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Wykaz skrótów 

Skrót Znaczenie 

AV 
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby 
Rzadkie „Ars Vivendi” 

IPD Indywidualny Plan Działania 

ON Osoba/y Niepełnosprawna/e 

ON z ZUG Osoba/y Niepełnosprawna/e z Zespołem/ami Uwarunkowanym/i Genetycznie 

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 

PZN Polski Związek Niewidomych 

SOPZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
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1. Wprowadzenie  

Prezentowany raport stanowi podsumowanie prowadzonej przez Zespół Collect Consulting S.A. i Invest 

& Consulting Group Sp. z o.o. ewaluacji ex-ante projektu Wsparcie osób z wybranymi Zespołami 

Uwarunkowanymi Genetycznie, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych (PZN) i Polskim 

Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi” (AV) w ramach 

Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji 

i aktywizacji zawodowej Poddziałanie 1.3.6. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Opracowanie prezentuje wyniki badania w zakresie poziomu wybranych kompetencji społeczno-

zawodowych, diagnozy funkcjonalnej, poziomu samodzielności osób niepełnosprawnych z Zespołami 

Uwarunkowanymi Genetycznie (ON z ZUG) uczestniczących w badanym projekcie, a także oczekiwania 

uczestników i uczestniczek wobec projektu, związane z rozwijaniem poszczególnych obszarów 

kompetencji.  

Wyniki badania prezentowane są w raporcie podsumowującym pierwszy etap badania, w ujęciu ogółem 

oraz w podziale ze względu na rodzaj niepełnosprawności osób uczestniczących w projekcie.  

1.1. Charakterystyka projektu 

Projekt Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie realizowany jest od 

01 grudnia 2012 roku do 30 listopada 2014 r. i ma charakter ponadregionalny, obejmując zasięgiem 

obszar całej Polski.  

Działania projektowe skierowane są do dwóch grup docelowych: osób niepełnosprawnych z zespołami 

uwarunkowanymi genetycznie oraz osób z otoczenia ON z ZUG (tj. rodziców/opiekunów).  

 

 

Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczno–zawodowa 400 osób niepełnosprawnych 

z zespołami uwarunkowanymi genetycznie (ON z ZUG) z terenu całego kraju w okresie od 

01.12.2012 r. do 30.11.2014 r. Działania aktywizacyjne realizowane są poprzez: 

 udzielanie kompleksowego wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz wprowadzenie na 

rynek pracy 50 ON z ZUG objętych wsparciem w Projekcie,  

 wzrost wiedzy ich najbliższego otoczenia poprzez wsparcie psychologiczno-prawne 

i rozpowszechnienie wiedzy na temat zatrudniania ON wśród pracodawców, poprzez ich 

udział w spotkaniach informacyjnych. 
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Cel główny projektu ma zostać osiągnięty przez realizację następujących celów szczegółowych: 

W ramach projektu zaplanowano szereg działań zmierzających do aktywizacji niepełnosprawnych 

uczestników/uczestniczek projektu: 

Tabela 1 Formy wsparcia ON z ZUG 

Formy wsparcia ON z ZUG w projekcie 

 Opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla wszystkich uczestników/uczestniczek projektu (które 
stanowią punkt wyjścia do dalszej pracy z uczestnikami/uczestniczkami, są podstawą do kierowania na kolejne 
formy wsparcia), 

 Zakup sprzętu dla ON z ZUG likwidującego bariery funkcjonalne (ułatwiające udział w projekcie, podjęcie nauki, 
pracy), 

 Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczno-prawne,  

 Wsparcie dietetyczne, 

 Specjalistyczne wsparcie indywidualne w zakresie schorzeń genetycznych, 

 Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego dla wszystkich uczestników/uczestniczek projektu z ZUG, 

 Indywidualne/grupowe wsparcie wyrównujące kompetencje społeczne, 

 Indywidualne wsparcie tyflologiczne, 

 Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, 

 Warsztaty przedsiębiorczości, 

 Praktyczna nauka zawodu, 

 Umożliwienie podjęcia nauki, 

 Staże rehabilitacyjne na otwartym/chronionym rynku pracy, 

 Wsparcie w znalezieniu zatrudnienia. 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting i Invest & Consulting Group na podstawie wniosku o dofinansowanie 

Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych zwiększajacych szanse na wejście na 
rynek pracy ON z ZUG poprzez: 

•udzielenie kompleksowego wsparcia w rozwoju kompetencji społeczno-zawodowych polegajacego na 
diagnozie funkcjonalnej, opracowaniu Indywidualnych Planów Działań (IPD), wsparciu specjalistycznym 
(psychologicznym, prawnym, dietetycznym, tyflologicznym, doradztwie zawodowym), kształceniu  
w szkołach średnich, policelanych/pomaturalnych lub wyższych, szkoleniach zawodowych, warsztatach, 
stażach.    

Wzrost wiedzy najbliższego otoczenia tj. rodziców/opiekunów w zakresie 
funkcjonowania z ON z ZUG poprzez: 

•wsparcie psychologiczne i prawne 

•wsparcie tyflologiczne 

•wsparcie dietetyczne 

Wzrost wiedzy na temat funkcjonowania ON z ZUG w społeczeństwie i w miejscu 
pracy u minimum 70 pracodawców oraz wzrost motywacji do zatrudniania ON 
poprzez:  

•działania informacyjne skierowane do pracodawców z otwartego/chronionego rynku pracy w okresie od 
01.12.2012 do 30.11.2014 
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Działania projektowe przyczynią się do osiągnięcia następujących rezultatów miękkich: 

Tabela 2 Rezultaty miękkie projektu 

Wskaźnik Wartość obecna Wartość docelowa 

Liczba ON z ZUG, u których nastąpił rozwój kompetencji miękkich  
o 20% 

0 320 

Liczba ON z ZUG, którzy nabyli i/lub rozwinęli miękkie kompetencje 
społeczno-zawodowe 

0 320 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting i Invest & Consulting Group na podstawie wniosku o dofinansowanie 

Ponadto rezultaty miękkie projektu określone zostały następująco: 

 Nabycie i rozwinięcie umiejętności porozumiewania się wymagającego wykorzystania 

alternatywnych metod komunikacji u 320 ON z ZUG objętych wsparciem w projekcie. 

 Zwiększenie zaufania we własne siły i motywacji do aktywności zawodowej i społecznej oraz 

zwiększenie poczucia odpowiedzialności o 20% u 320 ON z ZUG objętych wsparciem 

w projekcie.  

 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji o 20% u 320 ON z ZUG objętych wsparciem 

w projekcie. 

 Wzrost koncentracji, uwagi i zadaniowości o 20% u 320 ON z ZUG objętych wsparciem 

w projekcie. 

 Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy i nawiązywanie relacji zawodowych 

u 320 ON z ZUG objętych wsparciem w projekcie. 

 Wzrost świadomości oraz wzrost wiedzy na temat funkcjonowania ON z ZUG w społeczeństwie 

i w miejscu pracy o 30% u minimum 70 pracodawców. 

Ze względu na cel ewaluacji ex-ante i ex-post niniejszy raport skupia się na wsparciu kierowanym 

wyłącznie do niepełnosprawnych uczestników/uczestniczek projektu.  
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2. Cel i zakres badania ex-ante 

Cel badania. Celem badania ex-ante było zbadanie poziomu wybranych kompetencji społeczno-

zawodowych, diagnoza funkcjonalna oraz określenie poziomu samodzielności osób niepełnosprawnych 

z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie na wejście do projektu w następujących obszarach: 

 poziom kompetencji społeczno-zawodowych uczestników/ uczestniczek, takich jak: 

 porozumiewanie się / komunikacja, 

 zaufanie we własne siły, 

 motywacja do aktywności społecznej i zawodowej, 

 odpowiedzialność, 

 poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, 

 koncentracja, uwaga, zadaniowość, 

 samodzielność, 

 poziom funkcjonowania ON z ZUG w społeczeństwie i na rynku pracy, 

 wiedza w zakresie funkcjonowania na rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych, 

 oczekiwania ON z ZUG w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-zawodowych. 

Zakres badania. Badanie ex-ante realizowane było w okresie od dnia 01.04.2013r. do dnia 

30.04.2014r. Badaniem objęto wszystkie ON z ZUG biorące udział w projekcie. Zgodnie z pierwotnymi 

założeniami badanie miało objąć 400 ON z ZUG, w tym 300 osób z uszkodzonym wzrokiem, 

wynikającym ze schorzeń genetycznych oraz 100 osób chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie 

choroby metaboliczne. W związku ze zmianami jakie zaszły w projekcie ostatecznie ewaluacji ex-ante 

poddano 409 uczestników/uczestniczki projektu. Szczegółowe dane na temat tych osób prezentuje 

tabela: 

Tabela 3 Uczestnicy/uczestniczki badania ex-ante 

Lp. Grupa objęta badaniem 
Liczba badanych 

Ogółem Kobiet Mężczyzn 

1 
Osoby z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze 
schorzeń genetycznych 

300 178 122 

2 
Osoby chore na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby 
metaboliczne 

109 57 52 

Razem 409 235 174 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting i Invest & Consulting Group 
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3. Kryteria badania i pytania ewaluacyjne 

W ramach badania ex-ante ocena dokonana została w oparciu o dwa kryteria: trafność 

i skuteczność, którym przypisano pytania badawcze: 

Tabela 4 Pytania badawcze 

Lp. Kryteria ewaluacyjne Pytania badawcze 

1 TRAFNOŚĆ 

Czy cel główny i cele szczegółowe założone w projekcie odpowiadają 
potrzebom beneficjentów ostatecznych tj. osób z zespołami uwarunkowanymi 
genetycznie, a także czy uwzględniają społeczne wymogi i realia dotyczące 
aktywizacji zawodowej osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie? 

 Czy zdefiniowane cele projektu, odpowiadają na rzeczywiste, 
zidentyfikowane potrzeby uczestników/ uczestniczek w zakresie 
kompetencji społeczno-zawodowych? 

2 SKUTECZNOŚĆ 

Na ile jest prawdopodobne, że zdefiniowane na etapie programowania cele 
projektu zostaną osiągnięte? 

 Jakie były potrzeby i oczekiwania ON wobec udziału w projekcie? 
 Na rozwinięciu jakich kompetencji najbardziej zależało ON? 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting i Invest & Consulting Group na podstawie SOPZ 

4. Metodologia badania 

W badaniu wykorzystane zostały dwie metody badawcze: analiza desk research oraz badanie 

ankietowe wśród uczestników/uczestniczek projektu, przeprowadzone za pomocą narzędzia 

Kwestionariusz mierzenia poziomu kompetencji społeczno-zawodowych, stopnia samodzielności oraz 

funkcjonowania ON z ZUG (badanie w całym procesie ewaluacyjnym przeprowadzone zostanie 

dwukrotnie – w momencie rozpoczęcia i na zakończenie uczestnictwa ON z ZUG w projekcie). 

Desk research. Na etapie badania ex-ante analiza desk research opierała się głównie o wniosek 

o dofinansowanie projektu wraz z załącznikiem 1, umowę o dofinansowanie oraz regulamin form 

wsparcia udzielanego w ramach projektu. Analizy tych dokumentów posłużyły Zespołowi Badawczemu 

do doprecyzowania wiedzy na temat założeń projektu. 

Badanie ankietowe wśród uczestników/uczestniczek projektu. Badanie przeprowadzone 

zostało w oparciu o kwestionariusz opracowany przez Zespół Badawczy (kwestionariusz stanowi 

załącznik do niniejszego raportu). Kwestionariusz składał się z dwóch części: 

 część I, służąca do pomiaru poziomu określonych kompetencji społeczno-zawodowych (takie 

samo narzędzie wykorzystane zostanie do badania ex-post), 

 cześć II: poświęcona diagnozie potrzeb uczestnika/uczestniczki i oczekiwań względem projektu 

(w ramach badania ex-post posłuży do oceny satysfakcji uczestnika/uczestniczki z udziału 

w projekcie oraz do diagnozy stopnia spełnienia oczekiwań określonych w kwestionariuszu  

ex-ante). 
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Forma kwestionariusza została dostosowana do potrzeb uczestników/uczestniczek, wynikających 

z rodzaju niepełnosprawności i w razie potrzeby była modyfikowana na bieżąco, przed każdym kolejnym 

ankietowaniem.  

W przypadku osób z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych 

kwestionariusz został opracowany: 

 w wersji papierowej sporządzony w tradycyjnym druku (czcionka Arial, Tahoma 12pkt), 

 w wersji papierowej sporządzony w druku z powiększoną czcionką (czcionka Arial 22pkt),  

 w wersji umożliwiającej druk w brajlu,  

 w wersji elektronicznej dostosowany do programów odczytujących zawartość ekranu (bez 

grafiki, tabel, pytania w formie listy). 

Dla osób chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne kwestionariusz 

został opracowany w wersji papierowej sporządzony w tradycyjnym druku (czcionka Arial, Tahoma 

12pkt). 

Sposób prowadzenia badania. Pomiary w ramach badania ex-ante realizowane były w sposób 

ciągły, w okresie od maja 2013r. do kwietnia 2014r. i obejmowały kolejne grupy respondentów, 

w miarę ich rekrutacji do projektu.  

Zasadnicza część badań ex-ante miała miejsce w trakcie zorganizowanych spotkań 

uczestników/uczestniczek, poświęconych diagnozie poziomu kompetencji społeczno-zawodowych, które 

były realizowane przez Partnerów projektu po zrekrutowaniu uczestników/uczestniczek, w miejscu 

realizacji diagnozy. Każdorazowo przed rozpoczęciem badania ankieter/ankieterka udzielał ON z ZUG 

podstawowych informacji o badaniu i jego celu. Ponadto osoba prowadząca badanie w trakcie jego 

trwania była do dyspozycji respondentów/respondentek celem wyjaśniania niezrozumiałych kwestii, 

wspierania w wypełnianiu kwestionariuszy (szczególnie w przypadku osób z uszkodzonym wzrokiem, 

jeżeli istniała taka wola uczestnika/uczestniczki projektu).  

Natomiast do uczestników/uczestniczek, które w momencie rozpoczęcia badania ex-ante odbyły już 

spotkanie i zostały objęte diagnozą, Wykonawca dotarł w sposób indywidualny. Głównie drogą mailową 

– ankieta została rozesłana do respondentów po uprzednim kontakcie telefonicznym i poinformowaniu 

o realizacji badania. 
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5. Ograniczenia procesu ewaluacyjnego 

W związku z przyjętą procedurą badania, opisaną w rozdziale 4, Wykonawca nie napotkał problemów 

mogących w znaczący sposób wpłynąć na realizację badania. Bieżąca współpraca z Liderem 

i Partnerami projektu pozwoliła skutecznie przeciwdziałać potencjalnym barierom, a różnorodne formy 

narzędzia badawczego dostosowane do potrzeb uczestników/uczestniczek projektu (głównie dla osób 

z uszkodzonym wzrokiem) ułatwiły uczestnictwo w badaniu respondentom/respondentkom. Główne 

ograniczenie procesu badawczego, które wystąpiło na etapie realizacji ewaluacji ex-ante, było związane 

z dotarciem do osób, które przeszły diagnozę zanim rozpoczęło się badanie. Kontakt z niektórymi 

uczestnikami/uczestniczkami był utrudniony, jednakże ostatecznie zrealizowano wszystkie indywidualne 

badania. 

6. Wyniki badania 

Analiza wniosku o dofinansowanie projektu Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi 

Genetycznie pozwala stwierdzić, że osoby niepełnosprawne z ZUG borykają się z licznymi problemami 

utrudniającymi im skuteczną aktywizację społeczną i zawodową.  

 

Dzięki założonemu wsparciu badany projekt oddziałuje na wskazane powyżej bariery, jednak sukcesem 

na drodze do skutecznej aktywizacji jest pełne dostosowanie form wsparcia do potrzeb i kompetencji 

Bariery wpływające na aktywizację społeczną i zawodową ON z ZUG mają dwojaki charakter 

– bariery wewnętrzne związane z cechami osobowościowymi ON z ZUG, wiedzą, 

ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności oraz bariery zewnętrzne związane 

z otoczeniem, środowiskiem funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 

Do barier wewnętrznych zaliczyć należy: brak możliwości wypełniania ról społecznych, brak 

wiedzy o funkcjonowaniu rynku pracy i funkcjonowaniu ON na rynku pracy, brak/niskie 

wykształcenie lub wykształcenie nieadekwatne do potrzeb rynku pracy. Istotnymi barierami, 

w kontekście prowadzonej ewaluacji, są te, związane z brakiem wiary we własne siły, niską 

samooceną oraz brakiem kompetencji miękkich, tj. obawa przed wyjściem z domu, obawa 

przed odrzuceniem i brakiem akceptacji m.in. w środowisku pracy. Do tego dołączyć należy 

niską motywację do podjęcia zatrudnienia (często wynikającą z obawy przed utratą 

świadczeń rentowych). 

