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1. Wstęp 

Sytuacja osób niepełnosprawnych po 45 roku życia na rynku pracy jest szczególnie trudna ze 

względu na specyfikę tej grupy zawodowej. Osoby niepełnosprawne w wieku 45+ napotykają 

na różne bariery, które są trudniejsze do pokonania z racji wieku. W porównaniu z osobami 

młodszymi są często gorzej przygotowane technicznie oraz informatycznie, ich znajomość 

języków obcych jest niedostateczna. Należy zauważyć, że są to umiejętności zwiększające 

konkurencyjność na rynku pracy. Ponadto osoby niepełnosprawne w wieku 45+ 

charakteryzują się mniejszą mobilnością, często mają obawy związane ze zmianą stanowiska 

lub miejsca pracy. Powyższe przyczyny skutkują nierównym traktowaniem na rynku pracy. 

Oprócz wieku, posiadanie rzadkiej lub sprzężonej niepełnosprawności stwarza ON dodatkowe 

trudności na drodze rehabilitacji społeczno – zawodowej.  

 

Raport stanowi ocenę zasadności realizacji projektu „Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na 

rynku pracy II”. Został on przygotowany w oparciu o przeprowadzoną analizę wstępną.  

Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdzają zasadność realizacji projektu. Projekt zarówno 

w skali mikro jak i makro odpowiada na potrzeby osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 

45 roku życia. Swym zasięgiem obejmuje także najbliższe otoczenie osób niepełnosprawnych 

oraz pracodawców. Zapewnia on holistyczne podejście do problemu aktywizacji zawodowo-

społecznej osób niepełnosprawnych powyżej 45 roku życia. Ponadto został oparty o zasadę 

„empowerment”, co dodatkowo świadczy o jego innowacyjności i uniwersalnym charakterze. 

Realizacja projektu jest zasadna z punktu widzenia celów, jakie zostały przed nim 

postawione, które z kolei są spójne z dokumentami programowymi.  
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2. Metodologia i zakres badania 

Analiza wstępna dotyczy projektu systemowego: „Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na 

rynku pracy II”. Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2013 r. do 28.02.2015 r.  

w partnerstwie: 

 

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13,  

00 – 828 Warszawa – Lider  

2. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR, ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa - Partner   

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy 

integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych.  

Projekt realizowany jest na terenie całego kraju przez punkty regionalne Fundacji Aktywnej 

Rehabilitacji zlokalizowane w 16 województwach. Zasięg terytorialny realizowanego 

projektu przedstawia się następująco:  

 

1. woj. dolnośląskie – Bolesławiec  

2. woj. kujawsko – pomorskie – Bydgoszcz 

3. woj. lubelskie – Lublin 

4. woj. lubuskie – Zielona Góra 

5. woj. łódzkie – Łódź 

6. woj. małopolskie – Kraków 

7. woj. mazowieckie – Warszawa 

8. woj. opolskie – Namysłów 

9. woj. podkarpackie – Rzeszów 

10. woj. podlaskie – Białystok 

11. woj. pomorskie – Wejherowo 
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12. woj. śląskie – Mikołów 

13. woj. świętokrzyskie – Kielce 

14. woj. warmińsko – mazurskie – Iława 

15. woj. wielkopolskie – Poznań 

16. woj. zachodniopomorskie – Szczecin 

 

Analiza wstępna przeprowadzana jest we wstępnej fazie planowania wdrażania projektu. 

Pomaga ona w ocenie na ile planowane działania są trafne z punktu widzenia potrzeb  

i oczekiwań grupy docelowej oraz spójne w zakresie planowanych celów i sposobów ich 

realizacji. Bada kontekst społeczny, służy identyfikacji potencjalnych trudności oraz 

diagnozuje potrzeby i oczekiwania grupy docelowej.  

Niniejszy raport ma na celu dostarczenie odpowiedzi na następujące kluczowe pytania, które 

są określone dla obszarów ewaluacyjnych w kolejnych rozdziałach: 

 

 Czy zaproponowany projekt jest spójny z dokumentami programowymi? W jaki 

sposób projekt przyczynia się do osiągnięcia celów PO KL? 

 Czy projekt jest właściwie zdefiniowany, ma przejrzyste cele? Czy realne jest 

osiągnięcie założonych celów przy planowanych zasobach finansowych? 

 Czy projekt sprosta potrzebom oraz wyzwaniom, przed którymi stoi? 

 Czy zdefiniowano właściwe wskaźniki projektu i jego celów? Czy realne jest 

osiągnięcie założonych wskaźników oraz czy założone wartości zostaną osiągnięte do 

końca realizacji projektu? Czy zaproponowane wskaźniki i ich założone wartości 

tworzą podstawę dla systemu monitoringu i ewaluacji projektu? 

 Czy zaproponowano właściwy system realizacji celów projektu? 

 

W ramach ewaluacji przyjęto następujące kryteria oceny:  

 trafność (w odniesieniu do potrzeb),  

 skuteczność (na ile jest prawdopodobne, że cele projektu zostaną osiągnięte),  

 spójność (celów projektu z wytycznymi zawartymi w dokumentacji programowej)  

 efektywność ( w zakresie planowane nakłady w stosunku do rezultatów). 
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Raport z ewaluacji wstępnej został przygotowany w oparciu o analizę desk research, w tym 

danych statystycznych, dokumentów programowych, literatury oraz raportów z ewaluacji 

projektu „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” oraz wyników ewaluacji 

projektów o podobnym charakterze. 

 

 

3. Sytuacja osób niepełnosprawnych w wieku 45+ oraz ich opiekunów  

3.1 Problemy osób niepełnosprawnych w wieku niemobilnym na rynku pracy 

Według badania aktywności ekonomicznej ludności Polski (BAEL) z  2013 r., 

przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce jest 3 320 mln osób prawnie 

niepełnosprawnych, wśród których liczba osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym 

wynosi 1 918 mln osób.
1
 Według w/w badania, jedynie 430 tyś z tej grupy funkcjonuje na 

rynku pracy. Relatywny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (stosunek osób 

niepełnosprawnych pracujących do pracujących osób sprawnych) jest w Polsce o połowę 

niższy niż średnia dla innych krajów Unii Europejskiej.
2
 

Osoby niepełnosprawne w wieku niemobilnym (wiek 45-60 dla kobiet i 45 – 65 dla 

mężczyzn) to znaczna część osób niepełnosprawnych w Polsce. Wśród wszystkich osób 

niepełnosprawnych prawnie prawie 60% to osoby, które ukończyły 55 rok życia. Dane 

zawarte w badaniu Diagnoza Społeczna z 2013 r. wskazują, iż wraz z wiekiem maleje 

znacząco aktywność zawodowa zarówno sprawnych jak i niepełnosprawnych Polaków, z tym, 

że udział tej drugiej grupy w rynku pracy z wiekiem jest zdecydowanie niższy niż pierwszej. 

