zbyt niski 

poziom wydatkowania budżetu względem założonego harmonogramu. Po 12 m-cach 

wdrażania projektu, a 6 m-cy przed zakończeniem jego realizacji poziom 

wydatkowania środków wyniósł 45,14%. 

 

VI. STOPIEŃ WDROŻENIA REKOMENDACJI Z RAPORTU 

EWALUACYJNEGO ZA OKRES 12.2013 r. - 06.2014 r.  

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

ewentualna modyfikacja budżetu, mająca na celu wzrost poziomu wydatkowania 

środków zgodnie z harmonogramem wydatków wg. którego stan wydatkowania  

całego budżetu powinien być wyższy o 20%. 

 Wartość złożonych do CRZL wniosków o płatność na koniec listopada wyniosła 

45,14% i odnotowała 34,84% wzrost w porównaniu do poprzedniego okresu 

objętego badaniem. Ponadto zmodyfikowano budżet m.in. wprowadzając do 

realizacji 3 dodatkowe WAS-Z. 
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2. Zobligowanie Partnera do realizacji projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym.  

 Zespół Lidera jest ogólnie zadowolony ze współpracy z zespołem Partnera, która 

aktualnie przebiega dosyć sprawnie oraz terminowo, wzrosła również jakość 

przekazywanej przez Partnera dokumentacji.   

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 jego trwania.  

 W lipcu 2014 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zaakceptowała zaktualizowany 

wniosek o dofinansowanie, w którym dokonano zmian niezbędnych z punktu 

widzenia skutecznej realizacji projektu. Tym samym wydłużono realizację 

projektu o 3 m-ce tj. do 31.05.2015 r.  

4. Wprowadzenie działań dyscyplinujących Partnera mających na celu poprawę systemu 

koordynacji projektu poprzez niezwłoczne zatrudnienie koordynatora po stronie 

Partnera – FAR.  

 W sierpniu 2014 r. obsadzono stanowisko Koordynatora projektu po stronie 

Partnera projektu, usprawniając tym samym w pewnym stopniu system 

zarządzania projektem, jednak nadal pojawiają się zastrzeżenia ze strony Lidera, 

co do sposobu koordynacji projektu po stronie Partnera. 

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

zintensyfikowania działań mających na celu wzrost zagrożonych wskaźników 

projektu.  

 Poziom wskaźników na koniec okresu objętego badaniem w porównaniu do 

poprzedniego okresu badawczego odnotował znaczny wzrost. Formy wsparcia      

o dłuższym czasie trwania takie jak: szkolenia i staże rehabilitacyjne są w trakcie 

realizacji i wykazane będą po zakończeniu. Ponadto wydłużenie realizacji projektu 

o 3 m-ce zwiększyło prawdopodobieństwo osiągnięcia założonego poziomu 

wskaźników projektu w wymaganym terminie.  
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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. 

Umożliwienie udziału w projekcie nawet kilku osobom z otoczenia jednej osoby  

niepełnosprawnej.   

 Partner podjął działania mające na celu wzrost liczby opiekunów biorących udział 

w projekcie. W okresie objętym badaniem odnotowano wzrost wskaźnika o 30% , 

uzyskując na koniec okresu objętego badaniem ponad 50% wartość wskaźnika dot. 

liczby osób spośród rodzin i opiekunów ON, które wzięły udział w warsztatach 

mających na celu wsparcie prawne i psychologiczne.  

7. Dostosowanie tempa świadczonych form wsparcia w projekcie do indywidualnych 

możliwości psychofizycznych beneficjentów/ek projektu – osób niepełnosprawnych 

powyżej 45 roku życia. 

 W porównaniu do poprzedniego okresu badawczego w obecnym okresie wzrosła 

liczba ON, dla których szkolenie było zbyt intensywne i za krótkie ( z 8% do 

14,1%). Należy dodać, że nie miało to znaczącego wpływu na ogólną ocenę 

szkoleń przez ON, którzy wystawili łącznie 90% ocen bardzo dobrych i dobrych.  

 Brak możliwości wydłużenia czasu trwania warsztatu skutkuje intensywniejszym 

tempem realizacji WAS-Z, jednakże jest to forma wsparcia w projekcie najwyżej 

oceniana przez ON (92% ocen bardzo wysokich i wysokich). 
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VII. REKOMENDACJE 

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

ewentualna modyfikacja budżetu (m.in. rozszerzenie zakresu świadczonych form 

wsparcia), mająca na celu wzrost poziomu wydatkowania środków zgodnie                 

z harmonogramem wydatków.  

2. Ze względu na założone, wysokie wskaźniki projektu zaleca się ścisłe monitorowanie 

wskaźników, których osiągniecie jest zagrożone, szczególnie w zakresie realizacji 

staży rehabilitacyjnych i szkoleń zawodowych. Zintensyfikowanie działań mających 

na celu wzrost tych wskaźników.  