Wśród barier zewnętrznych natomiast wyróżnić można przede wszystkim bariery rodzinne 

(nadopiekuńczość rodziców/opiekunów, obawa przed narażeniem podopiecznych na 

niepowodzenia, stres, brak wiary w możliwości ON) oraz niechęć pracodawców do 

zatrudniania osób niepełnosprawnych, które postrzegane są jako pracownicy mniej wydajni 

i mniej efektywni w porównaniu do pracowników pełnosprawnych. 
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uczestników/uczestniczek projektu. W związku z powyższym w celu zweryfikowania trafności 

i skuteczności wsparcia oferowanego w ramach projektu, konieczna była analiza kompetencji 

uczestników/uczestniczek w momencie przystąpienia do projektu, co na etapie badania ex-post umożliwi 

zbadanie zmiany, jaka zaszła pod wpływem uczestnictwa w różnorodnych formach wsparcia. Poziom 

kompetencji ON z ZUG biorących udział w projekcie przedstawiony został w kolejnych podrozdziałach. 

6.1. Analiza poziomu kompetencji uczestników/uczestniczek projektu 

W ramach ewaluacji ex-ante zbadano poziom wybranych kompetencji społeczno-zawodowych 

wszystkich uczestników/uczestniczek projektu, przeprowadzono diagnozę funkcjonalną oraz określono 

poziom samodzielności ON z ZUG, czego podstawą było badanie ankietowe. Analiza objęła następujące 

obszary: 

Zaprezentowane w kolejnych podrozdziałach wyniki przedstawiają poziom poszczególnych kompetencji 

w ocenie uczestników/uczestniczek projektu. Każda z kompetencji to zestaw różnych cech, o wskazanie 

poziomu których poproszeni zostali respondenci/respondentki. Dane zostały zagregowane w ramach 

każdej z kompetencji, dzięki czemu możliwe było przedstawienie wyników dla każdej z nich 

w przedziałach procentowych. Dla celów analizy, m.in. zdiagnozowania stopnia poszczególnych 

kompetencji przedziały procentowe zostały zagregowane wg następującego klucza: 

  

Poziom kompetencji społeczno-zawodowych takich jak: 
 

 

•porozumiewanie się/komunikacja 

•koncentracja, uwaga, zadaniowość 

•motywacja do aktywności społecznej i zawodowej 

•samodzielność 

•odpowiedzialność 

•zaufanie we własne siły 

•poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji 

Poziom funkcjonowania ON z ZUG w społeczeństwie i na rynku pracy 

Wiedza w zakresie funkcjonowania na rynku pracy i nawiązywania relacji 
zawodowych 
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Tabela 5 Klucz mierzenia poziomu kompetencji 

Przedział procentowy Poziom kompetencji 

od 0 % do 10 % 
Bardzo niski poziom kompetencji 

od 10,01 % do 20 % 

od 20,01 % do 30 % 
Niski poziom kompetencji 

od 30,01 % do 40 % 

od 40,01 % do 50 % 
Średni poziom kompetencji 

od 50,01 % do 60 % 

od 60,01 % do 70 % 
Wysoki poziom kompetencji 

od 70,01 % do 80 % 

od 80,01 % do 90 % 
Bardzo wysoki poziom kompetencji 

od 90,01 % do 100 % 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting i Invest & Consulting Group 

6.1.1. Badana grupa ogółem 

Porozumiewanie się/komunikacja. Na sprawną komunikację wpływa wiele czynników. Swobodne 

porozumiewanie się jest uzależnione od tego, czy uczestnicy/uczestniczki mają do czynienia z sytuacją 

formalną (np. w urzędzie, u lekarza) czy towarzyską. Ponadto niebagatelny wpływ na odczuwanie 

komfortu w sytuacjach społecznych, zarówno formalnych jak i nieformalnych – towarzyskich, mają 

cechy osobowości. Odczuwanie stresu czy nieśmiałość może być czynnikiem utrudniającym 

porozumiewanie się z otoczeniem. 

Bariery w porozumiewaniu się odczuwa większość uczestników/uczestniczek projektu. Tylko 4,2% 

spośród badanych jest w pełni zadowolonych ze swoich zdolności komunikacyjnych - ocenia poziom 

umiejętności w zakresie porozumiewania się w przedziale 90,01%-100%, a 8,3% w przedziale 80,01%  

- 90%. Jednocześnie niewielki odsetek respondentów/respondentek ocenia swoją zdolność komunikacji 

bardzo nisko – 2% uczestników/uczestniczek badania wskazało, że posiada zdolności komunikacyjne na 

poziomie 0%-10%, a 3,2% oceniło je na 10,01%-20%.  

Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 6 Poziom kompetencji „POROZUMIEWANIE SIĘ, KOMUNIKACJA” (N=409) 

 

Przedział Liczba wskazań Odsetek wskazań

od 0 % do 10 % 8 2,0%

od 10,01 % do 20 % 13 3,2%

od 20,01 % do 30 % 37 9,0%

od 30,01 % do 40 % 50 12,2%

od 40,01 % do 50 % 80 19,6%

od 50,01 % do 60 % 61 14,9%

od 60,01 % do 70 % 63 15,4%

od 70,01 % do 80 % 46 11,2%

od 80,01 % do 90 % 34 8,3%

od 90,01 % do 100 % 17 4,2%
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Stosunkowo niewielki odsetek ocen skrajnych (zarówno bardzo niskich jak i bardzo wysokich) pozwala 

stwierdzić, że w opinii większości uczestników/uczestniczek projektu ich umiejętności komunikacyjne są 

dość wysoko rozwinięte. 34,7%, badanych uważa, że ich zdolności porozumiewania się kształtują się na 

średnim poziomie (suma ocen w przedziałach 40,01%-50% i 50,01%-60%), a 26,8% ocenia je wysoko 

(suma ocen w przedziałach 60,01%-70% i 70,01%-80%). 

Koncentracja, uwaga, zadaniowość. Na tę kompetencję składają się takie cechy jak umiejętność 

skupienia uwagi, zapamiętywania treści, a także realizacja zadań życia codziennego.  

Jak wynika z badania ankietowego, większość uczestników/uczestniczek projektu nie zauważa u siebie 

problemów w zakresie koncentracji, czy też skupienia uwagi.  

Wykres 1 Poziom kompetencji „KONCENTRACJA, UWAGA, ZADANIOWOŚĆ” (N=409) 

 

2,9% 

6,8% 

6,1% 

6,8% 

13,4% 

13,0% 
13,9% 

15,2% 

16,1% 

5,6% 

50,9% 

Koncentracja, uwaga, zadaniowość 

0 % - 10 %

10,01% -  20 %

20,01 % - 30 %

30,01 % - 40 %

40,01 % - 50 %

50,01 % - 60 %

60,01 % -70 %

70,01 % - 80 %

80,01 % - 90 %

90,01 % - 100 %

P
rz

e
d

z
ia

ł 
 o

c
e

n
 

Suma ocen średnich, wysokich i bardzo wysokich na poziomie 73,6% w zakresie komunikacji 

wskazuje, że w opinii respondentów/respondentek jest to kompetencja dobrze rozwinięta, tzn., że 

ON z ZUG nie mają problemów z porozumiewaniem się, zarówno w sytuacjach formalnych, jak 

i towarzyskich. Należy jednak zwrócić uwagę na ogólną tendencję do postrzegania kompetencji 

miękkich, takich jak m.in. komunikacja, jako umiejętności oczywistych, mniej istotnych niż np. 

wiedza teoretyczna czy doświadczenie. Tak wysoki wynik może świadczyć nie tylko o dobrze 

rozwiniętych umiejętnościach komunikacyjnych uczestników/uczestniczek projektu, ale także 

o podejściu do kształtowania kompetencji miękkich. Być może respondenci/respondentki nie 

uświadamiają sobie jak ważna jest efektywna komunikacja i jaki jest jej wpływ na odbiór drugiej 

osoby, np. poprzez pierwsze wrażenie, co może być istotne podczas poszukiwania pracy, 

w procesie rekrutacji. 
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Łącznie swoje zdolności w zakresie koncentracji bardzo nisko ocenia 9,8% respondentów (suma ocen 

w przedziałach 0%-10% i 10,01%-20%), na niski poziom umiejętności skupienia uwagi, koncentracji, 

a co za tym idzie sprawnego realizowania zadań, wskazuje 13% respondentów/respondentek.  

Generalnie jednak oceny w zakresie tej kompetencji kształtują się stosunkowo wysoko. Jak wskazuje 

powyższy wykres dominują oceny wysokie i bardzo wysokie – łącznie ponad połowa 

uczestników/uczestniczek badania ocenia swoje umiejętności skupienia uwagi powyżej 60%. Na średni 

poziom omawianej kompetencji wskazuje 26,4%. 

Motywacja do aktywności społecznej i zawodowej. Jako jeden ze wskaźników motywacji do 

aktywności społecznej i zawodowej przyjęto stopień determinacji do pokonywania barier, które stoją na 

przeszkodzie do spędzenia czasu w ulubiony przez siebie sposób czy poznawania nowych osób. 

Wykres 2 Poziom kompetencji „MOTYWACJA DO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ” (N=409) 

 

Niski poziom motywacji do działania zarówno w zakresie podejmowania aktywności społecznych, 

udzielania się towarzysko, jak i dążenia do znalezienia zatrudnienia, zdiagnozowany na etapie tworzenia 

wniosku o dofinansowanie, potwierdzają wyniki prowadzonej ewaluacji ex-ante. W trakcie badania 

ankietowego bardzo nisko swoją motywację do działania oceniło 16,9% uczestników/uczestniczek 

projektu (łączne wskazania w przedziałach 0-10% i 10,01%-20%), a nisko aż 31,8% (łączne wskazania 

w przedziałach 20,01%-30% i 30,01%-40%), co pozwala stwierdzić, że niezadowalający poziom 
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Podobnie, jak w przypadku kompetencji „komunikacja, porozumiewanie się” suma ocen średnich, 

wysokich i bardzo wysokich, w przypadku oceny zdolności koncentracji przekracza 70%. Większość 

badanych nie potrzebuje zatem wsparcia w tym zakresie. Nie można jednak zapominać, że niemal 

30% nie jest zadowolonych ze swoich zdolności w zakresie koncentracji, dlatego w tej grupie 

konieczne jest wspieranie umiejętności skupiania uwagi. 
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motywacji ma aż 48,7% uczestników/uczestniczek projektu. Bardzo silnie zmotywowanych do działania 

jest natomiast tylko 3,4% badanych.  

Samodzielność. Kompetencję tę zdefiniowano w badaniu poprzez stopień samoświadomości ON z ZUG 

w zakresie potrzeb związanych z dbaniem o własne zdrowie i bezpieczeństwo, a także rozwój 

zawodowy. 

Samodzielność uczestników/uczestniczek badania, w ich ocenie, kształtuje się na średnim poziomie. 

Bardzo nisko swój poziom samodzielności ocena 14,2% badanych (w tym 5,4% 

uczestników/uczestniczek ocenia swoją samodzielność w przedziale 0%-10% i 8,8% badanych 

w przedziale 10,01%-20%), a nisko 24,4%. Szczegółowe dane prezentuje wykres. 

W związku z niskim poziomem motywacji ON z ZUG uczestniczących w badaniu, w trakcie 

realizacji projektu, należy zwrócić szczególną uwagę na tę kompetencję. Motywacja do działania 

jest kluczowym elementem na drodze do aktywizacji społecznej i zawodowej, dlatego należy 

położyć nacisk na wzmacnianie jej wśród uczestników/uczestniczek badania.  

Poziom motywacji uczestników/uczestniczek można monitorować poprzez bieżącą obserwację ON  

z ZUG podczas form wsparcia. Ocena zainteresowania ON z ZUG uczestnictwem w różnych 

działaniach czy chęć integracji uczestników/uczestniczek z grupą pozwoli zainterweniować 

w przypadku zdiagnozowania osób o niskim poziomie motywacji lub osób, u których chęć do 

uczestnictwa w projekcie, zainteresowanie projektem spada.  

Dla kształtowania motywacji wśród ON z ZUG niezwykle istotne jest wsparcie psychologiczne, 

dlatego planując realizację podobnych projektów w przyszłości, warto kontynuować realizację 

wsparcia doraźnego, w momentach spadku poziomu motywacji, dzięki któremu 

uczestnicy/uczestniczki mają możliwość poznawania sposobów motywowania samych siebie do 

działania. 
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Wykres 3 Poziom kompetencji „SAMODZIELNOŚĆ” (N=409) 

 

Na średnią ocenę poziomu samodzielności ON z ZUG wpływa odsetek osób, które uważają się za w pełni 

samodzielne. Takich respondentów/respondentek jest w badanej grupie zaledwie 8,8% (4,9% 

w przedziale 80,01%-90% i 3,9% w przedziale 90,01%-100%). Wysoko poziom samodzielności ocenia 

natomiast 22,9% badanych. Na średni poziom samodzielności wskazało 29,3% 

respondentów/respondentek. 

Odpowiedzialność. Odpowiedzialność zdefiniowano w badaniu poprzez stopień, w jakim ON z ZUG 

decydują się wykorzystać posiadaną wiedzę, w celu zadbania o swój rozwój osobisty i zawodowy. 

Poziom odpowiedzialności ON z ZUG uczestniczących w projekcie przedstawia wykres 4. 

Podobnie jak w przypadku samodzielności, kompetencja „odpowiedzialność”, kształtuje się 

u uczestników/uczestniczek badania na średnim poziomie. Oceny niskie, średnie i wysokie w zasadzie 

rozkładają się równomiernie. Łącznie 34,2% uczestników/uczestniczek badania wykazuje 

niezadowalający, niski poziom samodzielności, w tym: 
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Przedział ocen 

Samodzielność 

Jak pokazują powyższe wyniki istnieje grupa uczestników/uczestniczek projektu, która wymaga 

wsparcia w zakresie zwiększania własnej samodzielności. Realizując działania w obszarze tej 

kompetencji należy szczególnie zwrócić uwagę na te osoby, które oceniają swoją samodzielność 

jako niską i bardzo niską (osoby prawie niesamodzielne w zakresie dbania o własne zdrowie  

i bezpieczeństwo, a także rozwój zawodowy). Większego wsparcia w tym zakresie wymaga ponad 

1/3 ON z ZUG.  

Realizując projekty dla ON z ZUG w przyszłości należy kontynuować działania wzmacniające 

i rozwijające samodzielność uczestników/uczestniczek projektów.  
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 13,2% badanych ocenia swoją odpowiedzialność bardzo nisko (odpowiednio 5,4% odpowiedzi 

w przedziale 0%-10% i 7,9% w przedziale 10,01%-20%), 

 21% uczestników/uczestniczek ocenia własną odpowiedzialność nisko (11,3% wskazań 

w przedziale 20,01%-30% i 9,9% w przedziale 30,01%-40%).  

31,1% ON z ZUG potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę, aby zadbać o swój rozwój osobisty  

i zawodowy, na średnim poziomie (15,6% uczestników/uczestniczek uplasowało się w przedziale 

40,01%-50%, a 15,4% w przedziale 50,01%-60%), natomiast umiejętność tę rozwiniętą w wysokim 

stopniu posiada 34,7% badanych. 

Wykres 4 Poziom kompetencji „ODPOWIEDZIALNOŚĆ” (N=409) 
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Kształtowanie poczucia odpowiedzialności wśród uczestników/uczestniczek projektu jest 

szczególnie ważne w kontekście dbałości o rozwój zawodowy, co bezpośrednio przekłada się na 

realizację celów projektu – działania aktywizujące odniosą skutek wyłącznie wtedy, gdy ON z ZUG 

objęte wsparciem będą świadome tego, jak wiele zależy od nich i ich poczucia odpowiedzialności 

za swoje plany, czy karierę zawodową. Dlatego, w kolejnych etapach realizacji projektu, a także 

w kolejnym okresie programowania, wsparcie psychologiczne i doradcze nadal powinno być 

ukierunkowane na wzmacnianie w uczestnikach/uczestniczkach poczucia odpowiedzialności.  