Obraz osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym na rynku pracy staje się pełniejszy, 

jeśli odniesiemy go do aktywności zawodowej osób pełnosprawnych w tym samym 

przedziale wiekowym, których jest dwa i pół razy więcej (68,6%) niż wśród osób 

niepełnosprawnych.  

 

 

                                                 
1
 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/bael/ 

2
 A. Najmiec, Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w państwach Unii Europejskiej, CIOP, 

Warszawa 2007 
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Wraz z wiekiem zmienia się struktura osób pracujących pod względem wymiaru czasu pracy: 

co dziesiąty mężczyzna w wieku 50-64 lata oraz 18% kobiet w tym samym wieku pracuje  

w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wg danych BAEL stopa bezrobocia wśród osób 

niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w 2013 r. wzrosła do 17,9% . Wśród mężczyzn 

stopa bezrobocia w 2013 r. była niższa, wyniosła 17,2%, niż wśród kobiet - 19,2%. 

Niepełnosprawnych mężczyzn w wieku 45-64 lata jest więcej niż kobiet w tym samym wieku 

(929 tyś. do 551 tyś.) Wskaźnik aktywności zawodowej w tej grupie wiekowej wynosi 27,3%, 

natomiast wskaźnik zatrudnienia 22,4%.  

 

Wykres nr 1 Aktywność zawodowa ON w wieku produkcyjnym w latach 2009-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BAEL 

 

Stopa bezrobocia wśród ON w wieku produkcyjnym w ostatnich 5 latach wzrosła aż o 5%. Na 

tle wszystkich niepełnosprawnych tylko 11% w wieku 50-59/64 pracuje. Jest to 

spowodowane tym, że osoby w wieku 45+ napotykają na różne bariery, które są trudniejsze 

do pokonania po pierwsze z racji wieku, po drugie ze względu na niższe wykształcenie w tej 

grupie zawodowej. Jeśli chodzi o poziom wykształcenia to ON z wykształceniem wyższym w 

tej grupie jest tylko 4,7%, natomiast największą grupę stanowią osoby z wykształceniem 

zawodowym – 44,7%. 
3
 

 

                                                 
3
 Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek 
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Określenie osób z tej grupy wiekowej mianem „niemobilnej” ma też swoje uzasadnienie, 

gdyż charakteryzują się one mniejszą elastycznością; większymi obawami przed zmianą 

stanowiska lub miejsca pracy. W porównaniu z osobami młodszymi są często gorzej 

przygotowane technicznie i informatycznie, posiadają niedostateczną znajomość języków 

obcych, a umiejętności te są wręcz konieczne, gdyż przyczyniają się do wzrostu 

konkurencyjności na rynku pracy.  

 

 

3.2 Sytuacja osób z rzadko występującymi i sprzężonymi 

niepełnosprawnościami  

W Polsce do 2009 r. nie istniała prawnie określona definicja niepełnosprawności sprzężonej. 

Dopiero w 2009 r. resort edukacji wprowadził definicję niepełnosprawności sprzężonych  

w prawie oświatowym, która brzmi: „występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabo 

słyszącego, niewidomego lub słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową,  

z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych 

niepełnosprawności”.
4
 Ogólnie przyjmuje się zatem, że istotą niepełnosprawności sprzężonej 

jest współwystępowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności.  

 

Raport, w którym zawarte zostały wyniki i wnioski z ogólnopolskiego badania sondażowego 

przeprowadzonego w ramach projektu: „Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb  

i możliwości osób niepełnosprawnych” pokazuje, że w zależności od sposobu określania 

sprzężenia osoby z tym rodzajem niepełnosprawności stanowią od 26% (2 spośród 3 

obszarów ograniczeń funkcjonalnych), aż do niemal 40% (2 spośród 6 obszarów ograniczeń 

funkcjonalnych) wszystkich osób niepełnosprawnych. Analiza stopnia formalnie określonej 

niepełnosprawności wśród osób w tej grupie pokazała, że w grupie osób określonych, jako 

osoby z niepełnosprawnością sprzężoną istnieje „nadwyżka” orzeczeń o niepełnosprawności 

w stopniu znacznym, odsetek ten waha się od 39% do 42%. 
5
 

 

 

                                                 
4
 Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw  

(Dz. U. Nr 56 z dnia 7 kwietnia 2009 r., poz. 458) 
5
 Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych –Zespół Badawczy SWPS, pod 

red. prof. dr hab. A. Brzezińska, Warszawa 2010 r. 
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W ślad za definicją chorób rzadkich zalecaną w Unii Europejskiej schorzenie uznaje się  

w Polsce za chorobę rzadką, jeśli dotyka ona nie więcej niż 5 na 10 tyś. osób. Z danych 

Ministerstwa Zdrowia wynika, że choroby rzadkie to zróżnicowana grupa schorzeń, których 

liczba sięga około 6 tyś. Szacuje się, że w Polsce cierpi na nie od 2,3 do 3 mln. osób.  

Są wśród nich osoby, w przypadku których ograniczenia przyjmują często poważne formy, 

stąd też jeżeli chodzi o rodzaj posiadanego orzeczenia to istnieje znacząca przewaga orzeczeń 

o niepełnosprawności w stopniu znacznym, według w/w raportu to aż 64%. Osoby 

niepełnosprawne w wieku produkcyjnym posiadające znaczny stopień niepełnosprawności są 

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, gdyż poziom aktywności zawodowej w tej grupie 

wynosi tylko 10.2%, a wskaźnik zatrudnienia 8,7%. 