3. Zaprzestanie działań związanych z realizacją przekroczonych wskaźników względem 

założonej wartości tj. rekrutacji ON, poradnictwa i doradztwa zawodowego, 

przygotowania IPD.   

4. Mając na uwadze grupę docelową w projekcie – osoby niepełnosprawne w wieku 

powyżej 45 roku życia rekomenduje się realizację form wsparcia głównie WAS-Z        

i szkoleń o mniejszej intensywności i dłuższym czasie trwania.  

5. Biorąc pod uwagę doświadczenie z I edycji projektu zalecany jest szczególny 

monitoring wskaźnika, który w I edycji projektu nie osiągnął 100% poziomu realizacji 

tj. liczby ON, które odbyły praktyki zawodowe. 

6. Zaleca się nasilenie działań  mających na celu zaangażowanie w projekt brakującej 

liczby drugiej grupy beneficjentów/tek projektu – opiekunów ON. Zachęcanie do 

udziału nie tylko opiekunów i osób z rodzin ON, ale także przyjaciół, znajomych,  

otoczenie wspierające,  możliwość udziału w projekcie nawet kilku osób z otoczenia 

jednej osoby  niepełnosprawnej, większe zaangażowanie ON w proces rekrutacji osób 

z ich otoczenia.  
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VIII. ANEKSY   

1. Formularz ankiety dla kadry zarządzającej projektu 

1. Formularz ankiety dla kadry merytorycznej projektu 

2. Formularz ankiety dot. WAS-Z 

3. Formularz ankiety dot. szkoleń  

4. Formularz ankiety dotyczący praktyk zawodowych i staży rehabilitacyjnych  

5. Formularz ankiety dot. warsztatów dla rodzin i opiekunów  

6. Formularz ankiety dla Pracodawców  

7. Kwestionariusz wywiadu IDI z ON 

SPIS TABEL: 

Tabela nr 1. Schemat przeprowadzonych wywiadów IDI s.10 

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

projekcie - s.12 

Tabela nr 3. Lokalizacja Biur Regionalnych FAR realizujących projekt – s.17 

Tabela nr 4. Postęp finansowy w projekcie „Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 

45+ na rynku pracy II” – s.24 

Tabela nr 5. Postęp rzeczowy w ewaluowanym projekcie – s.26 

SPIS WYKRESÓW: 

Wykres  nr 1. Ocena współpracy w Partnerstwie projektu – s.16 

Wykres nr 2. Zestawienie poziomu zakładanych oraz osiągniętych wskaźników – s.28 

Wykres nr 3. Struktura grupy docelowej ON i OP ze względu na płeć – s.30 

Wykres nr 4. Struktura grupy docelowej ON ze względu na wiek i płeć – s.31 

Wykres nr 5. Struktura grupy docelowej ze względu na wykształcenie – s.32 

Wykres nr 6. Wydarzenia w ramach projektu z udziałem pracodawców – s.36 
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Wykres nr 7. Opinia pracodawców nt. możliwości bycia dobrym pracownikiem przez ON 

– s.37 

Wykres nr 8. Opinia pracodawców nt. powodów zatrudniania ON – s.38 

Wykres nr 9. Opinie pracodawców nt. możliwości zatrudnienia w przyszłość ON –s.40 

Wykres nr 10. Opinie na temat adekwatności WAS-Z do potrzeb ON – s.45 

Wykres nr 11. Ocena ON poziomu organizacji i przeprowadzenia WAS-Z – s.48 

Wykres nr 12. Deklaracje ON nt. podjęcia działań zawodowych – s.49 

Wykres nr 13. Ocena ON korzyści zawodowych po odbyciu szkolenia – s.51 

Wykres nr 14. Ocena ON poziomu organizacji szkolenia i prowadzenia zajęć – s.53 

Wykres nr 15. Ocena ogólna szkoleń przez ON – s.55 

Wykres nr 16. Ocena czasu trwania stażu rehabilitacyjnego przez ON – s.58 

Wykres nr 17. Ocena przydatności zdobytego podczas stażu doświadczenia w dalszym 

życiu zawodowym – s.59 

Wykres nr 18. Ocena poziomu trudności znalezienia pracy po odbytym stażu – s.59 

Wykres nr 19. Ogólna ocena praktyk i stażu – s.61 

Wykres nr 20. Rodzaj wsparcia otrzymanego przez OP  w projekcie – s.64 

Wykres nr 21. Ocena OP nt. poziomu organizacji i przydatności warsztatu – s.65 

Wykres nr 22. Motywacja do udziału w projekcie osób otoczenia ON – s.66 

 

 

 

 

 