 

 

-18- 

Zaufanie we własne siły. Wiara we własne siły to ocena własnych możliwości w otoczeniu 

społecznym i zawodowym. Jak wynika z przeprowadzonego badania wiara we własne możliwości wśród 

uczestników/uczestniczek projektu Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi 

Genetycznie kształtuje się na poziomie średnim. 

W przypadku 11,5% uczestników/uczestniczek projektu zaufanie we własne siły jest na bardzo niskim 

poziomie. 24% badanych nisko ocenia wiarę we własne możliwości, a u 24,9% kompetencja ta 

kształtuje się na średnim poziomie. 

Tabela 7 Poziom kompetencji „ZAUFANIE WE WŁASNE SIŁY” (N=409) 

 

Wysoki poziom samooceny posiada 28,6% badanych, a niemal 100% pewnych swoich możliwości na 

rynku pracy i w życiu społecznym jest 11% uczestników/uczestniczek badania. 

Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji analizowane było 

w kontekście obaw uczestników/uczestniczek co do przyszłości, a także obaw co do samodzielnego 

przebywania w społeczeństwie bez bliskich, znajomych osób, lub przebywania, poruszania się po 

nieznanej przestrzeni. Wyniki badania w obrębie tej kompetencji prezentuje poniższy wykres. 

Przedział Liczba wskazań Odsetek wskazań

od 0 % do 10 % 27 6,6%

od 10,01 % do 20 % 20 4,9%

od 20,01 % do 30 % 58 14,2%

od 30,01 % do 40 % 40 9,8%

od 40,01 % do 50 % 72 17,6%

od 50,01 % do 60 % 30 7,3%

od 60,01 % do 70 % 61 14,9%

od 70,01 % do 80 % 56 13,7%

od 80,01 % do 90 % 22 5,4%

od 90,01 % do 100 % 23 5,6%

Średni poziom samooceny uczestników/uczestniczek badania wskazuje, że z jednej strony istnieje 

grupa ON z ZUG, która wymaga wsparcia w podniesieniu samooceny, a z drugiej stosunkowo duża 

część osób ocenia się bardzo wysoko. Skrajnie wysokie oceny zawsze budzą wątpliwości, ponieważ 

mogą świadczyć o zawyżonej/nieobiektywnej samoocenie – należy wziąć pod uwagę, szczególnie  

w kontekście zdiagnozowanych na etapie tworzenia projektu potrzeb ON, że 

uczestnicy/uczestniczki mogą posiadać niepełną wiedzę, szczególnie  

w zakresie rynku pracy.  

Z racji tego, że wyniki badania wskazały na zróżnicowany poziom odpowiedzialności u ON z ZUG 

zalecane jest kontynuowanie indywidualnego podejścia do uczestników/uczestniczek w kolejnych 

projektach skierowanych do tej grupy osób.  
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Wykres 5 Poziom kompetencji „POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I STABILIZACJI” (N=409) 

 

Niepewność co do swojej przyszłości, a także obawy w przypadku samodzielnego przebywania 

w nieznanym środowisku wyraża 43,3% uczestników/uczestniczek badania, przy czym bardzo niskie 

poczucie bezpieczeństwa występuje u 22% badanych (odpowiednio 10% respondentów/respondentek 

oceniło poczucie bezpieczeństwa na poziomie 0-10% i 12% na poziomie 10,01%-20%), podczas gdy 

19,3% ON z ZUG deklaruje wysoki, a 6,8% bardzo wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa (łącznie 

26,2%).  

Poziom funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy. Kompetencja ta zdefiniowana 

została jako świadomość swoich silnych i słabych stron (głównie z punktu widzenia pracownika), wiedza 

na temat samodoskonalenia w tym zakresie, a także poczucie gotowości do realizacji planów 

zawodowych.  

Analiza funkcjonalna wskazuje, że osoby niepełnosprawne z ZUG, uczestniczące w projekcie, nie są do 

końca świadome swoich silnych i słabych stron, ponadto nie posiadają wystarczającej wiedzy w zakresie 

samodoskonalenia, co z kolei przekłada się na gotowość do realizacji planów zawodowych. Jest grupa 

uczestników/uczestniczek, którzy oceniają swój poziom funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku 

pracy wysoko (16,6%) i bardzo wysoko (2,4%), jednakże przeważający odsetek respondentów ocenia 

swoje możliwości w tym obszarze jako niedostateczne: 
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Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji niewątpliwie jest kompetencją, którą obok motywacji należy 

wzmacniać wśród ON z ZUG. Niepewność, co do swojej przyszłości, a także obawy przed 

samodzielnym przebywaniem w nieznanym otoczeniu mogą w dalszej konsekwencji wpływać na 

samoocenę uczestników/uczestniczek projektu oraz motywację do działania. 
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 8,8% uczestników/uczestniczek bardzo nisko ocenia swoje kompetencje w zakresie 

funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy (odpowiednio 2% wskazań w przedziale  

0%-10% i 6,8% wskazań w przedziale 10,01%-20%); 

 31,5% uczestników/uczestniczek świadomość w zakresie funkcjonowania na rynku pracy ocenia 

jako niską (13,9% to wskazania w przedziale 20,01%-30%, 17,6% w przedziale 30,01%-40%). 

Wykres 6 Ocena poziomu funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy ON z ZUG (N=409) 

 

Poziom funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy jako średni oceniło łącznie 40,9% 

uczestników/uczestniczek projektu.  
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Przedział ocen 

Poziom funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku 

pracy 

W kontekście niskiego poziomu wiedzy uczestników/uczestniczek w zakresie funkcjonowania 

w społeczeństwie i na rynku pracy, uzasadnione jest w ramach projektu realizowanie działań tj.: 

doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne czy warsztaty, które zwiększają umiejętność poruszania 

się na otwartym rynku pracy oraz zwiększają możliwości poszukiwania zatrudnienia przez ON z ZUG . 

 

Wiedza w zakresie możliwości samodoskonalenia, a także znajomość swoich słabych i mocnych stron 

na rynku pracy jest bardzo istotnym elementem na drodze do aktywizacji zawodowej. Niskie wyniki 

w tym obszarze nie muszą być wyłącznie sygnałem o niedostatecznym poziomie funkcjonowania 

uczestników/uczestniczek projektu w życiu społecznym i na rynku pracy. Takie oceny wskazują 

również, że ON z ZUG mają świadomość niepełnej wiedzy w tym zakresie, co stanowi dobry punkt 

wyjścia do podnoszenia kompetencji. 
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Wiedza w zakresie funkcjonowania rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych. Wiedza 

respondentów/respondentek w zakresie rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych badana była na 

podstawie takich czynników jak: 

 Znajomość prawa pracy (w kontekście pracowników/pracownic niepełnosprawnych); 

 Wiedza na temat przywilejów pracowników/pracownic niepełnosprawnych i pracodawców 

zatrudniających ON; 

 Wiedza na temat obowiązków pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. 

Przeprowadzone badanie wskazuje, że wiedza o rynku pracy i nawiązywaniu relacji zawodowych to 

obszar, w którym ON z ZUG czują się najmniej pewnie. Uczestnicy/uczestniczki badania posiadają 

niewielką wiedzę w tym zakresie. 47,9% uczestników/uczestniczek badania niemal nie posiada wiedzy 

o funkcjonowaniu rynku pracy (w tym 31,5% osób oceniło swoją wiedzę na poziomie 0%-10%, 

a 16,4% w przedziale 10,01%-20%), niski poziom wiedzy ma 16,1% badanych (odpowiednio 11,5% 

plasuje się w przedziale 20,01%-30% i 4,6% w kolejnym przedziale), co pozwala stwierdzić, że 

niedostateczną wiedzę o rynku pracy posiada łącznie 64,1% uczestniczących w projekcie ON z ZUG. 

Nieznacznie lepiej kształtuje się wiedza na temat nawiązywania relacji zawodowych. Szczegóły 

prezentuje poniższy wykres. 

Wykres 7 Poziom wiedzy uczestników/uczestniczek badania na temat funkcjonowania rynku pracy 

i nawiązywania relacji zawodowych (N=409) 
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Wiedzę na temat nawiązywania relacji zawodowych (tj. zachowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, 

przygotowanie CV, etc.) na bardzo niskim poziomie posiada 28,1% uczestników/uczestniczek projektu 

(odpowiednio 17,1% i 11,0% w dwóch najniższych przedziałach procentowych), a niskim poziomem 

cechuje się 19,6% badanych, co wskazuje, że niedostateczną wiedzę na temat skutecznych sposobów 

nawiązywania relacji zawodowych posiada 47,7% osób uczestniczących w badaniu ex-ante.  

 

6.1.2. Osoby z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych 

Porozumiewanie się/komunikacja. W zakresie komunikacji uczestnicy/uczestniczki projektu ze 

schorzeniami wzroku uwarunkowanymi genetycznie nie wskazują na występowanie większych 

problemów. Wniosek ten potwierdza fakt, że w przypadku tej grupy nie występują skrajnie niskie oceny. 

Żaden z uczestników/uczestniczek badania nie wskazał, że jego komunikatywność nie przekracza 10%, 

a tylko 1% badanych ocenił swoje zdolności porozumiewania się w przedziale 10,01%-20%. Wprawdzie 

stosunkowo niskie oceny stanowią 19% odpowiedzi, dominacja ocen średnich i wysokich pozwala 

stwierdzić, że w zakresie komunikacji wsparcie tej grupy respondentów/respondentek na szeroką skalę 

nie jest konieczne.  

Tabela 8 Poziom kompetencji „POROZUMIEWANIE SIĘ, KOMUNIKACJA” (N=300) 

 

Przedział Liczba wskazań Odsetek wskazań

od 10,01 % do 20 % 3 1,0%

od 20,01 % do 30 % 22 7,3%

od 30,01 % do 40 % 35 11,7%

od 40,01 % do 50 % 70 23,3%

od 50,01 % do 60 % 49 16,3%

od 60,01 % do 70 % 49 16,3%

od 70,01 % do 80 % 31 10,3%

od 80,01 % do 90 % 27 9,0%

od 90,01 % do 100 % 14 4,7%

Wiedza uczestników/uczestniczek projektu na temat zasad funkcjonowania rynku pracy 

i nawiązywania relacji zawodowych jest zdecydowanie najniższa spośród wszystkich analizowanych  

w ramach ewaluacji ex-ante kompetencji i obszarów umiejętności/wiedzy. Z oceny wiedzy o rynku 

pracy wynika, że jest to element niewątpliwie wymagający wspierania. Powyższe wyniki pozwalają 

stwierdzić, że zaplanowane w projekcie działania zmierzające do podniesienie umiejętności 

poruszania się na otwartym rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia bardzo dobrze wpisują się 

w potrzeby ON z ZUG. 
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Jak wynika z powyższego wykresu, 23,3% respondentów ocenia swoje zdolności komunikacyjne na 

poziomie między 40,01% a 50%, a 16,3% ocenia komunikację na 50,01%-60%. Ponadto wysokie 

oceny (powyżej 60%) stanowią 40,3% ogółu odpowiedzi. 

Koncentracja, uwaga, zadaniowość. Umiejętność skupienia uwagi, skoncentrowania się, a tym 

samym skuteczna realizacja działań wydaje się być wysoko rozwiniętą cechą wśród 

uczestników/uczestniczek projektu ze schorzeniami wzroku. Wskazuje na to niewielki odsetek bardzo 

niskich i niskich ocen tej kompetencji przy zdecydowanym udziale ocen średnich, wysokich i bardzo 

wysokich. 

Wykres 8 Poziom kompetencji „KONCENTRACJA, UWAGA, ZADANIOWOŚĆ” (N=300) 

 

Jak widać, niewystarczającą umiejętność skoncentrowania się, skupienia uwagi posiada łącznie 15% 

respondentów/respondentek badania:  

 3,7% uczestników/uczestniczek badania posiada bardzo niską zdolność koncentracji (wskazania 

na przedziały do 10% i między 10,01% a 20%); 

 11,3% uczestników/uczestniczek oceniło swoje możliwości w tym zakresie jako niskie 

(koncentracja na poziomie 20,01%-30% w przypadku 6,4% badanych i na poziomie 30,01%-

40% wśród 5,1% uczestników/uczestniczek projektu). 

Umiejętność skupienia uwagi na realizowanych zadaniach na średnim poziomie na wejściu do projektu 

deklaruje 27,2% ON z ZUG uczestniczących w działaniach projektowych, realizowanych przez PZN, a aż 

57,3% osób wskazuje na wysokie kompetencje w tym zakresie. 
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Motywacja do aktywności społecznej i zawodowej. Motywacja do aktywności społecznej 

i zawodowej w przypadku osób z zaburzeniami wzroku, uczestniczących w projekcie, kształtuje się na 

stosunkowo niskim poziomie. Wprawdzie odsetek respondentów o średnim poziomie aktywności wynosi 

31,7%, jednak przy ponad 40% udziale niskich i bardzo niskich ocen oraz przy jednoczesnym niskim 

udziale ocen wysokich, można wnioskować, że motywacja jest kompetencją wymagającą wzmacniania. 

Szczegółowe dane w zakresie poziomu motywacji uczestników/uczestniczek badania prezentuje 

poniższy wykres: 

Wykres 9 Poziom kompetencji „MOTYWACJA DO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ” (N=300) 

 

Motywacja do aktywności społecznej i zawodowej kształtuje się następująco: 

 Łącznie 43,3% uczestników/uczestniczek ze schorzeniami wzroku prezentuje niską motywację 

do podejmowania jakiejkolwiek aktywności:  

 13% badanych ma bardzo niską motywację – na poziomie nie większym niż 20%; 

 Niska motywacja do działania charakteryzuje 30,3% ON z ZUG (odpowiedzi rozkładają 

się niemal równomiernie – motywacja na poziomie 20,01 - 30% wśród 15% badanych, 

a na poziomie między 30,01% a 40% u 15,3% uczestników/uczestniczek badania); 
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Łącznie 84,5% uczestników/uczestniczek badania ze schorzeniami wzroku ocenia swoje zdolności 

w zakresie koncentracji średnio oraz wysoko. Wskazuje to, że zasadnicza większość osób 

z uszkodzonym wzrokiem objętych wsparciem w ramach projektu nie wymaga wsparcia w tym 

obszarze, lub nie uświadamia sobie takiej potrzeby. Jest jednak grupa uczestników/uczestniczek, 

których zdolność koncentracji jest niewystarczająca i na te osoby należy zwracać szczególną uwagę. 
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 Średnio zmotywowanych do poszukiwania zatrudnienia, czy aktywności społecznej jest 31,7% 

uczestników/uczestniczek badania, przy czym 16,7% to osoby, których motywacja sięga 

poziomu pomiędzy 40,01%-50%, a 15% to osoby o motywacji na poziomie 50,01%-60%; 

 Wysoki poziom motywacji prezentuje natomiast 25% uczestników/uczestniczek w tej grupie 

badanych, z czego tylko 4,7% to osoby, których motywacja sięga niemal 100%. 

Samodzielność. Jak wynika z przeprowadzonego badania ankietowego uczestnicy/uczestniczki 

projektu – osoby ze schorzeniami wzroku, są samodzielne w stopniu średnim. Na taką ocenę poziomu 

samodzielności badanych pozwala niemal równomierny rozkład ocen rozwoju kompetencji.  

Wykres 10 Poziom kompetencji „SAMODZIELNOŚĆ” (N=300) 

 

Bardzo niski poziom samodzielności (w przedziale do 10%) posiada 9,3% uczestników/uczestniczek 

badania, niski stopień samoświadomości w zakresie dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo wykazuje 

22,3% badanych. Zatem łącznie 31,7% respondentów/respondentek nie jest wystarczająco 
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Przedział ocen 

Samodzielność 

Osoby niepełnosprawne ze schorzeniami wzroku uczestniczące w badanym projekcie wymagają 

działań podnoszących ich motywację do aktywności. Planując kolejne edycje wsparcia tej grupy 

należy kontynuować działania podjęte w projekcie w zakresie motywowania 

uczestników/uczestniczek. Jednocześnie, mając na uwadze powszechne niedocenianie istotności 

kompetencji miękkich w zakresie aktywizacji zawodowej, warto wzbogacić wsparcie psychologiczne 

i doradcze poprzez wprowadzenie zajęć, w których osoba niepełnosprawna, która znalazła 

zatrudnienie (nie tylko w wyniku projektu), przedstawi uczestnikom/uczestniczkom projektu, jak 

przezwyciężała trudności wynikające z ograniczeń związanych z niepełnosprawnością, tak, aby 

uczestnicy/uczestniczki projektu zobaczyli jakie faktyczne korzyści może przynieść im podejmowanie 

różnorodnych aktywności. 
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samodzielnych. Swoją samodzielność 15% osób ocenia na 40,01%-50%, a 18,7% na 50,01%-60% 

(łącznie kompetencję na średnim poziomie ma rozwiniętą 33,7% uczestników/uczestniczek), natomiast 

wysoki stopień samoświadomości i umiejętności dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo prezentuje 

24,7% respondentów/respondentek, podczas gdy całkowicie samodzielnych jest 10% badanych (łącznie 

34,7% badanych oceniło siebie jako wysoce samodzielnych). 