 

 

Wykres nr 2 „Sytuacja osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym na rynku pracy w 2013 r. wg. stopnia 

niepełnosprawności 

 

Żródło: www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/rynek-pracy/ 

 

Z informacji zawartych w publikacji: „Sytuacja i możliwości pomocy dla osób z rzadkimi 

 i sprzężonymi ograniczeniami sprawności” wynika, że w Polsce wciąż brakuje programów  

i projektów odnoszących się w sposób kompleksowy do potrzeb osób z rzadkimi  

i sprzężonymi niepełnosprawnościami, w przypadku wielu osób rehabilitacja prowadzona jest 
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w sposób „dorywczy”, a żeby jej proces był skuteczny powinna być prowadzona 

wielopłaszczyznowo obejmując zarówno rehabilitację społeczną jak i zawodową. 

 

Mając na uwadze powyższe dane realizacja kompleksowych działań skierowanych do osób  

z rzadko występującą jak i sprzężoną niepełnosprawnością jest jak najbardziej uzasadniona, 

co potwierdza zarówno skala potrzeb jak i brak adekwatnych form wsparcia prowadzonych 

dla tych grup ON. 

 

 

3.3 Opiekunowie – Otoczenie ON 

Bardzo istotną rolę w życiu osoby niepełnosprawnej odgrywa najbliższe otoczenie. Każda 

osoba żyje w konkretnym środowisku, od którego jest w mniejszym lub większym stopniu 

zależna. Wyniki badań ewaluacyjnych podobnych projektów pokazują, że opiekunowie często 

roztaczają ochronny parasol nad ON do tego stopnia, że odradzają ON aktywność pro-

zawodową, bywa to związane z tym, że posiadają negatywne doświadczenia związane z 

podejmowaniem przez ON zatrudnienia, obawiają się również utraty świadczeń. Mają 

niewystarczającą wiedzę nt. możliwości zatrudnienia ON na otwartym rynku pracy, stąd też 

niejednokrotnie brak wsparcia z ich strony w tym zakresie.  

Osoby z otoczenia ON to często osoby pracujące, które nie mają czasu na wspólny z ON 

udział w projekcie, część z nich uważa też, że posiadają wystarczające doświadczenie we 

wspieraniu ON, co w ich odczuciu zwalnia ich z udziału w tego typu inicjatywach. Jednak bez 

dotarcia do najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych, przekonania ich, a potem objęcia 

wsparciem dostosowanym do ich potrzeb, przekazania fachowej wiedzy i niezbędnych 

informacji, nie ma możliwości wyjścia osób niepełnosprawnych z izolacji i aktywizowania 

ich społecznie oraz zawodowo. Z kolei osoby niepełnosprawne są często całkowicie zależne 

od swoich najbliższych i nawet najlepsze projekty nie mają szansy powodzenia bez włączenia 

otoczenia ON do udziału w działaniach prowadzonych w projekcie.  

W projekcie zdefiniowano opiekuna/kę ON 45+ jako osobę wspierającą osobę 

niepełnosprawną w wykonywaniu codziennych czynności i pełnieniu ról społecznych. Do 

grona najbliższego otoczenia z racji wieku ON oprócz rodziny należy zaliczyć m.in.: 

przyjaciół, znajomych, pracowników ośrodków opiekuńczych.  
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W związku z tym, że ON często potrzebują odpowiedniej motywacji by podjąć działania 

zmierzające do zwiększenia swojej aktywności społeczno – zawodowej, dlatego jak 

najbardziej zasadne jest objęcie działaniami wspierającymi środowiska ON – m.in. rodzin, 

przyjaciół, opiekunów, znajomych, mających wpływ na życie tych osób. Realizacja I edycji 

projektu potwierdziła zasadność angażowania szerszego grona znajomych ON w projekt, aby 

możliwie jak najwięcej osób uzyskało wsparcie i wiedzę nt. możliwości społecznych i 

zawodowych osób niepełnosprawnych. 

 

3.4 Pracodawcy 

Pracodawcy również napotykają wiele barier na drodze do zatrudnienia ON, zarówno 

świadomościowych jak i formalno – prawnych. Wśród podstawowych barier po stronie 

pracodawcy należy wymienić: bariery natury psychologicznej: kierowanie się uprzedzeniami  

i stereotypami, a także ogólna niewiedza pracodawców na temat osób niepełnosprawnych  

i różnych rodzajów niepełnosprawności, brak informacji o przywilejach i obowiązkach 

związanych z zatrudnianiem ON, obawa przed dodatkową biurokracją przy zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, skomplikowane przepisy prawne, niedostosowanie zakładów pracy 

od strony technicznej.  

Z analizy zatrudnienia osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach 

pracy wynika, że pracodawcy stosunkowo niechętnie decydują się na ich zaangażowanie 

zawodowe. Ponad 56% zarejestrowanych stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, a odsetek 

osób pozostających bez pracy ponad 6 miesięcy przekraczał 72% zarejestrowanych 

bezrobotnych.  

Pracodawcy nadal niezbyt chętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne, a osoby z grupy 

wiekowej 45/50+ zarówno sprawne jak i niepełnosprawne znajdują się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy. Wyniki badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej wskazują, że zdaniem 42% pracodawców główną przeszkodą w 

zatrudnianiu starszych pracowników jest brak wystarczającego popytu na pracę oraz silna 

konkurencja ze strony młodszych kandydatów.
6
 Innymi słowy pracodawcy chętniej 

zatrudniają osoby młodsze, często lepiej wykształcone, których kwalifikacje są lepiej 

dostosowane do aktualnych potrzeb.  

                                                 
6
 http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/ 



 

 
 

Strona | 12 

 

Jednakże już teraz obserwujemy proces starzenia się społeczeństwa tj. wzrost średniego 

wieku ludności oraz wzrost udziału ludzi starszych w całości populacji. W najbliższych latach 

proces ten ulegnie przyspieszeniu, co spowoduje zmiany w strukturze ludności oraz wieku 

pracowników. Z prognoz demograficznych GUS wynika, że liczba osób w wieku 

emerytalnym zwiększy się do 9,6 mln w roku 2030.
7
 Mając to na uwadze już dziś należy 

uruchomić działania mające na celu wykorzystanie potencjału starszych osób w tym osób 

niepełnosprawnych oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji tych osób w celu 

dostosowania do dynamicznego rynku pracy.  

Pracodawcy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nie są grupą docelową, ale bez 

działań skierowanych do pracodawców nie jest możliwa pełna aktywizacja osób 

niepełnosprawnych. Prowadzenie różnorodnych działań o charakterze informacyjnym, 

mających na celu uzmysłowienie korzyści, również w wymiarze ekonomiczno – społecznym, 

jakie mogą płynąć dla pracodawców z zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz działania 

promujące osoby niepełnosprawne w wieku 45+, jako dobrych pracowników, na równi lub 

czasem nawet bardziej efektywnych niż pracownicy pełnosprawni, to wręcz niezbędne 

elementy w celu przełamywania barier i stereotypów dotyczących ON wśród pracodawców.  

 

4. Cele projektu 

Celem głównym projektu jest pomoc 375 osobom niepełnosprawnym (150K i 225M)  

w wieku 45 + w wyjściu z sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym przez podniesienie 

ich kwalifikacji i kompetencji, wyposażenie w umiejętności poruszania się po rynku pracy i 

zmobilizowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia w okresie od 01.12.2013 r. do 

28.02.2015 r.  

 

Cele szczegółowe projektu (osiągnięte w okresie 01.12.2013 - 28.02.2015):    

 

CEL 1: Nabycie wiedzy i kompetencji umożliwiających wprowadzenie lub powrót na 

rynek pracy 375 ON w wieku 45+ (150K i 225M) poprzez zapewnienie profesjonalnego 

doradztwa i warsztatów.  

                                                 
7
 http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_Pl_2008-2035.pdf 
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CEL 2: Wsparcie 250 osób (100K i 150M) z otoczenia osób niepełnosprawnych celem 

motywowania ON w kierunku zmiany postawy ON w zakresie jej aktywności zawodowej. 

CEL 3: Nabycie umiejętności pozwalających ON w wieku 45+ na podjęcie zatrudnienia. 

CEL 4: Wejście ON w wieku 45+ na rynek pracy.  

 

Cel główny projektu został zdefiniowany właściwie. Zaproponowane cele szczegółowe są 

spójne z celem głównym projektu. Są one także spójne z potrzebami osób niepełnosprawnych 

oraz ich opiekunów. Badania ewaluacyjne przeprowadzone w I edycji pokazały że formy 

wsparcia w projekcie są adekwatne do potrzeb zarówno ON, oraz ich opiekunów, natomiast 

działania skierowane do pracodawców mają pozytywny wpływ na zmiany postaw w zakresie 

zatrudniania ON. W I edycji projektu BO najwyżej ocenili Warsztaty Aktywizacji Społeczno 

–Zawodowej (dwóch na trzech badanych oceniło tę formę wsparcia bardzo wysoko, a co 

trzeci wysoko). Prawie wszyscy badani (97%) uznali przydatność doświadczenia zdobytego 

podczas praktyk i staży rehabilitacyjnych w dalszym życiu zawodowym. Czterech na pięciu 

badanych wysoko oceniło korzyści zawodowe uzyskane w wyniku udziału w szkoleniach 

(podnoszące kwalifikacje podstawowe, zawodowe oraz z zakresu przedsiębiorczości, 

zakładania działalności gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej). Wsparcie udzielane w 

ramach I edycji projektu osobom z rodzin i opiekunom ON zostało przez 85% z nich ocenione 

bardzo wysoko i wysoko. Udział w projekcie czterech na pięciu pracodawców przekonał do 

tego, ze ON w wieku 45+ mogą być dobrymi pracownikami, a dwóch na trzech pracodawców 

zadeklarowało chęć zatrudnienia takiej osoby w swojej firmie. Podobnie jak w I edycji tak i II 

edycja projektu zakłada objęcie wsparciem wszystkich grup, które mają wpływ na podjęcie 

zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, przewiduje realizację różnorodnych działań 

skierowanych do środowiska pracodawców.  

 

Cele projektu są SMART: 

1. Specific (konkretny) - sformułowane jednoznacznie i niepozostawiające miejsca na 

luźną interpretację; 

2. Measurable (mierzalny) – zostały liczbowo określone w postaci rezultatów, które 

zostaną sprawdzone w drodze monitoringu i ewaluacji projektu; 

3. Ambitious (ambitny) – ze względu na rezultaty określone w projekcie w stosunku do 

grupy docelowej, która zostanie nim objęta jest to cel ambitny; jego realizacja będzie 
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miała istotny wpływ na zwiększenie zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych w 

wieku 45+; 

4. Realistic (realny do osiągnięcia) – cele są możliwe do osiągnięcia, lecz jak wynika z 

doświadczenia Lidera i Partnera z realizacji I edycji projektu, niektóre wskaźniki 

pomiaru celów są wysoko oszacowane, w związku z czym należy wziąć pod uwagę 

możliwość wydłużenia projektu, aby zabezpieczyć realizację założonych celów 

projektu.  

5. Time (określony w czasie) – czas realizacji i osiągnięcia celów został dokładnie 

określony.  

 

Pomiędzy Liderem projektu – PFRON, a Partnerem – FAR zawarta została umowa 

partnerska, w której to budżet projektu w kwocie 7 499 130,99 zł., został podzielony w 

następujący sposób: 

 

Lider – 557 497,99 zł 

Partner – 6 941 633,00 zł 

 

Mając na uwadze doświadczenie z I edycji projektu można wnioskować, że osiągnięcie 

założonych celów przy założonych zasobach finansowych jest możliwe, a założony budżet 

projektu nie jest niedoszacowany. Działania przewidziane w ramach projektu bazują na 

zdobytych doświadczeniach ze wsparcia udzielonego BO w ramach pierwszej edycji projektu 

oraz  podobnych projektów systemowych PFRON, które zostały wysoko ocenione w sferze 

działań merytorycznych. Istnieje uzasadnienie do realizacji w/w projektu gdyż 

zainteresowanie ON I edycją projektu było tak duże że zamiast 375 ON do projektu przyjęto 

469 ON. Aktualnie nie są realizowane podobne formy wsparcia zapewniające kompleksowe i 

wielostronne podejście do osób niepełnosprawnych z rzadko występującą i sprzężoną 

niepełnosprawnością, wsparcia mającego na celu zaktywizowanie i wejście na rynek pracy 

ON wyłącznie z grupy wiekowej powyżej 45 roku życia. Doświadczenie Partnera projektu – 

Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR zdobyte podczas realizacji pierwszej edycji projektu 

„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” zapewne przyczyni się do 

zoptymalizowania założonych rezultatów w drugiej edycji projektu.  
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5. Spójność projektu z dokumentami programowymi 

Projekt realizuje cel główny NSRO 2007–2013 wpisując się w cel 1: Poprawa jakości 

funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa oraz  

cel 2 Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej.  