Odpowiedzialność. Stopień, w jakim respondenci/respondentki wykorzystują swoją wiedzę w celu 

dbania o rozwój osobisty i zawodowy, kształtuje się w przypadku osób z dysfunkcjami wzroku, na 

stosunkowo wysokim poziomie. Wpływ na wysoki poziom odpowiedzialności wśród respondentów ma 

odsetek odpowiedzi osób, które oceniły swój poziom odpowiedzialności powyżej 60%. Szczegółowe 

dane prezentuje wykres 11. 

Wykres 11 Poziom kompetencji „ODPOWIEDZIALNOŚĆ” (N=300) 
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Średni poziom samodzielności w grupie uczestników/uczestniczek z uszkodzonym wzrokiem 

wskazuje, że część ON z ZUG wymaga wsparcia w tym obszarze. Na poziom samodzielności w tej 

grupie niewątpliwie wpływa rodzaj niepełnosprawności i ograniczenia wywołane schorzeniami 

wzroku, zatem niezwykle istotny jest dla tej grupy uczestników/uczestniczek sprzęt wspomagający 

funkcjonowanie. Jak wynika z dokumentacji projektowej, istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu 

sprzęt, w związku z czym w projekcie zwiększone zostały środki na ten cel. 
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Zaufanie we własne siły. Wiara w siebie i własne możliwości w grupie respondentów/respondentek 

ze schorzeniami wzroku kształtuje się na stosunkowo wysokim poziomie. W przypadku tej kompetencji 

nie występują skrajne różnice w ocenie. Bardzo niską wiarę we własne możliwości posiada 7,7% 

uczestników/uczestniczek badania (odpowiednio 1,3% wskazań w przedziale 0%-10% i 6,4% wskazań 

w przedziale 10,01%-20%). Niski poziom wiary we własne siły prezentuje 20,3% ON z ZUG (11,3% 

badanych wskazuje na zaufanie we własne siły na poziomie 20,01%-30%, 9% ocenia tę kompetencję 

na poziomie 30,01%-40%). 

Jednocześnie średnie i wysokie oceny stanowią łącznie 72% odpowiedzi, co pozwala stwierdzić, że 

badani uczestnicy/uczestniczki mają dość duże poczucie wiary w siebie. Szczegółowe dane prezentuje 

poniższa tabela: 

Wykres 12 Poziom kompetencji „ZAUFANIE WE WŁASNE SIŁY” (N=300) 

 

 

 

Przedział Liczba wskazań Odsetek wskazań

od 0 % do 10 % 4 1,3%

od 10,01 % do 20 % 19 6,3%

od 20,01 % do 30 % 34 11,3%

od 30,01 % do 40 % 27 9,0%

od 40,01 % do 50 % 47 15,7%

od 50,01 % do 60 % 55 18,3%

od 60,01 % do 70 % 41 13,7%

od 70,01 % do 80 % 45 15,0%

od 80,01 % do 90 % 19 6,3%

od 90,01 % do 100 % 9 3,0%

Odpowiedzialność, rozumiana jako wykorzystywanie własnej wiedzy w celu dbania o rozwój osobisty 

i zawodowy, w przypadku osób ze schorzeniami wzroku, kształtuje się na wysokim poziomie.  

W  związku z tym można stwierdzić, że w tej grupie nie ma potrzeby w dużym stopniu wzmacniać 

tej kompetencji w trakcie trwania projektu. Jednakże należy pamiętać o grupie, która ocenia tę 

kompetencję bardzo nisko i nisko, wspierać te osoby w kształtowaniu poczucia odpowiedzialności. 

Duże znaczenie ma tutaj wsparcie indywidualne, szczególnie wsparcie psychologiczne, którego czas 

trwania powinien zostać dopasowywany do indywidualnych potrzeb każdego 

z uczestników/uczestniczek. 

Wysoki poziom wiary we własne siły deklarowany przez uczestników/uczestniczki badania, 

szczególnie w kontekście innych, słabszych wyników, jak np. oceny samodzielności, czy kwestii 

związanych z rynkiem pracy można interpretować dwojako. 
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Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Analiza związana z odczuwaniem niepokoju wśród 

uczestników/uczestniczek projektu ze schorzeniami wzroku wskazuje, że jest to obszar, w którym 

stosunkowo duża grupa osób wymaga wsparcia. Wprawdzie skrajnie niskich ocen w tym obszarze jest 

niewiele – 4% uczestników/uczestniczek oceniło swoje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji na 

poziomie nieprzekraczającym 10%, a 12,3% respondentów na poziomie między 10,01%-20%, 

dominacja średnich ocen sugeruje, że dla wielu uczestników/uczestniczek konieczne byłoby zapewnienie 

wsparcia w zakresie działań zmierzających do zwiększenia ich poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji.  

Wykres 13 Poziom kompetencji „POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I STABILIZACJI” (N=300) 

 

Poziom funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy. Jak widać na poniższym wykresie 

z największymi problemami w życiu społecznym i zawodowym spotyka się 

4,7% uczestników/uczestniczek badania (wskazania w przedziałach 0%-10% i 10,01%-20%). 

Jednocześnie tylko 2% spośród respondentów/respondentek bardzo wysoko ocenia własny poziom 

funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy. Duży odsetek ocen pośrednich, tj. łącznie 49% 

wskazań w przedziałach 40,01%-50% i 50,01%-60% wskazuje, że wśród ON z ZUG uczestniczących 

w projekcie istnieje duże zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie świadomości funkcjonalnej. 
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Możliwe, że rzeczywiście ON z ZUG nie potrzebują wsparcia w tym obszarze, należy jednak 

monitorować tę kompetencję, gdyż wysoki poziom samooceny może wynikać z braku obiektywizmu 

wśród uczestników/uczestniczek czy braku doświadczenia np. na rynku pracy, co może skutkować 

chwilowym spadkiem oceny w trakcie projektu – w wyniku zdobywania wiedzy. Dlatego niezwykle 

istotne jest tutaj bieżące wsparcie psychologiczne czy doradcy zawodowego, oferowane ON z ZUG  

w ramach projektu. 
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Wykres 14 Ocena poziomu funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy ON z ZUG (N=300) 
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Przedział ocen 

Poziom funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku 

pracy 

Osoby ze schorzeniami wzroku spowodowanymi uwarunkowaniami genetycznymi, uczestniczące 

w badaniu, oceniają swoje funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym stosunkowo 

pozytywnie. Przeprowadzone badanie ankietowe wskazuje, że większość badanych nie spotyka 

znaczących problemów na tym polu, jednakże równie niewielka grupa respondentów/respondentek 

posiada wysokie kompetencje w tym zakresie. 

W kontekście powyższych wyników, realizując kolejne edycje projektu/inne projekty skierowane do 

tej grupy osób, warto kontynuować dobre praktyki z aktualnej edycji projektu i już w trakcie 

rekrutacji sprawdzić rzeczywistą wiedzę/umiejętności uczestników/uczestniczek w celu 

dostosowania wsparcie do ich potrzeb i oczekiwań. Część ON z ZUG może dobrze znać swoje 

mocne i słabe strony, jako pracownika i posiadać wiedzę umożliwiającą polepszenie swojej sytuacji 

na rynku pracy. W takim wypadku można zastanowić się nad ograniczeniem tego typu wsparcia na 

rzecz wspierania innych kompetencji. Należy jednak zwrócić uwagę, jakie osoby oceniają swoje 

możliwości w tym zakresie wysoko – jeżeli są to osoby z doświadczeniem zawodowym, które 

wcześniej podejmowały różnorodne aktywności, można stwierdzić, że ich wiedza jest 

wystarczająca. Jednak w przypadku osób, które nie wkroczyły na rynek pracy, trzeba wziąć pod 

uwagę możliwość, że mogą one nie być świadome swoich braków. 
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Wiedza w zakresie funkcjonowania rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych. Wiedza 

o rynku pracy jest obszarem, w którym uczestnicy/uczestniczki wsparcia – osoby z uszkodzonym 

wzrokiem, czują się najsłabiej, posiadają najmniejszą wiedzę w tym zakresie. Uczestnicy/uczestniczki 

projektu z ramienia PZN nie posiadają także wystarczającej wiedzy na temat tego, w jaki sposób 

przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak się podczas takiego spotkania zachowywać, czy jak 

przygotować CV. Należy jednak zauważyć, że wiedza na temat rynku pracy jest w tej grupie na znacznie 

niższym poziomie, niż wiedza o relacjach zawodowych: 

 60% uczestników/uczestniczek projektu z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń 

genetycznych, nie posiada dostatecznej wiedzy w zakresie rynku pracy, podczas gdy taki sam, 

niski poziom wiedzy na temat relacji zawodowych reprezentuje 

41,7% respondentów/respondentek; 

 Średni poziom wiedzy deklaruje odpowiednio: 20,7% uczestników/uczestniczek w zakresie 

funkcjonowania rynku pracy i 24,3% w zakresie nawiązywania relacji zawodowych; 

 Wysoki i bardzo wysoki poziom wiedzy na temat rynku pracy prezentuje 

19,3% uczestników/uczestniczek badania i 34% osób w zakresie nawiązywania relacji 

zawodowych. 

Szczegółowe dane prezentuje wykres. 

Wykres 15 Poziom wiedzy uczestników/uczestniczek badania na temat funkcjonowania rynku pracy 

i nawiązywania relacji zawodowych (N=300) 
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6.1.3. Osoby chore na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne 

Porozumiewanie się/komunikacja. Zdolności komunikacyjne uczestników/uczestniczek projektu 

z fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi w przypadku większości respondentów 

stanowią barierę. Aż 44% uczestników/uczestniczek badania wskazuje na trudności w porozumiewaniu 

się: 

Tabela 9 Poziom kompetencji „POROZUMIEWANIE SIĘ, KOMUNIKACJA” (N=109) 

 

Analizując poziom komunikacji uczestniczek/uczestników projektu z fenyloketonurią i innymi rzadkimi 

chorobami metabolicznymi należy zwrócić uwagę, że 20,2% badanych ocenia swoje zdolności 

komunikacyjne, jako średnie, a 35,8% nie ma problemów z porozumiewaniem się (z czego 12,8% 

ocenia poziom komunikacji na 60,01%-70%, 13,8% plasuje się w przedziale 70,01%-80%, 

a pozostałych 9,2% respondentów ocenia swoje kompetencje komunikacyjne jako bardzo wysokie).  

 

 

 

Przedział Liczba wskazań Odsetek wskazań

od 0 % do 10 % 8 7,3%

od 10,01 % do 20 % 10 9,2%

od 20,01 % do 30 % 15 13,8%

od 30,01 % do 40 % 15 13,8%

od 40,01 % do 50 % 10 9,2%

od 50,01 % do 60 % 12 11,0%

od 60,01 % do 70 % 14 12,8%

od 70,01 % do 80 % 15 13,8%

od 80,01 % do 90 % 7 6,4%

od 90,01 % do 100 % 3 2,8%

Powyższe wyniki jednoznacznie wskazują na potrzebę zdobywania wiedzy o rynku pracy i relacjach 

zawodowych przez ON z ZUG. Konieczne jest wspieranie tej kompetencji, szczególnie w przypadku 

uczestników/uczestniczek, którzy w ramach projektu skierowani zostaną na praktyki zawodowe, 

staże, lub istnieje szansa, że zostaną zatrudnieni w wyniku projektu. Wkraczając na rynek pracy ON 

z ZUG powinny być wyposażone w elementarną wiedzę na temat prawa pracowniczego czy 

obowiązków pracodawcy zatrudniającego niepełnosprawnego pracownika. 
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Koncentracja, uwaga, zadaniowość. Umiejętność skoncentrowania się, skupienia uwagi, a także 

znajomość technik wspomagających koncentrację nie jest mocną stroną ON z ZUG z rzadkimi chorobami 

metabolicznymi. Łącznie aż 44% uczestników/uczestniczek badania ocenia poziom koncentracji bardzo 

nisko lub nisko: 

 W przypadku 9,2% uczestników/uczestniczek badania poziom kompetencji „koncentracja, 

uwaga, zadaniowość” nie osiąga nawet 10%; 

 17,4% badanych potrafi skupić się na wykonywanym zadaniu/czynności maksymalnie w 20%. 

Jednocześnie stosunkowo duży odsetek respondentów – 32,1% jest zadowolonych ze swoich 

umiejętności w tym zakresie i ocenia możliwość skupienia i koncentracji wysoko. Szczegółowe dane 

prezentuje wykres: 

Wykres 16 Poziom kompetencji „KONCENTRACJA, UWAGA, ZADANIOWOŚĆ” (N=109)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakt, że aż 44% badanych odczuwa trudności w porozumiewaniu się wskazuje, że jest to 

kompetencja, na którą należy zwrócić uwagę planując wsparcie dla uczestników/uczestniczek w tej 

grupie. Ponadto warto zwrócić uwagę, że umiejętności komunikacyjne zostały ocenione inaczej 

przez ON ze schorzeniami wzroku, a inaczej przez uczestników/uczestniczki z fenyloketonurią 

i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi, którzy to wykazują większe potrzeby w zakresie 

kształtowania tej kompetencji. Ta różnica wskazuje, na fakt, że działania projektowe, szczególnie na 

etapie ich planowania, należy różnicować ze względu na rodzaj niepełnosprawności 

uczestników/uczestniczek, gdyż potrzeby wynikające z niepełnosprawności warunkują zarówno typy 

wsparcia jak i ich tematykę. 
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Motywacja do aktywności społecznej i zawodowej. Chęć do podejmowania aktywności stanowi 

problem nie tylko w przypadku osób z uszkodzonym wzrokiem. Brak motywacji cechuje również 

uczestników/uczestniczki projektu chorych/re na fenyloketonurię lub inne rzadkie choroby metaboliczne. 

Łącznie 63,3% badanych nie ma motywacji do działania. Co więcej, aż 27,5% badanych cechuje bardzo 

niski poziom motywacji. Szczegółowe dane prezentuje wykres: 

Wykres 17 Poziom kompetencji „MOTYWACJA DO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ” (N=109)  
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Duży odsetek osób z fenyloketonurią lub innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi, które oceniają 

swoje umiejętności skupienia uwagi i koncentracji stosunkowo nisko, wskazuje, że istnieje potrzeba 

ich wzmacniania poprzez wsparcie projektowe. Wobec tego, w przyszłości, planując wsparcie 

w ramach kolejnych projektów, np. w ramach nowej perspektywy finansowej, należy zaplanować 

działania dla ON z ZUG zmierzające do poprawy tej kompetencji u uczestników/uczestniczek  

z chorobami metabolicznymi, np. poprzez zaplanowanie szkoleń w zakresie mnemotechnik. 

 

Jako, że niski poziom aktywności społecznej i zawodowej, zdiagnozowano, zarówno u osób ze 

schorzeniami metabolicznymi, jak również wśród osób ze schorzeniami wzroku, potwierdza to 

celowość założonych w ramach projektu działań zmierzających do podniesienia motywacji ON z ZUG.  

Wspieranie motywacji jest szczególnie istotne, jako, że chęć do podejmowania aktywności stanowi 

punkt wyjścia do aktywizacji zawodowej – w pierwszej kolejności, aby osiągnąć zakładane cele 

zawodowe uczestnicy/uczestniczki projektu muszą mieć chęć do „wyjścia z domu”.  
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Samodzielność. Podobnie jak w przypadku motywacji, duży odsetek respondentów/respondentek 

badania ex-ante ocenia siebie jako osoby niesamodzielne, w kontekście samoświadomości w zakresie 

potrzeb związanych z dbaniem o własne zdrowie i bezpieczeństwo, a także rozwój zawodowy: 

 27,5% respondentów/respondentek charakteryzuje bardzo niski poziom samodzielności (w tym 

14,7% to osoby, które oceniają tę kompetencje poniżej 10%); 

 30,3% respondentów cechuje niska samodzielność (odpowiednio 14,7% w przedziale 20,01%-

30% i 15,6% w przedziale 30,01%-40%). 