Cele projektu są zgodne ze strategicznymi celami PO KL, jakimi są m. in. podniesienie 

poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych  

i biernych zawodowo oraz zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Poprzez 

realizację celów projektu, tj. stworzenie ponadregionalnego systemu aktywizacji zawodowej  

i społecznej, projekt wpisuje się w zakres działań przewidziany w Działaniu 1.3 PO KL  

- Ogólnopolskie Programy Integracji i Aktywizacji Zawodowej i Poddziałaniu 1.3.6 PO KL, 

tj. programy adresowane do osób niepełnosprawnych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji  

Osób Niepełnosprawnych. Działania projektu są zgodne z założeniami Strategii Lizbońskiej, 

Europejskiej Strategii Zatrudnienia, a także Strategicznych Wytycznych Wspólnoty na lata 

2007 – 2013. Przewidziane zadania są zgodne ze SZOP PO KL oraz Planem Działania. 

Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego nr 2 zawartego w Planie 

Działania, jakim jest zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy. Jest 

to II edycja projektu skierowanego do grupy beneficjentów jaką stanowią osoby z rzadko 

występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi 

powyżej 45 roku życia, oraz jest on spójny w zakresie harmonogramu i zakresu działań 

przewidzianych do realizacji w I  edycji.     

Ponadto projekt jest komplementarny również z innymi projektami realizowanymi przez 

PFRON w ramach Poddziałania 1.3.6, gdyż projekt „Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na 

rynku pracy II” dotyczy podobnej grupy docelowej, jaką stanowią osoby niepełnosprawne,  

a tym samym wykorzystuje dobre praktyki powstałe w wyniku zrealizowanych już projektów. 

 

Komplementarność projektu z Działaniami w ramach Priorytetów PO KL: 

 

Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do 

zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” oraz Działanie 6.2 

„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, gdyż projekt adresowany 
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jest do osób pozostających bez zatrudnienia i jest ściśle związany z ich aktywizacją 

zawodową. 

Priorytet VII: „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” oraz Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku 

pracy”, gdyż projekt wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Zwiększa również 

integrację społeczną zarówno wśród osób niepełnosprawnych powyżej 45 roku życia jak i ich 

rodzin oraz opiekunów. 

Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.6 

„Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych 

w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich 

kompetencji i podwyższania kwalifikacji”, gdyż projekt zwiększa uczestnictwo osób 

dorosłych w edukacji pozaformalnej.  

 

Przedmiotowy projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.3.6 PO KL jest komplementarny 

i ma uzupełniający charakter względem I edycji projektu oraz innych projektów 

realizowanych w komponencie systemowym przez PFRON. Uzupełniający charakter działań 

na poziomie centralnym polega na udzielaniu kompleksowego i zindywidualizowanego 

wsparcia osobom niepełnosprawnym z niepełnosprawnościami rzadkimi i sprzężonymi.  

 

6. Kwantyfikacja projektu oraz oczekiwanych rezultatów 

W projekcie zaproponowano następujące rezultaty twarde oraz zdefiniowano rezultaty 

miękkie wraz ze sposobem ich monitorowania:  

REZULTATY TWARDE 

Nazwa Sposób pomiaru Cel projektu 

Opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla 375 

ON (150K i 225M) 

Opracowane IPD, 

dane PEFS  

Cel główny 

Cel 1 szczegółowy 

Udzielenie wsparcia w zakresie poradnictwa i 

doradztwa zawodowego dla 300 ON (120K i 180M) 

Karty udzielonego wsparcia, 

listy obecności, dane PEFS 

Cel główny 

Cel 1 szczegółowy 

Odbycie przez 250 ON (100K i 150M) integracyjnych, 

wyjazdowych warsztatów aktywizacji społeczno – 

zawodowej 

Listy obecności, 

zaświadczenia, dane PEFS 

 

Cel główny 

Cel 1 szczegółowy 
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Udział 250 osób (100K i 150M) spośród rodzin i 

opiekunów ON w warsztatach mających na celu przede 

wszystkim wsparcie prawne i psychologiczne  

Listy obecności, 

zaświadczenia, dane PEFS 

 

Cel główny 

Cel 2 szczegółowy 

 

Odbycie staży rehabilitacyjnych przez 175 ON (70K i 

105M) 

Zaświadczenia, dane PEFS 

 

Cel główny 

Cel 3 szczegółowy 

Odbycie praktyk zawodowych przez 175 ON (70K i 

105M) 

Zaświadczenia, dane PEFS 

 

Cel główny 

Cel 3 szczegółowy 

Ukończenie szkoleń zawodowych przez 300 ON (120K 

i 180M) 

Listy obecności, 

zaświadczenia, dane PEFS 

Cel główny 

Cel 3 szczegółowy 

Ukończenie szkoleń podnoszących kwalifikacje 

podstawowe przez 250 ON (100K i 150M) 

Listy obecności, 

zaświadczenia, dane PEFS 

Cel główny 

Cel 3 szczegółowy 

Ukończenie przez 25 ON (10K i 15M) zajęć z zakresu 

przedsiębiorczości, zakładania własnej działalności 

gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej 

Listy obecności, 

zaświadczenia, dane PEFS 

 

Cel główny 

Cel 3 szczegółowy 

 

Podjęcie pracy przez 75 ON (30K i 45M) 
Zaświadczenia/oświadczenia 

o zatrudnieniu, dane PEFS 

Cel główny 

Cel 4 szczegółowy 

REZULTATY MIĘKKIE 

Zwiększenie kompetencji społecznych  

Ankiety samo oceniające, IDI 

 

Cel główny  

CEL 3 szczegółowy 

Wzrost pewności siebie 
Cel główny  

CEL 3 szczegółowy 

Poprawa poziomu samooceny i wiary we własne 

możliwości 

Cel główny  

CEL 3 szczegółowy 

Poprawa zdolności wchodzenia w interakcje 

społeczne 

Cel główny  

CEL 3 szczegółowy 

Rozwój umiejętności samodzielnego i aktywnego 

poszukiwana pracy 

Cel główny  

CEL 3 szczegółowy 

Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności 

zawodowych 

Cel główny  

CEL 3 szczegółowy 

Wzrost wiedzy osób z otoczenia ON i umiejętności 

motywacji ON w celu zwiększenia aktywności 

społeczno-zawodowej 

Cel główny  

CEL 2 szczegółowy 

Wzrost wiary w możliwości społeczne i zawodowe 

ON 

Cel główny  

CEL 2 szczegółowy 

Wzrost wiedzy ON na temat funkcjonowania rynku 

pracy 

Cel główny  

CEL 4 szczegółowy 

Zdobycie wiedzy przez pracodawców na temat 

warunków zatrudnienia ON 

Cel główny  

CEL 4 szczegółowy 
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Wzrost wiedzy na temat form i metod komunikacji z 

ON, możliwości ich funkcjonowania na rynku pracy, 

dostosowania stanowisk pracy i otoczenia do potrzeb 

osób niepełnosprawnych 

Cel główny  

CEL 4 szczegółowy 

Przełamanie barier oraz stereotypów dotyczących 

ON 

Cel główny  

CEL 4 szczegółowy 

Wzrost motywacji potencjalnych pracodawców do 

zatrudnienia ON 

Cel główny  

CEL 4 szczegółowy 

 

 

 Produkty projektu 

 

Produkty projektu „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami  

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

 

W ramach zadania nr 1: „Rekrutacja i aktywizacja społeczno-zawodowa ON:  

1. Regulamin rekrutacji uczestników/czek i uczestnictwa w projekcie 

2. Regulamin udzielanych form wsparcia uczestnikom/czkom projektu 

3.  375 Indywidualnych Planów Działania 

4. 25 Warsztatów Aktywizacji Społeczno - Zawodowej  

5. 300 zaświadczeń o ukończeniu szkoleń zawodowych 

6.  250 zaświadczeń o ukończeniu szkoleń podnoszących kwalifikacje podstawowe 

7. 175 opinii pracodawcy o odbyciu stażu 

8. 175 opinii pracodawcy o zakończeniu praktyk zawodowych 

9. 25 zaświadczeń o ukończonych szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości 

 

W ramach zadania nr 2: „Wsparcie dla rodzin i opiekunów ON”: 

1. 250 deklaracji uczestnictwa 

2. 250 zaświadczeń o ukończeniu warsztatów 

 

W ramach zadania nr 3: „Współpraca z pracodawcami i promocja zatrudnienia 

osób w wieku 45+”: 

1. 75 zaświadczeń/oświadczeń o podjęciu przez ON zatrudnienia 

2.  300 kart udzielonego wsparcia z zakresu pośrednictwa pracy 
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3.  Kongres Kadry 2014 

4.  Film „Nowoczesne technologie niwelujące skutki niepełnosprawności” 

5. Kampania radiowa 

6. 5 spotkań tematycznych o charakterze edukacyjno - promocyjnym 

współorganizowanych z Polsko Niemiecką Izbą Przemysłowo – Handlową. 

 

 

W ramach zadania nr 4: „Ewaluacja i monitoring projektu”: 

1.  Strategia ewaluacji projektu 

2. Strategia monitoringu projektu 

3. Raport wstępny  

4. 2 raporty okresowe 

5. Raport końcowy ex-post  

 

Realizacja projektu o zasięgu ogólnopolskim wymaga zaangażowania wielu instytucji życia 

publicznego. Prowadzi to do wymiany informacji, poszerzania bezpośrednich kontaktów 

zarówno przedstawicieli danych instytucji, jak i ich podopiecznych. Jest to związane zarówno 

z procesem rekrutacji beneficjentów/ek, jak i poszukiwaniem dla nich atrakcyjnych miejsc 

staży, szkoleń oraz innych form wsparcia realizowanych w ramach projektu. Powstaje w ten 

sposób możliwość poszerzania zakresu współpracy między np. Powiatowymi Centrami 

Pomocy Rodzinie, Powiatowymi Urzędami Pracy, szkołami, organizacjami pozarządowymi, 

ośrodkami rehabilitacyjnymi, ośrodkami pomocy społecznej i przedsiębiorcami aktywnymi na 

danym terenie. Można wnosić, że okres realizacji projektu pozwoli na tyle pogłębić te 

związki, iż nie zanikną one po zakończeniu projektu – lecz będą kontynuowane już bez 

wsparcia finansowego, służąc trwałym korzyściom dla środowiska ON. Realizacja tej 

wartości wpisuje się w zarysowany w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia cel 

nadrzędny PO KL, jakim jest poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spoistości 

społecznej. 

Ponadto, wartością dodaną w projekcie będzie także integracja środowiska ON, które będą 

miały możliwość poznania się, wymiany doświadczeń, wzajemnej „obserwacji”. Powyższe 

z pewnością przyczyni się do podniesienia ich motywacji w zakresie wchodzenia na otwarty 

rynek pracy a także pozwoli otworzyć się na środowisko – otoczenie.  
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Rezultaty projektu zostały właściwie zdefiniowane i przyporządkowane do poszczególnych 

celów projektu, których osiągnięcie w założonym okresie realizacji projektu jest wysoce 

prawdopodobne, aczkolwiek powinna być uwzględniona możliwość wydłużenia projektu w 

celu zabezpieczenia realizacji wszystkich celów projektu. Tego typu potrzeba zaistniała w I 

edycji projektu, a zważywszy na to, że założony czas i zakres realizacji obu projektów jest 

identyczny należy wziąć taką możliwość pod uwagę również w II edycji projektu. 

Bieżące gromadzenie informacji do celów monitoringu rezultatów projektu będzie zadaniem 

Specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości, z którym to na bieżąco współpracować 

będzie Ewaluator projektu. Zintegrowany system monitoringu z systemem ewaluacji w 

projekcie pozwoli na odpowiednio wcześniejsze reagowanie na ewentualne opóźnienia i 

zagrożenia w projekcie na każdym etapie realizacji. Założone wskaźniki i ich wartości tworzą 

prawidłową bazę dla systemu monitorowania oraz ewaluacji projektu. 