Wysoko swoją samodzielność ocenia 24,6% chorych na fenyloketonurię lub inne rzadkie choroby 

metaboliczne, a średni poziom tej kompetencji cechuje 17,4% respondentów/respondentek. 

Szczegółowy rozkład kompetencji „samodzielność” prezentuje wykres 18: 

Ponadto, dla podnoszenia motywacji uczestników/uczestniczek projektu, niezwykle istotne są formy 

wsparcia dobrane do indywidualnych potrzeb konkretnych osób. Uczestnicy/uczestniczki, których 

poziom rozwoju kompetencji nie pozwala na aktywizację zawodową, ponieważ ich kompetencje 

społeczne nie są rozwinięte w wystarczającym stopniu, w pierwszej kolejności powinni zostać 

objęci/te wsparciem, związanym z aktywizacją społeczną. ON z ZUG mogą stracić zainteresowanie 

projektem w przypadku uczestnictwa we wsparciu niedostosowanym do ich potrzeb (np. 

skierowanym na znalezienie zatrudnienia). Przykładem dobrej praktyki, możliwej do wykorzystania 

w przyszłości, mogą być zmiany, jakie mają być wprowadzone w projekcie w zakresie warsztatów 

z przedsiębiorczości. Część uczestników/uczestniczek zamiast uczestniczyć w zajęciach związanych 

z otwieraniem własnej działalności gospodarczej, na co nie są jeszcze gotowi, wezmą udział 

w zajęciach nastawionych na wzrost świadomości biznesowej czy rozwój osobisty z uwzględnieniem 

kompetencji społecznych, Job Coaching’u (nastawienie na zarządzanie sobą w czasie, 

automotywację, rozbudzenie aspiracji i optymalizacji działań). 
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Wykres 18 Poziom kompetencji „SAMODZIELNOŚĆ” (N=109) 

 

Odpowiedzialność. Jak wynika z przeprowadzonego badania, w przypadku osób chorych na 

fenyloketonurię, niski poziom samodzielności wiąże się z brakiem poczucia odpowiedzialności. 

51,4% uczestników/uczestniczek badania wskazało na niski poziom odpowiedzialności, co jest 

sygnałem, że tę kompetencję w przypadku osób z zaburzeniami metabolicznymi należy wspierać 

w ramach projektu. Wśród osób, które oceniły poziom kompetencji „odpowiedzialność” jako niski: 

 16,5% to osoby, których poziom odpowiedzialności nie przekracza 10%; 

 11,9% oceniło swoją odpowiedzialność na poziomie pomiędzy 10,01% a 20%; 

 U 11% uczestników/uczestniczek badania poziom odpowiedzialności waha się pomiędzy 20,01 

a 30%; 

 11,9% to osoby, których poziom odpowiedzialności wynosi 30,01%-40%. 
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Przedział ocen 

Samodzielność 

57,8% uczestników/uczestniczek projektu chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby 

metaboliczne ocenia swoją samodzielność jako bardzo niską i niską. Taki wynik wskazuje, że należy 

kierować do tej grupy ON z ZUG wsparcie, które spowoduje u uczestników/uczestniczek wzrost 

samodzielności. Niezwykle ważne jest tutaj oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu 

indywidualne wsparcie psychologiczne, a także podejmowanie działań na rynku pracy. Kompetencję 

tę należy wspierać poprzez zajęcia praktyczne – np. w trakcie warsztatów. 

Ponadto, należy zwrócić uwagę na rozbieżności w ocenie tej kompetencji w przypadku 

uczestników/uczestniczek ze schorzeniami wzroku i osobami chorymi na fenyloketonurię lub inne 

rzadkie choroby metaboliczne. Jak wynika z badania ta druga grupa wymaga znacznie większego 

wsparcia w kształtowaniu samodzielności niż osoby z uszkodzonym wzrokiem. 
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Respondenci/respondentki, których odpowiedzialność kształtuje się na średnim poziomie stanowią 

23,9% ogółu ON chorych na fenyloketonurię lub inne rzadkie choroby metaboliczne. Natomiast 24,8% 

osób ocenia siebie jako odpowiedzialnych w kwestiach dbałości o własny rozwój osobisty i zawodowy. 

Szczegółowy rozkład odpowiedzi prezentuje poniższy wykres: 

Wykres 19 Poziom kompetencji „ODPOWIEDZIALNOŚĆ” (N=109) 

 

Zaufanie we własne siły. Swoje możliwości w życiu społecznym i zawodowym tylko 26,6% 

respondentów/respondentek ocenia wysoko i bardzo wysoko, podczas gdy 54,1% 

uczestników/uczestniczek cechuje niska samoocena, co stanowi wskazanie do dalszej pracy nad 

wzmacnianiem wiary we własne możliwości wśród uczestników/uczestniczek projektu. Szczegółowe 

dane w zakresie oceny kompetencji „zaufanie we własne siły” prezentuje tabela 10. 
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Podobnie jak samodzielność, w grupie uczestników/uczestniczek chorych na fenyloketonurię i inne 

rzadkie choroby metaboliczne, wsparcia wymaga kompetencja „odpowiedzialność”. W tym przypadku 

należy również kłaść szczególny nacisk na zindywidualizowane wsparcie psychologiczne dopasowane 

do potrzeb konkretnych osób oraz próby podejmowania działań na rynku pracy.  
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Tabela 10 Poziom kompetencji „ZAUFANIE WE WŁASNE SIŁY” (N=109) 

 

Na brak wiary we własne możliwości wskazuje nie tylko wysoki odsetek respondentów, których cechuje 

zaufanie we własne siły na poziomie łącznie nieprzekraczającym 30%, ale przede wszystkim niewielki 

odsetek osób, które wierzą w siebie niemal w 100%. 

Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Osoby chore na fenyloketoniurię i inne rzadkie choroby 

metaboliczne uczestniczące w badanym projekcie charakteryzują się stosunkowo niskim poczuciem 

bezpieczeństwa i stabilizacji. Jak wynika z przeprowadzonego badania ex-ante, rozpoczynając udział 

w projekcie 55% uczestników/uczestniczek odczuwa obawy przed przyszłością (również zawodową), nie 

czuje się pewnie w nieznanym sobie środowisku: 

 Bardzo niskie poczucie bezpieczeństwa cechuje 36,7% uczestników/uczestniczek badania 

(w tym 26,6% badanych wskazuje na poziom poczucia bezpieczeństwa poniżej 10%), na niskie 

poczucie bezpieczeństwa, a co za tym idzie duże obawy np. przed przyszłością wskazuje 18,3% 

badanych. 

Przedział Liczba wskazań Odsetek wskazań

od 0 % do 10 % 20 18,3%

od 10,01 % do 20 % 9 8,3%

od 20,01 % do 30 % 23 21,1%

od 30,01 % do 40 % 7 6,4%

od 40,01 % do 50 % 18 16,5%

od 50,01 % do 60 % 3 2,8%

od 60,01 % do 70 % 11 10,1%

od 70,01 % do 80 % 11 10,1%

od 80,01 % do 90 % 2 1,8%

od 90,01 % do 100 % 5 4,6%

Brak wiary we własne możliwości w grupie osób niepełnosprawnych chorych na fenyloketonurę 

i inne rzadkie choroby metaboliczne może przekładać się na inne kompetencje i umiejętności ON 

z ZUG – np. motywację do działania czy poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, a to z kolei 

bezpośrednio wpływa na skuteczność aktywizacji zawodowej. Dlatego ważne, aby wzmacniać wiarę 

we własne możliwości wśród uczestników/uczestniczek projektu w ramach działań skierowanych na 

rozwijanie kompetencji miękkich. 
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Wykres 20 Poziom kompetencji „POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I STABILIZACJI” (N=109) 

 

Pozostałe ON z ZUG objęte badaniem wskazują na średni i wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa, 

odpowiednio: 

 22,9% uczestników/uczestniczek cechuje średni poziom poczucia bezpieczeństwa (w tym 

15,6% badanych wskazało na poziom kompetencji w przedziale 40,01%-50%, a 7,3% przedział 

pomiędzy 50,01% a 60%); 

 21,1% uczestników/uczestniczek projektu odczuwa niewielkie obawy przed przyszłością. W tej 

grupie 13,8% osób chorych na fenyloketonurię lub inne rzadkie choroby metaboliczne oceniło 

własne poczucie bezpieczeństwa na poziomie do 80%. 
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Odsetek ON z ZUG, które bardzo nisko i nisko oceniają swoje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji 

wskazuje, że jest to obszar, w którym wymagane jest wsparcie. Tak jak w przypadku 

samodzielności czy odpowiedzialności najważniejszą rolę odgrywać tutaj powinno wsparcie m.in. 

psychologiczne, a także wsparcie silnie związane z rodzajem niepełnosprawności, które posiadają 

poszczególne grupy ON z ZUG, objęte wsparciem w projekcie. W przypadku osób niewidomych lub 

słabowidzących jest to wsparcie tyflologiczne (udzielanie porad i informacji dotyczących 

problematyki związanej z dysfunkcją narządu wzroku), wsparcie z zakresu orientacji przestrzennej, 

samodzielnego i bezpiecznego poruszania się czy usprawniania widzenia, usprawniania czynności 

życia codziennego. W przypadku osób z chorobami metabolicznymi jest to wsparcie dietetyczne – 

stosowanie właściwej diety jest w przypadku tych osób nie tylko podstawą aktywności społeczno-

zawodowej, lecz przede wszystkim podstawą zachowania zdrowia i życia. Właśnie takie wsparcie 

zostało założone w projekcie, dodatkowo jest ono indywidualnie dopasowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w nim uczestniczących. 
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Poziom funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy. Poziom wiedzy uczestników/ 

uczestniczek w zakresie funkcjonowania na rynku pracy jest bardzo niski. Aspekty takie jak: formy 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przywileje ON jako pracowników/ pracownic lub pracodawców 

zatrudniających ON, prawa i obowiązki pracodawców związane z zatrudnianiem osób 

niepełnosprawnych są dobrze znane jedynie 15,6% respondentów/respondentek badania. Aż 65,1% nie 

posiada wiedzy w tym zakresie lub poziom wiedzy jest niski. W przypadku 19,3% 

uczestników/uczestniczek badania wiedza na temat mechanizmów rynku pracy i funkcjonowania 

społecznego kształtuje się na średnim poziomie. Szczegółowe dane ilustruje wykres. 

Wykres 21 Ocena poziomu funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy ON z ZUG (N=109) 
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Wiedza w zakresie funkcjonowania rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych. 

Zarówno wiedza na temat rynku pracy – prawa pracy, praw przysługujących niepełnosprawnym 

pracownikom/pracownicom czy obowiązków pracodawców, jak i wiedzy na temat nawiązywania relacji 

zawodowych w grupie osób chorych na fenyloketonurię lub inne rzadkie choroby metaboliczne jest 

niewystarczająca dla efektywnego funkcjonowania na rynku pracy.   

Wiedza o zasadach funkcjonowania ON na rynku pracy jest jedną z zasadniczych kompetencji, 

które trzeba wspierać w ramach działań projektowych. Wchodząc na rynek pracy ON z ZUG muszą 

być świadome swoich praw i obowiązków, a także obowiązków pracodawców względem 

pracowników niepełnosprawnych. Kontynuowanie działań zmierzających do zdobycia wiedzy na 

temat m.in. prawa pracy jest ważne ze względu na dwa aspekty: 

 Po pierwsze jest to główna potrzeba w ocenie uczestników/uczestniczek projektu; 

 Po drugie znajomość prawa pracy może stanowić czynnik motywacyjny do podejmowania 

aktywności zawodowej ON z ZUG – osoby niepełnosprawne często mają obawy przed 

podjęciem pracy, związane z ich ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności. 

Wiedza na temat przysługujących im praw takich jak: dostosowanie miejsca pracy do 

rodzaju niepełnosprawności, zmniejszony wymiar czasu pracy, dodatkowe dni wolne 

umożliwiające np. wizyty lekarskie może zachęcić uczestników/uczestniczki projektu do 

podejmowania prób wejścia na rynek pracy. 

Realizując działania w zakresie poszerzania wiedzy ON z ZUG o rynku pracy należy również 

przedstawiać realia rynku pracy (tzn. że poszukiwanie zatrudnienia może wymagać wysłania 

kilkuset dokumentów i że z podobnymi problemami borykają się również pracownicy 

pełnosprawni), aby po wyjściu z projektu uczestnicy/uczestnicy nie zrażali się niepowodzeniami.  
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Wykres 22 Poziom wiedzy uczestników/uczestniczek badania na temat funkcjonowania rynku pracy 

i nawiązywania relacji zawodowych (N=109) 

 

Bardzo duży odsetek respondentów/respondentek – łącznie aż 77,1% posiada bardzo niską lub niską 

wiedzę na temat funkcjonowania rynku pracy. Szczególnie znamienny jest fakt, że w tej grupie aż 

51,4% to osoby, których wiedza nie przekracza 10%. Nieco lepsze wyniki osiągnęli 

respondenci/respondentki w zakresie umiejętności nawiązywania relacji zawodowych, choć mimo tego, 

wyniki również wskazują na brak wiedzy na temat sytuacji zawodowych takich jak m.in. rozmowa 

kwalifikacyjna, właściwe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), zachowanie 

w środowisku pracy. Łącznie 65,1% uczestników/uczestniczek badania nie wie w jaki sposób zachować 

się w relacjach zawodowych, z czego wiedza 32,1% badanych jest niższa niż 10%.  
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Te wyniki potwierdzają zdiagnozowane na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie, a następnie 

realizacji IPD, potrzeby ON z ZUG w zakresie wiedzy na temat funkcjonowania na rynku pracy 

i nawiązywania relacji zawodowych. Uczestnicy/uczestniczki projektu potrzebują szkoleń i doradztwa, 

które umożliwią im efektywne poszukiwanie pracy. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, 

które nigdy nie pracowały, a także nie podejmowały wcześniej prób znalezienia zatrudnienia.  

Warto pamiętać o tym, że zajęcia dotyczące poruszania się po rynku pracy powinny mieć formę 

warsztatową, tak, aby ON z ZUG same mogły tworzyć dokumenty aplikacyjne np. w odpowiedzi na 

konkretne ogłoszenia o pracę, brać udział w treningowych rozmowach kwalifikacyjnych, a następnie 

analizować ich przebieg.  
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6.2. Oczekiwania uczestników/uczestniczek wobec udziału w projekcie 

 

Również w ramach prowadzonego badania ex-ante przeprowadzono analizę potrzeb i oczekiwań ON 

z ZUG względem projektu. Celem gromadzenia tego typu danych było udzielenie odpowiedzi na pytania 

Jakie były potrzeby i oczekiwania ON wobec udziału w projekcie?, Na rozwinięciu jakich kompetencji 

najbardziej zależało ON?, a przez to dokonanie oceny na ile możliwe jest osiągniecie celów projektu 

zdefiniowanych na etapie programowania. 

W trakcie badania respondentom/respondentkom przedstawiono zestaw kompetencji i poproszono ich 

o wskazanie na pięciostopniowej skali (gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, równoznaczną z bardzo małą 

Założenia Planu Działania oraz przeprowadzona na potrzeby wniosku o dofinansowanie 

analiza potrzeb wśród ON z ZUG, wskazuje, że oczekiwania i potrzeby osób 

niepełnosprawnych, które powinny przełożyć się na wzrost aktywności społecznej 

i zawodowej, w tym podjęcie i utrzymanie zatrudnienia dotyczą następujących aspektów:  

 Podniesienia samooceny, kompetencji społecznych oraz sprawności funkcjonalnej, 

co zapewnić ma poradnictwo psychologiczne, konsultacje specjalistyczne czy 

udział  

w spotkaniach i warsztatach; 

 Podniesienia umiejętności poruszania się na otwartym rynku pracy i poszukiwania 

zatrudnienia – poprzez doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne i warsztaty 

pozwalające na nabycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności; 

 Podniesienia kwalifikacji zawodowych – poprzez szkolenia; 

 Podwyższenia poziomu wykształcenia dzięki doradztwu i wsparciu w rozpoczęciu 

i kontynuowaniu nauki; 

 Zdobycia doświadczenia zawodowego dzięki stażom rehabilitacyjnym i praktycznej 

nauce zawodu; 

 Znalezienia i utrzymania zatrudnienia – poprzez pośrednictwo pracy i wsparcie 

w utrzymaniu zatrudnienia; 

 Zabezpieczenia pomocy w realizacji działań w projekcie – zapewnienie zwrotów 

kosztów dojazdu, noclegu, wyżywienia, asystenta i sprzętu (w przypadku osób ze 

schorzeniami wzroku). 
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potrzebą rozwijania danej kompetencji, a 5 ocenę najwyższą, równoznaczną z ogromną potrzebą 

wspierania danej kompetencji), jak ważne jest dla uczestników/uczestniczek projektu rozwijanie 

poszczególnych kompetencji. Szczegółowe dane prezentują kolejne podrozdziały. 