 

7. System realizacji celów projektu 

Projekt zakłada realizację 5 zadań głównych: Rekrutacja i aktywizacja społeczno-zawodowa 

ON, Wsparcie dla rodzin i opiekunów ON, Współpraca z pracodawcami i promocja 

zatrudnienia osób w wieku 45+, Ewaluacja i monitoring projektu, Zarządzanie projektem. 

 

W ramach zadania: Rekrutacja i aktywizacja społeczno – zawodowa ON – zadanie 

realizowane przez Partnera – Fundację Aktywnej Rehabilitacji FAR, zaplanowano m.in. 

następujące działania nakierunkowane na ON:  

 

1.) Zaprojektowanie i wdrożenie procedury rekrutacyjnej ze szczególnym 

uwzględnieniem kwestii ochrony danych  

2.) Opracowanie i wydruk materiałów promocyjno – informacyjnych do rekrutacji ON 

3.) Bieżąca rekrutacja beneficjentów projektu  

4.) Opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla ON 45+ 

5.) Przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa i poradnictwa zawodowego 

6.) Przeprowadzenie warsztatów aktywizacji społeczno – zawodowej 

7.) Przeprowadzenie szkoleń zawodowych 

8.) Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje podstawowe 



 

 
 

Strona | 21 

 

9.) Organizacja i przeprowadzenie praktyk zawodowych  

10.)Organizacja i przeprowadzenie staży rehabilitacyjnych 

11.) Przeprowadzenie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej 

 

W ramach zadania: Wsparcie dla rodzin i opiekunów ON – zadanie również realizowane 

przez Partnera – Fundację Aktywnej Rehabilitacji FAR, zaplanowano działanie skierowane 

do osób z otoczenia ON: 

1.) Zaprojektowanie i wdrożenie procedury rekrutacyjnej ze szczególnym 

uwzględnieniem kwestii ochrony danych  

2.) Bieżąca rekrutacja osób z otoczenia ON 

3.) Organizacja i przeprowadzenie grupowych i indywidualnych warsztatów/konsultacji 

dla otoczenia ON 

 

W ramach zadania: Współpraca z pracodawcami i promocja zatrudnienia osób w wieku 45+ 

planuje się m.in.:  

1.) Rekrutacja personelu merytorycznego oraz dodatkowych specjalistów  

2.) Organizacja indywidualnych i grupowych spotkań z pracodawcami w celu pozyskania 

ofert staży, praktyk zawodowych oraz ofert pracy 

3.) Prowadzenie konsultacji z zakresu dostosowania i wyposażenia stanowiska pracy ON 

4.) Prowadzenie spotkań/konsultacji w zakresie przygotowania pracodawcy i jego zespołu 

do przyjęcia ON 

5.) Działania promocyjne wśród pracodawców m.in. poprzez opracowanie kampanii 

radiowej, film Technologie, udział w Kongresie Kadry 2014, organizacja spotkań 

tematycznych o charakterze edukacyjno-promocyjnym współorganizowanych z 

Polsko Niemiecką Izbą Przemysłowo – Handlową itd.  

 

W ramach zadania: Ewaluacja i monitoring projektu – zadanie realizowane przez Lidera 

projektu – PFRON, zaplanowano działania:  

1.) Rekrutacja personelu merytorycznego 

2.) Bieżące działania ewaluacyjne i monitoringowe w projekcie 

3.) Opracowanie strategii ewaluacji  
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4.) Opracowanie strategii monitoringu  

5.) Opracowanie raportów z ewaluacji: wstępnego, okresowych, końcowego ex-post 

 

W ramach zadania: Zarządzanie projektem planuje się m.in.: 

1. Rekrutacja personelu zarządzającego i wyposażenia biur projektu 

2. Bieżące zarządzanie projektem 

3. Bieżące rozliczanie projektu 

4. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych  

5. Opracowanie wersji e-book i daisy podręcznika dobrych praktyk 

6. Organizacja konferencji upowszechniającej rezultaty projektu  

 

Projekt zarządzany będzie zgodnie z metodyką PCM przez Grupę Sterującą Projektem (GSP), 

w której skład wejdą przedstawiciele Lidera (PFRON), Partnera (FAR), Biura Pełnomocnika 

Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (MPiPS), Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 

(CRZL). 

Nabór uczestników do projektu będzie zgodny z polityką równości płci, będzie miał charakter 

otwarty i będzie zgodny z polityką równych szans kobiet i mężczyzn. W ramach rekrutacji 

uczestników zostaną zastosowane procedury uniemożliwiające bezpośrednią i  pośrednią 

dyskryminację. Dostęp do projektu nie będzie dla nikogo ograniczony. Rekrutacja 

prowadzona będzie na terenie całego kraju w 16 punktach regionalnych FAR, oraz w celu 

dotarcia do jak największej grupy potencjalnych beneficjentów poza punktami np. w domach 

ON, ośrodkach pobytowych, rehabilitacyjnych, urzędach, w wynajętych salach. 

Nabór uczestników do projektu będzie otwarty dla wszystkich chętnych, spełniających 

określone kryteria, które zostaną zawarte w „Regulaminie rekrutacji uczestników/czek  

i uczestnictwa w projekcie”. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem podziału na 

K/M, proporcje udziału BO w projekcie wynoszą 40% kobiety, 60% mężczyźni. 

Rekrutacja będzie miała charakter ciągły i zostanie wsparta działaniami promocyjnymi  

o charakterze lokalnym. Informacje nt. naboru ukażą się w mediach analogicznych  

i elektronicznych, materiały promocyjne (ulotki, plakaty) zostaną umieszczone w miejscach 

ogólnodostępnych m.in. w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Pomocy 

Społecznej, Urzędach Pracy itp. 
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Pierwsza grupa docelowa, która weźmie udział w projekcie to osoby niepełnosprawne  

z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami 

sprzężonymi w wieku produkcyjnym, z orzeczonym (czasowym/stałym), znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności 

umiarkowanej posiadające zaświadczenie od lekarza, jeśli dysfunkcja sprzężona nie wynika  

z orzeczonej niepełnosprawności, niemobilne w wieku od 45 do 60 lat kobiety oraz od 45 do 

65 lat mężczyźni, nieaktywne zawodowo, zarejestrowane jako bezrobotne, poszukujące pracy. 