6.2.1. Badana grupa ogółem 

Oczekiwania ON z ZUG uczestniczących w projekcie koncentrują się głównie na aspektach bezpośrednio 

związanych z rozwojem zawodowym. Do obszarów, w których respondenci/respondentki spodziewają 

się poprawy dzięki udziałowi w projekcie, w pierwszej kolejności zaliczają się: 

 Zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą im poprawić swoją sytuację zawodową; 

 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa co do przyszłości; 

 Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających osiągnięcie założonych celów zawodowych. 

Średnie oceny w tych aspektach oscylują wokół 4 na pięciostopniowej skali (między 3,97 a 3,92). 

Porównując zakres potrzeb i oczekiwań ON z ZUG względem projektu z wynikami poziomu 

poszczególnych kompetencji przedstawionymi we wcześniejszej części raportu, należy zauważyć, że są 

one spójne i ze sobą korespondują. W opinii uczestników/uczestniczek badania, wejście/powrót na 

rynek pracy, są najbardziej istotnymi elementami. Świadczą o tym wysokie oceny dotyczące kwestii 

związanych z aktywnością zawodową, wskazane przez osoby badane w części związanej z ich 

oczekiwaniami, a także niski poziom kompetencji związanych z aktywnością zawodową, co zostało 

wykazane we wcześniejszej części raportu.  

Oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu względem kompetencji i umiejętności jakie chcieliby 

wzmocnić/nabyć pokrywa się z ich oceną własnych kompetencji. Analiza ogólnych wyników badania 

wskazała, że ON z ZUG najniższy poziom wiedzy i kompetencji posiadają właśnie w zakresie kwestii 

związanych z rynkiem pracy, zatem nie dziwi fakt, że wśród potrzeb na pierwszym miejscu wskazują 

nabycie wiedzy, która pozwoli im podejmować skuteczne działania na drodze do poprawy swojej 

sytuacji zawodowej.  

Najmniej istotne dla uczestników/uczestniczek badania są takie aspekty jak przełamanie barier 

wewnętrznych lub zewnętrznych w nawiązywaniu kontaktów towarzyskich, poprawa koncentracji 

i uwagi, gdy chodzi o wysiłek umysłowy, przełamanie barier zewnętrznych, jakie ON z ZUG odczuwają 

w kontaktach urzędowych/zawodowych, czy poprawa koncentracji i uwagi, gdy chodzi o zadania 

manualne. Mniejsze zapotrzebowanie na doskonalenie w tych zakresach pokrywa się z ocenami 

odpowiadającymi im kompetencjom. Uczestniczki/uczestnicy ocenili średnio lub wysoko takie 

kompetencje jak porozumiewanie się, komunikacja, na które składają się m.in. kontakty towarzyskie 

oraz formalne, koncentracja, uwaga, zadaniowość, stąd też niskie zapotrzebowanie na wzmacnianie 

i kształcenie tych umiejętności. Szczegółowy rozkład średnich ocen w zakresie potrzeb 

uczestników/uczestniczek względem projektu prezentuje tabela:  
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Tabela 11 Potrzeby w zakresie rozwinięcia poprzez uczestników i uczestniczki określonych kompetencji 

poprzez udział w projekcie (N= 409) 

Potrzeba/oczekiwanie względem projektu 
Średnia 

ocen 

Nabycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą mi dążyć do poprawy sytuacji zawodowej 3,97 

Większa pewność i poczucie bezpieczeństwa co do mojej przyszłości 3,93 

Nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych by osiągnąć postawione przeze mnie cele zawodowe 3,92 

Większa pewność i poczucie bezpieczeństwa co do mojej przyszłości zawodowej 3,84 

Zwiększenie w moim życiu liczby przedsięwzięć, które rozwijają mnie zawodowo 3,82 

Zwiększenie wiedzy w zakresie funkcjonowania na rynku pracy  3,79 

Ustalenie celów zawodowych, jakie chciał(a)bym osiągnąć, w najbliższych latach 3,80 

Zwiększenie wiedzy w zakresie nawiązywania relacji zawodowych  3,72 

Zwiększenie zaufania we własne siły 3,69 

Nabycie wiedzy o sobie samym jako pracowniku i o tym, jak się rozwijać 3,67 

Zwiększenie w moim życiu liczby przedsięwzięć, które rozwijają mnie społecznie 3,64 

Nabycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą mi samodzielnie dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo 3,62 

Nabycie wiedzy o sobie samym - swojej osobowości i o tym, jak ją rozwijać 3,62 

Większa pewność i poczucie bezpieczeństwa, gdy jestem w miejscach, niedostosowanych do potrzeb wynikających 
z mojego stanu zdrowia 

3,62 

Przełamanie barier wewnętrznych, jakie odczuwam w kontaktach urzędowych / zawodowych 3,45 

Przełamanie barier wewnętrznych, jakie odczuwam w kontaktach towarzyskich 3,37 

Poprawa koncentracji i uwagi gdy chodzi o zadania umysłowe 3,33 

Przełamanie barier zewnętrznych, jakie odczuwam w kontaktach urzędowych / zawodowych 3,31 

Poprawa umiejętności samodzielnej oceny rezultatów własnej pracy  3,31 

Przełamanie barier zewnętrznych, jakie odczuwam w kontaktach towarzyskich 3,29 

Poprawa koncentracji i uwagi gdy chodzi o zadania manualne 3,13 

 

Potrzeby uczestników/uczestniczek projektu w zależności od rodzaju niepełnosprawności kształtują się 

nieco inaczej niż dane ogółem. Analiza zaprezentowana została w kolejnych dwóch podrozdziałach.  

Uczestniczki/uczestnicy badania w najmniejszym stopniu oczekują od projektu poprawy w zakresie 

kompetencji miękkich. Wyniki te można interpretować w dwojaki sposób – możliwe, że 

respondenci/respondentki nie mają świadomości, jak istotne są umiejętności miękkie na rynku pracy 

i w pewnym sensie bagatelizują je na rzecz „ważniejszych” kompetencji twardych, które w ich opinii 

dadzą bardziej wymierne efekty niż np. szkolenia z zakresu autoprezentacji, czy metod podnoszenia 

koncentracji lub zwalczania stresu. Uczestnicy/uczestniczki badania mogą również oceniać swoje 

kompetencje miękkie lepiej niż są one rozwinięte w rzeczywistości, stąd ocena, że kształcenie ich nie 

jest tak bardzo istotne.  
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6.2.2. Osoby z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych 

Potrzeby uczestników/uczestniczek projektu – osób z uszkodzonym wzrokiem są zbliżone do potrzeb ON 

z ZUG ogółem. W tej grupie również najważniejsze są kwestie związane z rozwojem zawodowym, co 

pokrywa się z ocenami w zakresie kompetencji dotyczącej funkcjonowania na rynku pracy czy też 

wiedzy o rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych. Przedstawione poniżej wyniki wskazują, że 

uczestnicy/uczestniczki mają świadomość swoich braków w zakresie kompetencji umożliwiających im 

podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia atrakcyjności na rynku pracy i zależy im na ich 

doskonaleniu.  

Wśród najbardziej oczekiwanych efektów projektu w opinii osób z uszkodzonym wzrokiem wymienić 

należy: 

 Nabycie wiedzy i umiejętności, która doprowadzi do poprawy sytuacji zawodowej – średnia 

ocena 3,96; 

 Nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych by osiągnąć założone cele zawodowe – średnia 

ocena 3,91; 

 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa co do przyszłości – średnia ocena 3,90. 

Tabela 12 Potrzeby w zakresie rozwinięcia poprzez uczestników i uczestniczki określonych kompetencji 

poprzez udział w projekcie (N= 300) 

Potrzeba/oczekiwanie względem projektu 
Średnia 

ocen 

Nabycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą mi dążyć do poprawy sytuacji zawodowej 3,96 

Nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych by osiągnąć postawione przeze mnie cele zawodowe 3,92 

Większa pewność i poczucie bezpieczeństwa co do mojej przyszłości 3,90 

Większa pewność i poczucie bezpieczeństwa co do mojej przyszłości zawodowej 3,82 

Zwiększenie w moim życiu liczby przedsięwzięć, które rozwijają mnie zawodowo 3,81 

Ustalenie celów zawodowych, jakie chciał(a)bym osiągnąć, w najbliższych latach 3,79 

Zwiększenie wiedzy w zakresie funkcjonowania na rynku pracy  3,76 

Zwiększenie wiedzy w zakresie nawiązywania relacji zawodowych  3,67 

Nabycie wiedzy o sobie samym jako pracowniku i o tym, jak się rozwijać 3,66 

Większa pewność i poczucie bezpieczeństwa gdy jestem w miejscach, niedostosowanych do potrzeb wynikających 
z mojego stanu zdrowia 

3,63 

Zwiększenie zaufania we własne siły 3,61 

Nabycie wiedzy o sobie samym - swojej osobowości i o tym, jak ją rozwijać 3,57 

Zwiększenie w moim życiu liczby przedsięwzięć, które rozwijają mnie społecznie 3,56 

Nabycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą mi samodzielnie dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo 3,56 

Przełamanie barier wewnętrznych, jakie odczuwam w kontaktach urzędowych / zawodowych 3,34 

Przełamanie barier zewnętrznych, jakie odczuwam w kontaktach urzędowych / zawodowych 3,29 

Przełamanie barier wewnętrznych, jakie odczuwam w kontaktach towarzyskich 3,26 

Poprawa koncentracji i uwagi gdy chodzi o zadania umysłowe 3,25 
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Przełamanie barier zewnętrznych, jakie odczuwam w kontaktach towarzyskich 3,22 

Poprawa umiejętności samodzielnej oceny rezultatów własnej pracy  3,22 

Poprawa koncentracji i uwagi gdy chodzi o zadania manualne 2,99 

Stosunkowo istotne są również pozostałe kwestie związane z kompetencjami zawodowymi i rynkiem 

pracy, jak poczucie bezpieczeństwa w kontekście przyszłej sytuacji zawodowej, zwiększenie działań 

wpływających na rozwój zawodowy, natomiast najmniejsze potrzeby uczestnicy/uczestniczki wykazują 

w zakresie kompetencji miękkich: 

 przełamanie barier wewnętrznych lub zewnętrznych w nawiązywaniu kontaktów towarzyskich; 

 poprawa koncentracji i uwagi, gdy chodzi o wysiłek umysłowy; 

 przełamanie barier zewnętrznych, jakie uczestnicy odczuwają w kontaktach urzędowych/ 

zawodowych; 

 poprawa koncentracji i uwagi, gdy chodzi o zadania manualne. 

6.2.3. Osoby chore na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne 

Grupę uczestników/uczestniczek chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne 

cechuje nieco wyższy poziom potrzeb/oczekiwań względem projektu niż osoby ze schorzeniami wzroku, 

wynikającymi z uwarunkowań genetycznych. Ponadto zakres potrzeb tych dwóch grup 

respondentów/respondentek różni się, co wynika z poziomu poszczególnych kompetencji, które 

w niektórych przypadkach są inne w zależności od rodzaju niepełnosprawności.  

Podobnie, jak ON z uszkodzonym wzrokiem, osoby chore na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby 

metaboliczne oczekują od projektu nabycia wiedzy i umiejętności związanych z rynkiem pracy, jednakże 

pojawiają się w tej grupie obszary, które nie miały tak istotnego znaczenia w przypadku osób 

z uszkodzonym wzrokiem. Dla uczestników/uczestniczek z fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami 

metabolicznymi, zasadniczymi potrzebami/oczekiwaniami są – zwiększenie poczucia bezpieczeństwa – 

średnia ocena 4,04 na pięciostopniowej skali, dopiero w następnej kolejności pojawiają się aspekty 

rynku pracy. Grupa ta znacznie wyżej umieszcza w rankingu potrzeb zapotrzebowanie na rozwój 

społeczny i osobowy - zwiększenia liczby przedsięwzięć, które rozwijają społecznie, zwiększenia 

poczucia bezpieczeństwa, co do przyszłości czy też zwiększenia zaufania we własne siły.  
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Tabela 13 Potrzeby w zakresie rozwinięcia poprzez uczestników i uczestniczki określonych kompetencji 

poprzez udział w projekcie (N= 109) 

Potrzeba/oczekiwanie względem projektu 
Średnia 

ocen 

Większa pewność i poczucie bezpieczeństwa, co do mojej przyszłości 4,04 

Nabycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą mi dążyć do poprawy sytuacji zawodowej 4,01 

Nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych by osiągnąć postawione przeze mnie cele zawodowe 3,91 

Zwiększenie zaufania we własne siły 3,90 

Większa pewność i poczucie bezpieczeństwa co do mojej przyszłości zawodowej 3,89 

Zwiększenie wiedzy w zakresie funkcjonowania na rynku pracy 3,88 

Zwiększenie wiedzy w zakresie nawiązywania relacji zawodowych  3,87 

Zwiększenie w moim życiu liczby przedsięwzięć, które rozwijają mnie zawodowo 3,86 

Zwiększenie w moim życiu liczby przedsięwzięć, które rozwijają mnie społecznie 3,83 

Ustalenie celów zawodowych, jakie chciał(a)bym osiągnąć, w najbliższych latach 3,82 

Nabycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą mi samodzielnie dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo 3,79 

Nabycie wiedzy o sobie samym - swojej osobowości i o tym, jak ją rozwijać 3,77 

Przełamanie barier wewnętrznych, jakie odczuwam w kontaktach urzędowych / zawodowych 3,75 

Nabycie wiedzy o sobie samym, jako pracowniku i o tym, jak się rozwijać 3,71 

Przełamanie barier wewnętrznych, jakie odczuwam w kontaktach towarzyskich 3,66 

Poprawa koncentracji i uwagi, gdy chodzi o zadania umysłowe 3,58 

Większa pewność i poczucie bezpieczeństwa, gdy jestem w miejscach, niedostosowanych do potrzeb wynikających 
z mojego stanu zdrowia 

3,56 

Poprawa umiejętności samodzielnej oceny rezultatów własnej pracy  3,55 

Poprawa koncentracji i uwagi, gdy chodzi o zadania manualne 3,54 

Przełamanie barier zewnętrznych, jakie odczuwam w kontaktach towarzyskich 3,49 

Przełamanie barier zewnętrznych, jakie odczuwam w kontaktach urzędowych / zawodowych 3,38 

 

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych, osoby z fenyloketonurią i innymi rzadkimi 

chorobami metabolicznymi w większym stopniu, niż osoby z uszkodzonym wzrokiem, dostrzegają 

potrzebę doskonalenia kompetencji miękkich, choć nadal obszarami o stosunkowo mniejszym 

zapotrzebowaniu są: przełamanie barier zewnętrznych w porozumiewaniu się z otoczeniem, czy też 

poprawa koncentracji i uwagi. 

Ogólnie powyższe dane wskazują, na większe potrzeby w kształceniu wszystkich kompetencji wśród 

osób z fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi, niż wśród osób z uszkodzonym 

wzrokiem. Zatem w przyszłości realizując kolejne działania wspierające ON z ZUG należy zastanowić 

się nad większym zróżnicowaniem wsparcia w zależności od rodzaju niepełnosprawności 

uczestników/uczestniczek.  
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7. Wnioski 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, poziom kompetencji i wiedzy uczestników/uczestniczek 

projektu jest zróżnicowany, zarówno w badanych obszarach kompetencyjnych, jak i pomiędzy badanymi 

grupami (tj. wśród osób ze schorzeniami wzroku i osób chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie 

choroby metaboliczne). Występują kompetencje, które zgodnie z wynikami badania, są na dobrym 

poziomie i nie wymagają dużego wsparcia, ale są także takie, nad którymi zdecydowanie należy 

pracować. Na poziom poszczególnych kompetencji wpływa rodzaj niepełnosprawności - odmienne 

potrzeby występują u osób z uszkodzonym wzrokiem, a inne u osób z fenyloketonurią i innymi rzadkimi 

chorobami metabolicznymi.  