Drugą grupą docelową w projekcie będzie rodzina i opiekunowie ON. Ze względu na 

charakter grupy docelowej 45+, opiekun ON to osoba wspierająca ON w wykonywaniu 

codziennych czynności i pełnienia ról społecznych m.in. rodzina, znajomi, osoby z otoczenia 

ON, pracownicy ośrodków opiekuńczych, asystenci ON, nauczyciele, pedagodzy, studenci 

kierunków studiów związanych z pracą z ON. Opiekuna/kę do projektu wskazywać będzie 

ON. 

W ramach rekrutacji sporządzona zostanie lista rezerwowa dla osób zainteresowanych 

udziałem w projekcie. Znajdą się na niej osoby, które spełniają kryteria uczestnictwa w 

projekcie, ale z różnych przyczyn nie będą mogły w danym momencie przystąpić do udziału 

w projekcie.  
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8. Podsumowanie i wnioski 

Osoby niepełnosprawne w wieku 45+ stanowią jedną z grup w największym stopniu narażoną 

na społeczne wykluczenie oraz problemy w znalezieniu i utrzymaniu pracy, co obciąża nie 

tylko tę osobę, ale też jej rodzinę i całe społeczeństwo.  

Bardzo istotne dla możliwości podejmowania pracy przez ON w wieku 45+ są postawy 

pracodawców. Stosunkowo często są one oparte na niewiedzy, która wzbudza obawy przed 

zatrudnieniem ON. Pomyślność procesu aktywizacji jest więc w dużej mierze uzależniona od 

podejścia pracodawców i współpracowników, którzy poprzez akceptację i zrozumienie, mają 

bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku pracy. 

Dlatego szczególnie ważne dla pomyślnej realizacji procesu aktywizacji ON jest 

uzmysłowienie korzyści, również w wymiarze ekonomiczno-społecznym, jakie mogą płynąć 

dla pracodawców z zatrudnienia ON. 

W procesie rehabilitacji społeczno-zawodowej ON bardzo ważną rolę pełnią postawy 

członków rodziny z uwagi na tendencje do nadopiekuńczego traktowania osób 

niepełnosprawnych, co wpływa niekorzystnie na aktywizację ON. Zachodzi więc potrzeba 

kształtowania właściwego stosunku do ON wśród rodziny, opiekunów, przyjaciół  

i najbliższego otoczenia. 

Realizacja II edycji projektu powinna bazować na doświadczeniach zdobytych podczas 

realizacji I edycji. Mając na uwadze ograniczony czas realizacji projektu (15 m-cy) oraz 

założone, wysokie wskaźniki (min. wskaźnik szkoleń zawodowych, liczby osób spośród 

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

wszystkim wsparcie prawne i psychologiczne) zalecany jest ścisły monitoring postępu 

rzeczowo – finansowego projektu oraz podobnie jak w I edycji podjęcie próby wydłużenia 

wdrażania projektu o 2 - 3 m-ce, aby zabezpieczyć realizację założonych rezultatów projektu. 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów m.in. z realizacji I edycji projektu, 

realizacja projektu jest zasadna i spójna w kontekście przedstawionej sytuacji ON w wieku 

45+.  
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Główne wnioski z ewaluacji wstępnej projektu są następujące: 

 projekt jest trafny z punktu widzenia potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych  

w wieku 45+ i ich otoczenia – w ramach projektu zaplanowano działania zarówno 

skierowane do ON jak i osób z ich otoczenia, a także do pracodawców.  

 projekt jest skuteczny – zaplanowane działania przyczynią się do osiągnięcia 

założonych celów, wskaźniki oraz sposób ich monitorowania zostały jasno określone  

i stanowią one podstawę do prowadzenia monitoringu oraz ewaluacji projektu, sposób 

zarządzania projektem oparty został o zasady partnerstwa, co gwarantuje powodzenie 

jego realizacji, 

 projekt jest spójny wewnętrznie oraz jest spójny z dokumentami programowymi  

– projekt wpisuje się w cele strategiczne NSRO oraz PO KL, 

 projekt zakłada efektywność - planowane nakłady są adekwatne do planowanych 

rezultatów. 

Bilans korzyści i deficytów w wyniku przeprowadzonej ewaluacji wstępnej, przedstawia się 

następująco: 

 

 mocne strony projektu/szanse: 

 dostosowanie celów do istniejących potrzeb i oczekiwań ON, 

 kompleksowość działań zaplanowanych w ramach projektu, 

 zaangażowanie w projekt grup mających wpływ na aktywność ON w tym 

rodzin i pracodawców,  

 realizacja działań o charakterze systemowym, 

 możliwość wykorzystania doświadczeń zdobytych przez Lidera i Partnera w I 

edycji projektu, 

 odpowiednio przygotowana i dobrana kadra, 

 możliwość zastosowania wypracowanego w I edycji projektu systemu 

komunikacji i współpracy w Partnerstwie, 
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 oddziaływanie kampanii społecznej z I edycji projektu oraz innych kampanii 

mających na celu zmianę wizerunku osób niepełnosprawnych w 

społeczeństwie 

 

 słabe strony projektu/zagrożenia: 

 ograniczony czas realizacji działań przy założonych, wysokich wskaźnikach 

projektu oraz grupie docelowej 45+ wymagającej dłuższego wsparcia, 

 ograniczona elastyczność proponowanych form wsparcia, 

 prawdopodobieństwo wystąpienia trudności w utrzymaniu poziomu 

wydatkowania budżetu zgodnie z harmonogramem z powodu opóźnienia w 

podpisaniu umowy o dofinansowanie i umowy partnerskiej 

 zagrożenie braku kontynuacji działań projektowych i dalszego wspierania ON 

w wieku 45+, 

 zagrożenie trwałości wypracowanych zmian 

 

Analiza danych i wygenerowane wnioski dowodzą, że projekt jest przykładem holistycznego, 

opartego o zasady koncepcji „empowerment”, podejścia do kwestii społeczno-ekonomicznego 

funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu jest również spójna z 

dokumentami strategicznymi krajowymi i unijnymi. Projekt stanowi odpowiedź przede 

wszystkim na potrzeby ON 45+ oraz ich najbliższego otoczenia, a także środowiska 

pracodawców, angażując i wspierając te grupy zwiększa zasięg oddziaływania rezultatów 

projektu na całe społeczeństwo. 
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