Poniżej zaprezentowano zestawienie ocen w podziale na poszczególne kompetencje, celem 

zaprezentowania wyników badania ogółem oraz porównania kompetencji pomiędzy osobami o dwóch 

rodzajach niepełnosprawności, objętych wsparciem w projekcie.  

 
 

Porozumiewanie się, 

komunikacja 

Bariery w porozumiewaniu się odczuwane są w większym lub mniejszym 

stopniu wśród uczestników/uczestniczek badania ex-ante. Jednakże mimo 

problemów znaczna grupa ON z ZUG ma dość wysoko rozwinięte zdolności 

komunikacyjne. Ogółem 73,6% badanych ocenia umiejętność 

porozumiewania się średnio, wysoko i bardzo wysoko, natomiast 

26,4% stanowią oceny bardzo niskie i niskie. 

Duże różnice można jednak zaobserwować rozważając wyniki badania 

oddzielnie dla każdego rodzaju niepełnosprawności. Osoby z uszkodzonym 

wzrokiem znacznie lepiej oceniają poziom kompetencji „komunikacja” niż 

osoby chore na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne. 

1% osób ze schorzeniami wzroku ocenia swoje zdolności komunikacyjne 

bardzo nisko, a 19% osób nisko, podczas gdy oceny średnie stanowią 

39,7%, a wysokie i bardzo wysokie – odpowiednio 26,7% i 13,7%. 

W grupie uczestników/uczestniczek z fenyloketonurią i innymi rzadkimi 

chorobami metabolicznymi, najniższe oceny stanowią aż 16,5% (oceny 

w przedziale do 10%), a niskie 27,5%.  

Powyższe wyniki mogą wynikać z faktu, iż osoby z chorobami 

metabolicznymi to osoby młode, stąd ich zdolności komunikacyjne są na 

stosunkowo niskim poziomie. Dodatkowo osoby te z racji młodego wieku 

bardzo często nie posiadają doświadczeń zawodowych, które w dużym 

stopniu przekładają się na rozwój umiejętności porozumiewania się  

i komunikacji. Warto zwrócić uwagę na przedmiotową kompetencję, gdyż 

efektywna komunikacja jest podstawą nawiązywania relacji społecznych 
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lub zawodowych.  

 

Koncentracja, uwaga, 

zadaniowość 

Ogólnie oceny w zakresie tej kompetencji kształtują się stosunkowo 

wysoko – 50,9% uczestników/uczestniczek projektu określa swoje 

zdolności koncentracji i skupienia uwagi powyżej 60% (tj. wysoko i bardzo 

wysoko). Natomiast oceny niskie i bardzo niskie stanowią odpowiednio 

9,8% i 13%.  

Podobnie jak w przypadku kompetencji „porozumiewanie się, 

komunikacja”, ocena umiejętności w zakresie koncentracji kształtuje się 

inaczej w przypadku ON z uszkodzonym wzrokiem i osób chorych na 

fenyloketonurię lub inne rzadkie choroby metaboliczne. Osoby ze 

schorzeniami metabolicznymi znacznie gorzej oceniają swoje umiejętności 

w tym zakresie.  

Bardzo nisko i nisko zdolności koncentracji ocenia 3,7% i 11,3% osób 

z uszkodzonym wzrokiem, podczas gdy w grupie osób z fenyloketonurią 

i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi, oceny te kształtują się na 

poziomie 26,6% i 17,4%. Rozkład ocen średnich kształtuje się podobnie – 

27,7% ON z uszkodzonym wzrokiem i 23,9% osób z fenyloketonurią 

i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi posiada średnią umiejętność 

porozumiewania się. Duża różnica występuje w ocenach wysokich: 

 33% uczestników/uczestniczek z uszkodzonym wzrokiem i 16,5% 

osób z fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami 

metabolicznymi ocenia kompetencję „koncentracja, uwaga, 

zadaniowość” wysoko; 

 24,3% uczestników/uczestniczek w pierwszej grupie i tylko 15,6% 

ON z fenyloketonurią i innym i rzadkimi chorobami metabolicznymi 

ocenia swoją koncentrację bardzo wysoko. 

Powyższe oceny mogą wynikać z faktu, iż osoby niewidome  

i słabowidzące, z uwagi na charakter swojej niepełnosprawności, mogą 

w znacznie większym stopniu mieć rozwiniętą koncentrację i skupić uwagę 

na tym, czym się zajmują, niż osoby chore na choroby metaboliczne. 

W związku z tym, sugeruje się zwrócenie uwagi na rozwój tej kompetencji 

w dalszej realizacji projektu, w grupie osób chorych na fenyloketonurię 

i inne rzadkie choroby metaboliczne.  
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Motywacja do 

aktywności społecznej 

i zawodowej 

Wyniki w zakresie motywacji do aktywności społecznej i zawodowej ON 

z ZUG potwierdzają analizę potrzeb tej grupy osób niepełnosprawnych 

przeprowadzoną na potrzeby wniosku o dofinansowanie i podczas 

indywidualnych diagnoz. Motywacja do działania jest jedną z kompetencji 

miękkich, która wymaga wspierania w grupie ON z ZUG i oceniana jest 

nisko, zarówno przez osoby z uszkodzonym wzrokiem, jak i osoby chore 

na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne.  

Ogółem niezadowalający poziom motywacji do podejmowania szeroko 

rozumianej aktywności społecznej i zawodowej prezentuje 48,7% ON 

z ZUG (bardzo niską motywację ma 16,9%, a niską 31,8% 

uczestników/uczestniczek badania). Podobnie wyniki kształtują się 

w podziale na rodzaj niepełnosprawności, choć osoby z fenyloketonurią 

i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi prezentują niższy, niż osoby 

z uszkodzonym wzrokiem poziom motywacji. Łącznie 43,3% osób 

z uszkodzonym wzrokiem i 63,3% uczestników/uczestniczek  

z  fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi, cechuje 

się niską motywacją do aktywności.  

Powyższe dane wskazują, że dalsze działania projektowe lub też realizacja 

kolejnych projektów powinna zostać ukierunkowana na wzmacnianie 

motywacji do aktywnego działania, zarówno na gruncie społecznym jak  

i zawodowym. Wyłącznie bowiem osoba z silną automotywacją, będzie 

podejmować próby działań ukierunkowanych na wyjście z domu  

i realizację wyznaczonych przez siebie celów. 

 

Samodzielność Samodzielność uczestników/uczestniczek badania kształtuje się na średnim 

poziomie. Bardzo nisko jej poziom ocenia 14,2% badanych, a nisko 

24,4%. Na średni poziom samodzielności wskazało 29,3% 

respondentów/respondentek, a na wysoki i bardzo wysoki poziom 

odpowiednio 22,9% i 8,8% ON z ZUG. 

Na ogólną średnią ocenę tej kompetencji wpływają składowe ocen 

uczestników/uczestniczek ze schorzeniami wzroku, którzy ocenili swój 

poziom samodzielności jako średni i osób z fenyloketonurią i innymi 

rzadkimi chorobami metabolicznymi, które w większości są zbyt mało 

samodzielne. W przypadku kompetencji „samodzielność” oceny w dwóch 

badanych grupach docelowych znacznie się różnią. Po raz kolejny osoby ze 

schorzeniami metabolicznymi oceniają się znacznie niżej niż osoby 

z uszkodzonym wzrokiem: 
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 oceny osób z uszkodzonym wzrokiem rozkładają się równomiernie 

(31,7% respondentów uważa, że jest niewystarczająco 

samodzielnych, 33,7% ocenia poziom samodzielności jako średni, 

a 34,7% jako wysoki i bardzo wysoki), 

 57,8% uczestników/uczestniczek chorych na fenyloketonurię i inne 

rzadkie choroby metaboliczne ocenia swoją samodzielność bardzo 

nisko i nisko. 

Biorąc pod uwagę powyższe, kompetencja samodzielność znacznie niżej 

oceniana jest wśród osób z chorobami metabolicznymi. Tego typu 

niepełnosprawność obecnie diagnozowana jest tuż po urodzeniu dziecka. 

W związku z tym, osoby te, są zwykle otoczone większą opieką osób 

bliskich niż dzieci zdrowe. Może to mieć wpływ na ich niskie poczucie 

samodzielności. Porównując z grupą osób niewidomych i słabowidzących 

znaczenie może mieć w tym przypadku również młody wiek osób 

z chorobami metabolicznymi.  

 

Odpowiedzialność Podobnie, jak w przypadku samodzielności, kompetencja 

„odpowiedzialność” u uczestników/uczestniczek badania kształtuje się na 

poziomie średnim. Oceny niskie, średnie i wysokie w zasadzie rozkładają 

się równomiernie. Łącznie 34,2% uczestników/uczestniczek badania 

wykazuje niezadowalający, niski poziom samodzielności, w tym: 

 13,2% badanych oceniło swoją odpowiedzialność bardzo nisko, 

 21% uczestników/uczestniczek oceniło własną odpowiedzialność 

nisko, 

 31,1% ON z ZUG potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę, aby 

zadbać o swój rozwój osobisty i zawodowy na średnim poziomie,  

 34,7% badanych ocenia odpowiedzialność wysoko. 

Jak wynika z przeprowadzonego badania ex-ante tak samo jak 

w przypadku samodzielności, odpowiedzialność znacznie niżej oceniają 

uczestnicy chorzy na fenylokotanurię niż osoby z uszkodzonym wzrokiem.  

51,4% osób ze schorzeniami metabolicznymi ocenia swoją 

odpowiedzialność bardzo nisko i nisko, podczas gdy wśród 

uczestników/uczestniczek ze schorzeniami wzroku bardzo niski i niski 

poziom odpowiedzialności wykazuje 28%. 



 

 

-52- 

Podsumowując wyniki kompetencji „odpowiedzialność” można potraktować 

je analogicznie do wyników „samodzielności”, uwzględniając młody wiek 

uczestników/uczestniczek z chorobami metabolicznymi oraz troskę bliskich, 

wynikającą z wczesnego zdiagnozowania choroby.  

 

Zaufanie we własne siły Ogółem, w przypadku 11,5% uczestników/uczestniczek projektu zaufanie 

we własne siły jest na bardzo niskim poziomie. 24% badanych nisko 

ocenia wiarę we własne możliwości, a u 24,9% kompetencja ta kształtuje 

się na średnim poziomie. Wysoki poziom samooceny posiada 28,6% 

badanych, a niemal 100% pewnych swoich możliwości na rynku pracy 

i w życiu społecznym jest 11% uczestników/uczestniczek. 

Uczestnicy/uczestniczki chore na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby 

metaboliczne mają znacznie niższe poczucie wiary we własne możliwości 

niż osoby z uszkodzonym wzrokiem. 54,1% respondentów/respondentek 

badania chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne, 

ma bardzo niskie i niskie zaufanie we własne siły, podczas gdy taki sam 

poziom wiary w swoje siły prezentuje 28% osób ze schorzeniami wzroku.  

Przedmiotowa kompetencja jest ściśle powiązana z motywacją do 

aktywności społecznej i zawodowej oraz samodzielnością. Osobę, która nie 

wierzy we własne siły trudniej zmotywować do samodzielnego działania  

i podejmowania nowych wyzwań. Osoby biorące udział w projekcie to 

osoby niepełnosprawne bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, co ma 

silne przełożenie na ich niską wiarę we własne siły i postrzeganie siebie 

jako osoby mającej mniejsze szanse na rynku pracy. Działania w dalszej 

realizacji projektu powinny skupić się na wzmacnianiu zaufania we własne 

siły osób niepełnosprawnych, poprzez budowanie lepszego wizerunku 

własnej osoby i wyższej samooceny. 

 

Poczucie bezpieczeństwa 

i stabilizacji 

Niepewność co do swojej przyszłości, a także obawy w przypadku 

samodzielnego przebywania w nieznanym środowisku, wyraża 43,3% 

uczestników/uczestniczek badania, przy czym bardzo niskie poczucie 

bezpieczeństwa występuje u 22% badanych, podczas gdy 19,3% ON 

z ZUG deklaruje wysoki, a 6,8% bardzo wysoki poziom poczucia 

bezpieczeństwa. 

Również ta kompetencja jest oceniana słabiej przez osoby chore na 

fenyloketonurię, niż uczestników/uczestniczki ze schorzeniami wzroku. Aż 

56% respondentów/respondentek z pierwszej z wymienionych grup ma 

niskie i bardzo niskie poczucie bezpieczeństwa, podczas gdy duże obawy 
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co do przyszłości odczuwa 39% osób ze schorzeniami wzroku. 

Powyższe stwierdzenia pozwalają wnioskować, że osoby chore na 

fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne, jako osoby młode  

i mniej doświadczone, odczuwają większy niepokój w zakresie swojej 

przyszłości. Patrząc natomiast na ogólne wyniki, gdzie ponad połowa 

badanych osób wyraża obawy o przyszłość, można wnioskować, że ma to 

związek z ich niepełnosprawnością oraz statusem na rynku pracy.  

 

Poziom funkcjonowania 

w społeczeństwie i na 

rynku pracy 

Analiza funkcjonalna wskazuje, że osoby niepełnosprawne z ZUG, 

uczestniczące w projekcie nie są do końca świadome swoich silnych 

i słabych stron, ponadto nie posiadają wystarczającej wiedzy w zakresie 

samodoskonalenia, co z kolei przekłada się na gotowość do realizacji 

planów zawodowych. Jest grupa uczestników/uczestniczek, którzy oceniają 

swój poziom funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy wysoko 

(16,6%) i bardzo wysoko (2,4%), jednakże przeważający odsetek 

respondentów ocenia swoje możliwości w tym zakresie jako 

niedostateczne: 

 8,8% uczestników/uczestniczek bardzo nisko ocenia swoje 

kompetencje w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie i na 

rynku pracy; 

 31,5% uczestników/uczestniczek świadomość w zakresie 

funkcjonowania na rynku pracy ocenia jako niską. 

Średnio umiejętności w tym zakresie ocenia 40,9% 

respondentów/respondentek. 

Większą świadomość w zakresie funkcjonowania na rynku pracy, swoich 

mocnych i słabych stron jako pracownika czy też funkcjonowania 

w społeczeństwie, mają osoby ze schorzeniami wzroku. 31,3% 

uczestników/uczestniczek w tej grupie ocenia swoją wiedzę jako 

niewystarczającą (oceny bardzo niskie i niskie) podczas gdy w grupie osób 

chorych na fenyloketonurię, aż 65,1% nie posiada wystarczającej wiedzy 

w tym zakresie. 

Ze względu na pierwszy cel szczegółowy projektu, jakim jest wzrost 

kompetencji społeczno-zawodowych, zwiększających szanse na wejście na 

rynek pracy ON z ZUG, w dalszej części realizacji projektu zalecane byłoby 

podjęcie/kontynuowanie działań wzmacniających funkcjonowanie 

w społeczeństwie i na rynku pracy osób niepełnosprawnych, objętych 
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wsparciem.  

 

Wiedza w zakresie 

funkcjonowania rynku 

pracy i nawiązywania 

relacji zawodowych 

Uczestnicy/uczestniczki badania posiadają niewielką wiedzę na temat 

mechanizmów funkcjonowania rynku pracy i zasad nawiązywania relacji 

zawodowych. 47,9% uczestników/uczestniczek badania niemal nie posiada 

wiedzy w zakresie funkcjonowania rynku pracy, niski poziom wiedzy ma 

16,1% badanych. Nieznacznie lepiej kształtuje się wiedza na temat 

nawiązywania relacji zawodowych. 

Obie grupy osób niepełnosprawnych, uczestniczących w projekcie posiada 

niską wiedzę na temat funkcjonowania rynku pracy i nawiązywania relacji 

zawodowych. 

W zakresie wiedzy o rynku pracy 60% osób z uszkodzonym wzrokiem 

i 77,1% osób chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby 

metaboliczne ma bardzo niską i niską wiedzę. Natomiast ocena 

nawiązywania relacji zawodowych kształtuje się następująco: 

 41,7% respondentów/respondentek ze schorzeniami wzroku 

ocenia swoją wiedzę w zakresie nawiązywania relacji zawodowych 

jako niewystarczającą (oceny bardzo niskie i niskie), 

 65,1% uczestników/uczestniczek projektu chorych na 

fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne ocenia nisko 

i bardzo nisko wiedzę w zakresie nawiązywania relacji 

zawodowych. 

W odniesieniu do celu głównego projektu, jakim jest aktywizacja 

społeczno-zawodowa, zmierzająca do wprowadzenia ON z ZUG na 

rynek pracy, w dalszej realizacji projektu zalecane byłoby 

skoncentrowanie się na dostarczaniu uczestnikom/uczestniczkom 

wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania rynku pracy 

i nawiązywania realizacji zawodowych. 

Zestawienie ocen poszczególnych kompetencji wskazuje, że analizowane grupy różnią się pod względem 

opinii na temat posiadanych umiejętności, a tym samym mają nieco odmienne potrzeby w zakresie 

wzmacniania poszczególnych kompetencji. Wśród badanych kompetencji występują dwie – „Motywacja 

do aktywności społecznej i zawodowej” oraz „Wiedza w zakresie funkcjonowania rynku pracy 

i nawiązywania relacji zawodowych”, które zostały ocenione nisko zarówno przez osoby ze schorzeniami 

wzroku, jak i chore na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne. W związku z tym wymagają 
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szczególnej uwagi obu Partnerów – Polskiego Związku Niewidomych i Polskiego Stowarzyszenia Pomocy 

Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi”.  

Ponadto wyniki badania wskazały, że respondenci/respondentki chore na fenyloketonurię i inne rzadkie 

choroby metaboliczne w zasadzie w każdym przypadku ocenili/ły swoje kompetencje niżej, niż osoby 

z uszkodzonym wzrokiem. W przypadku niektórych kompetencji oceny uczestników/uczestniczek 

w zależności od rodzaju niepełnosprawności, różnią się zasadniczo. Do tych kompetencji zaliczyć należy: 

 Komunikację, 

 Koncentrację, 

 Samodzielność, 

 Odpowiedzialność, 

 Zaufanie we własne siły, 

 Funkcjonowanie w społeczeństwie i na rynku pracy. 

Kolejne wykresy przedstawiają różnice w ocenie powyżej wskazanych kompetencji przez ON ze 

schorzeniami wzroku i ON chore na fenyloketonurię lub inne rzadkie choroby metaboliczne. 

Wykres 23 Porównanie kompetencji „KOMUNIKACJA, POROZUMIEWANIE SIĘ” 
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Wykres 24 Porównanie kompetencji „KONCENTRACJA, UWAGA, ZADANIOWOŚĆ” 

 

Wykres 25 Porównanie kompetencji „SAMODZIELNOŚĆ” 
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Wykres 26 Porównanie kompetencji „ODPOWIEDZIALNOŚĆ” 

 

Wykres 27 Porównanie kompetencji „ZAUFANIE WE WŁASNE SIŁY” 
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Wykres 28 „FUNKCJONOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE I NA RYNKU PRACY” - porównanie 

 

Występujące w ocenach różnice wskazują, że działania projektowe, szczególnie na etapie ich 

planowania, należy różnicować ze względu na rodzaj niepełnosprawności ON z ZUG, gdyż potrzeby 

wynikające z rodzaju niepełnosprawności warunkują zarówno typy wsparcia jak i ich tematykę. Ponadto 

na potrzeby uczestników/uczestniczek projektu wpływają, oprócz rodzaju niepełnosprawności, inne 

cechy jak: wiek, poziom wykształcenia czy status na rynku pracy. Jak wynika z dokonanej 

charakterystyki ON z ZUG, wśród osób chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne 

uczestniczących w projekcie dominują osoby młode, w wieku 15-24 lata – które stanowią 66,1% 

wszystkich uczestników/uczestniczek w tej grupie, podczas gdy wśród osób ze schorzeniami wzroku, 

osoby młode to 32%. ON z ZUG różnią się również pod względem poziomu wykształcenia: 

 47,7% uczestników/uczestniczek chorych na fenyloketonurię i inne choroby metaboliczne to 

osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub niższym. W grupie osób 

z uszkodzonym wzrokiem osoby posiadające ten poziom wykształcenia stanowią 29%, 

 Wykształcenie ponadgimnazjalne posiada 26,6% osób chorych na fenyloketonurię i inne 

choroby metaboliczne oraz 40% uczestników/uczestniczek z uszkodzonym wzrokiem, 

 Wykształceniem pomaturalnym i wyższym cechuje się łącznie 25,5% uczestników/uczestniczek 

z fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi oraz 31% osób ze schorzeniami 

wzroku. 

Ponadto w grupie osób z fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi, objętej 

wsparciem, jest więcej osób nieaktywnych zawodowo (87,2%) niż wśród uczestników/uczestniczek ze 

schorzeniami wzroku (79,7%). 
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Podsumowując, w grupie uczestników/uczestniczek chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby 

metaboliczne jest znacznie więcej osób młodych niż wśród osób ze schorzeniami wzroku. Są to ponadto 

osoby o niższym poziomie wykształcenia i częściej osoby nieaktywne zawodowo. Wszystkie te czynniki 

mogą wpływać na ocenę poszczególnych kompetencji.  

Oprócz kompetencji, których ocena wśród uczestników/uczestniczek projektu znacznie się różniła 

w zestawieniu uwzględniającym rodzaj niepełnosprawności, bez wątpienia występują kompetencje, 

w zakresie których ON z ZUG czują się tak samo niepewnie, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, 

wieku, poziomu wykształcenia czy innych cech. Wspólną cechą wszystkich uczestników/uczestniczek 

badania, jest niski poziom wiedzy w zakresie rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych, niski 

poziom motywacji do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej, a także niski poziom poczucia 

bezpieczeństwa.  

Również analiza funkcjonalna wykazała, że zarówno osoby z uszkodzonym wzrokiem, jak i chore na 

fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne cechuje niewystarczający poziom umiejętności, 

pozwalających na efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie i na rynku pracy. Należy jednak zwrócić 

uwagę, że wśród osób z uszkodzonym wzrokiem oceny w tym obszarze są wyższe, niż u osób chorych 

na fenyloketoruirę i inne rzadkie choroby metaboliczne. 

Wszystkie te kompetencje, które w jednoznaczny sposób stanowią barierę dla efektywnej aktywizacji 

społecznej i zawodowej uczestników/uczestniczek projektu, należy wzmacniać/kształtować poprzez 

działania projektowe. W kontekście celów projektu i ich dopasowania do rzeczywistych potrzeb ON 

z ZUG konieczne jest położenie na nie szczególnego nacisku. 

Porównanie poziomu kompetencji, które w największym stopniu wymagają wsparcia w obu grupach 

prezentuje poniższa tabela: 
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Tabela 14 Zestawienie kompetencji z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności  

 

Motywacja do aktywności społecznej i zawodowej. Niska 

motywacja do podejmowania działań związanych z uczestnictwem 

w życiu społecznym oraz podejmowania aktywności zawodowej 

występuje u większości uczestników/uczestniczek projektu niezależnie 

od rodzaju niepełnosprawności. Wzmacnianie tej kompetencji jest 

niezwykle istotne dla realizacji celów projektu, gdyż podejmowanie 

jakichkolwiek działań leży u podstaw efektywnej aktywizacji.  

 

Realizując kolejne projekty w przyszłości należy uwzględnić działania 

zmierzające do zwiększenia motywacji ON, a także należy zwrócić 

uwagę, aby działania te przybierały różnorodne formy: 

 Bieżąca obserwacja ON z ZUG podczas form wsparcia pod 

kątem zainteresowanie uczestnictwem w różnych działaniach, 

chęci integracji z grupą - aby móc zainterweniować 

w przypadku zdiagnozowania osób o niskim poziomie 

motywacji.

PZN AV OGÓŁEM PZN AV OGÓŁEM PZN AV OGÓŁEM PZN AV OGÓŁEM

0 % - 10 % 2,3% 14,7% 5,6% 4,0% 26,6% 10,0% 24,3% 51,4% 31,5% 11,7% 32,1% 17,1%

10,01% -  20 % 10,7% 12,8% 11,2% 12,3% 11,0% 12,0% 18,0% 13,8% 16,4% 10,3% 12,8% 11,0%

20,01 % - 30 % 15,0% 15,6% 15,2% 7,7% 10,1% 8,3% 12,7% 8,3% 11,5% 10,7% 12,8% 11,2%

30,01 % - 40 % 15,3% 20,2% 16,6% 15,0% 8,3% 13,0% 5,0% 3,7% 4,6% 9,0% 7,3% 8,3%

40,01 % - 50 % 16,7% 13,8% 15,4% 19,7% 15,6% 19,1% 12,3% 11,9% 13,0% 12,0% 13,8% 12,5%

50,01 % - 60 % 15,0% 10,1% 13,7% 13,0% 7,3% 11,5% 8,3% 3,7% 7,1% 12,3% 4,6% 10,3%

60,01 % -70 % 11,3% 6,4% 10,8% 14,0% 9,2% 12,5% 5,3% 0,9% 3,9% 14,3% 3,7% 12,0%

70,01 % - 80 % 9,0% 5,5% 8,1% 7,7% 4,6% 6,8% 6,7% 2,8% 5,6% 10,0% 4,6% 8,6%

80,01 % - 90 % 3,3% 0,00% 2,4% 4,7% 4,6% 4,6% 4,3% 1,8% 3,7% 5,3% 3,7% 4,9%

90,01 % - 100 % 1,3% 0,9% 1,0% 2,0% 2,8% 2,2% 3,0% 1,8% 2,7% 4,3% 4,6% 4,2%

Przedział
WIEDZA O RYNKU PRACY

WIEDZA W ZAKRESIE 

NAWIĄZYWANIA RELACJI 

ZAWODOWYCH

MOTYWACJA
BEZPIECZEŃSTWO I 

STABILIZACJA
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 Bieżące psychologiczne wsparcie w momentach spadku poziomu motywacji, dzięki czemu ON 

z ZUG będą mogły zapoznać się z metodami automotywacji. Wprowadzenie warsztatów, 

podczas których osoba niepełnosprawna, która znalazła zatrudnienie, przedstawi 

uczestnikom/uczestniczkom projektu, jak przezwyciężyła trudności wynikające z ograniczeń 

związanych z niepełnosprawnością, tak, aby osoby uczestniczące w projekcie zobaczyły jakie 

faktyczne korzyści może przynieść im podejmowanie różnorodnych aktywności, a także to, że 

np. znalezienie zatrudnienia jest możliwe mimo niepełnosprawności. 

Wiedza o rynku pracy i nawiązywaniu relacji zawodowych. W kontekście niskiego poziomu 

wiedzy uczestników/uczestniczek w zakresie funkcjonowania rynku pracy właściwe jest realizowanie 

zaplanowanych w projekcie form wsparcia tj. doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne czy warsztaty, 

które zwiększają umiejętność poruszania się na otwartym rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia przez 

ON z ZUG. Działania te w przyszłości można wspierać w następujący sposób: 

 realizując kolejne edycje projektu/inne projekty skierowane do tej grupy osób, warto 

kontynuować dobre praktyki z aktualnej edycji projektu i już w trakcie rekrutacji sprawdzić 

rzeczywistą wiedzę/umiejętności uczestników/uczestniczek. Część ON z ZUG może dobrze znać 

swoje mocne i słabe strony jako pracownika i posiadać wiedzę umożliwiającą polepszenie 

swojej sytuacji na rynku pracy. W takim wypadku można zastanowić się nad ograniczeniem 

tego typu wsparcia na rzecz wspierania innych kompetencji. Należy jednak zwrócić uwagę, jakie 

osoby oceniają swoje możliwości w tym zakresie wysoko – jeżeli są to osoby z doświadczeniem 

zawodowym, które wcześniej podejmowały różnorodne aktywności, można stwierdzić, że ich 

wiedza jest wystarczająca. Jednak w przypadku osób, które nie wkroczyły na rynek pracy trzeba 

wziąć pod uwagę możliwość, że mogą one nie być świadome swoich braków. 

 realizując działania w zakresie poszerzania wiedzy ON z ZUG o rynku pracy należy również 

przedstawiać realia rynku pracy (tzn. że poszukiwanie zatrudnienia może wymagać wysłania 

kilkuset dokumentów), a także pokazanie, że z podobnymi problemami borykają się również 

pracownicy pełnosprawni, aby po wyjściu z projektu uczestnicy/uczestniczki nie zrażali się 

niepowodzeniami.  

 Warto pamiętać o tym, że zajęcia dotyczące poruszania się po rynku pracy powinny mieć formę 

warsztatową, tak, aby uczestnicy sami mogli tworzyć dokumenty aplikacyjne np. w odpowiedzi 

na konkretne ogłoszenia o pracę, brać udział w treningowych rozmowach kwalifikacyjnych, 

a następnie analizować ich przebieg. 

Podsumowując wyniki analizy ex-ante można stwierdzić, że działania projektu odpowiadają na 

rzeczywiste potrzeby jego uczestników/uczestniczek i wpływają na realizację jego celów.  
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KRYTERIA EWALUACYJNE – TRAFNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ 

Cele projektu wpisują się zarówno w zdiagnozowane obszary wsparcia ON z ZUG jak i potrzeby 

uczestników/uczestniczek projektu wynikające z badania ex-ante. W największym stopniu działania 

projektowe odpowiadają na potrzeby ON z ZUG pod kątem wsparcia związanego z rynkiem pracy. 

Diagnoza potrzeb ON z ZUG przeprowadzona na etapie projektowania wsparcia pozwoliła określić 

główne potrzeby osób niepełnosprawnych ze schorzeniami wzroku oraz chorych na fenyloketonurię 

i inne rzadkie choroby metaboliczne, dzięki czemu cele projektu zostały trafnie określone. 

Zaktywizowanie niepełnosprawnych uczestników/uczestniczek projektu jest ściśle powiązane 

z wyposażeniem ich w kompetencje społeczno-zawodowe. Jak wynika z przeprowadzonego badania do 

głównych potrzeb ON z ZUG zaliczyć należy podniesienie wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy 

i nawiązywania relacji zawodowych, poruszania się na po rynku pracy, co potwierdzają wyniki badania 

zarówno dotyczące oceny własnych kompetencji jak i oczekiwań ON z ZUG względem projektu. 

Analizując stopień dopasowania celów projektu, a zatem form wsparcia oferowanych 

uczestnikom/uczestniczkom, można stwierdzić, że nie istnieje zagrożenie niezrealizowania założonych 

celów. Ankietowanym ON z ZUG w największym stopniu zależało na rozwinięciu kompetencji, 

związanych z szeroko rozumianym rynkiem pracy, nabyciem wiedzy i umiejętności, pozwalających na 

realizację celów zawodowych. Działania projektowe zakładają kompleksowe wsparcie społeczno-

zawodowych kompetencji uczestników/uczestniczek, co podnosi ich skuteczność. Ponadto działania 

podejmowane przez Partnerów i Lidera związane z modyfikacjami w zakresie realizowanych form 

wsparcia, (np. zwiększenie liczby uczestników/uczestniczek którzy/które będą mogli/ły wziąć udział 

w stażach zawodowych, dostosowanie warsztatów z zakresu przedsiębiorczości do możliwości ON 

z ZUG) powodują, że projekt na bieżąco jest dostosowywany do potrzeb ON z ZUG, co zwiększa 

trafność i skuteczność jego działań. 

CELE PROJEKTU 

OBSZARY WYMAGAJĄCE 
WSPARCIA 

POTRZEBY ON Z ZUG 

•aktywizacja społeczno-zawodowa ON z ZUG 

•wzrost kompetencji społeczno-zawodowych ON  
z ZUG 

•samoocena, kompetencje społeczne, sprawność 
funkcjonalna 

•umiejętność poruszania się po rynku pracy  

•umiejętność poszukiwania zatrudnienia 

•zdobycie doświadczenia, kwalifikacji 

•zdobycie wiedzy na temat rynku pracy i relacji 
zawodowych 

•zdobycie wiedzy, która umożliwi realizację celów 
zawodowych 

•zwiekszenie poczucia bezpieczeństwa  
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10. Wykaz załączników do raportu 

1. Załącznik nr 1a. Wersja papierowa w formie tradycyjnej dla osób z uszkodzonym wzrokiem, 

wynikającym ze schorzeń genetycznych    

2. Załącznik nr 1b. Wersja papierowa w formie tradycyjnej dla osób chorych na fenyloketonurię 

i inne rzadkie choroby metaboliczne 

3. Załącznik nr 2a. Wersja papierowa w formie druku z powiększoną czcionką dla osób 

z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych  

4. Załącznik nr 2b. Wersja papierowa w formie druku z powiększoną i pogrubioną czcionką dla 

osób z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych 

5. Załącznik nr 3. Wersja przystosowana do wydruku w brajlu  

6. Załącznik nr 4. Wersja przystosowana do programów odczytujących zawartość ekranu 

7. Załącznik nr 5. Lista uczestników badania (w wersji elektronicznej na płycie CD zabezpieczona 

hasłem) 

 


