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Streszczenie 

Niniejszy dokument został opracowany przez Zespół Badawczy Collect Consulting S.A. w ramach 

ewaluacji ex-post projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV, który 

finansowany jest ze środków PO KL 2007-2013 w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja 

Społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie Programy Integracji Aktywizacji Zawodowej, Poddziałanie 

1.3.6 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Charakterystyka badanego projektu. Projekt Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na 

rynku pracy IV jest projektem ogólnopolskim, realizowanym przez PFRON w partnerstwie z Caritas 

Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie (Pomoc Maltańska), Fundacją 

Aktywnej Rehabilitacji „FAR” oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. Projekt realizowany jest 

w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie Programy 

Integracji Aktywizacji Zawodowe, Poddziałanie 1.3.6 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 1600 osób niepełnosprawnych 

ruchowo (544 kobiet i 1056 mężczyzn) z terenu całej Polski, poprzez objęcie kompleksowym 

i indywidualnie dobranym wsparciem tej grupy ONR oraz 560 opiekunów ONR (392 kobiety i 168 

mężczyzn). W projekcie założono następujące cele szczegółowe: 

 zwiększenie i rozwój umiejętności zawodowych 320 (109K i 211M) osób niepełnosprawnych 

ruchowo z terenu całej Polski w okresie od 01.03.2014 r. do 30.06.2015 r. poprzez 

zapewnienie tym osobom kompleksowego i indywidualnie dobranego wsparcia w celu 

przygotowania tych osób do wejścia lub powrotu na rynek pracy; 

 zwiększenie i rozwój umiejętności społecznych 510 (174K i 336M) osób niepełnosprawnych 

ruchowo z terenu całej Polski w okresie od 01.03.2014 r do 30.06.2015 r., poprzez 

zapewnienie tym osobom kompleksowego i indywidualnie dobranego wsparcia; 

 Zmiana postaw społecznych w obszarze aktywności społeczno-zawodowej ONR u 560 (392 K i 

168 M) OP z terenu całej Polski w okresie od 01.03.2014 r. do 30.06.2015 r.  

Osiągnięcie celów projektu było możliwe dzięki kompleksowemu i zindywidualizowanemu podejściu do 

niepełnosprawnych uczestników/uczestniczek projektu, które realizowano z wykorzystaniem 

Indywidualnych Planów Działania. IPD stanowiły pierwszy etap na drodze wsparcia ONR. 

Uczestnicy/uczestniczki w zależności od jednostkowych potrzeb i predyspozycji mogli/mogły brać 

udział w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej, szkoleniach zawodowych/podnoszących kwalifikacje, 

zajęciach praktycznych u pracodawców, stażach rehabilitacyjnych. Ponadto ONR miały możliwość 

skorzystania z poradnictwa zawodowego czy pomocy przy rozpoczęciu/kontynuowaniu nauki.  

W ramach wsparcia zaplanowano w projekcie również wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Do tej grupy skierowano indywidualne i grupowe wsparcie doradcze, psychologiczne i prawne. 

Opis badania. Celem ewaluacji ex-post było podsumowanie i ocena realizacji projektu oraz jego 

rezultatów. Szczegółowe cele badania obejmowały dokonanie oceny: 
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 osiągniętych produktów, rezultatów, 

 stopnia osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych w projekcie m.in. w oparciu 

o kryteria badawcze: trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność. 

Koncepcja badania opracowana została w oparciu o triangulację metodologiczną, która umożliwia 

zgromadzenie pełnego i obiektywnego materiału badawczego. Wykorzystując standard triangulacji 

źródeł danych oraz technik badawczych do realizacji poszczególnych celów ewaluacji wykorzystano 

dane zgromadzone za pomocą różnorodnych metod badawczych. Dzięki temu odpowiedzi na pytania 

badawcze pozyskane zostały przy użyciu kilku metod jednocześnie. W badaniu wykorzystano 

jakościowe  i ilościowe metody badawcze. Wśród respondentów znaleźli się zarówno przedstawiciele 

instytucji realizujących projekt, pracownicy merytoryczni jak i beneficjenci/beneficjentki projektu oraz 

opiekunowie, z którymi zrealizowano łącznie 1260 wywiadów CATI. 

Najważniejsze wyniki badania. Punktem wyjścia dla analizy trafności, skuteczności, efektywności 

i użyteczności wsparcia było określenie dostosowania projektu do potrzeb 

beneficjentów/beneficjentek. Założenia projektu – jego cele i rezultaty zostały trafnie określone 

zarówno względem unijnych dokumentów strategicznych oraz polskich strategii traktujących 

o problemie niepełnosprawności i wynikającego z niej wykluczenia społecznego ON. Projekt jest 

zgodny również z założeniami dokumentów programowych.  

Dzięki temu, że zdiagnozowane na etapie planowania projektu – we wniosku o płatność, problemy 

w aktywizacji społecznej i zawodowej ONR odpowiadają problemom zdiagnozowanym w licznych 

strategiach i opracowaniach, projekt uwzględnia społeczne wymogi i realia dotyczące aktywizacji ONR. 

Należy podkreślić, że na realność założeń projektu wpływa doświadczenie Lidera i Partnerów 

w realizacji tego typu wsparcia wynikające z poprzednich edycji projektu, oraz działań realizowanych 

przez NGO poza projektem. Doświadczenie to pozwoliło również na trafne określenie ryzyk 

projektowych i metod ich minimalizowania. 

Projekt realizowany jest w oparciu o indywidualną, kompleksową diagnozę potrzeb i predyspozycji 

beneficjentów, z wykorzystaniem zasady empowerment, dzięki czemu w diagnozie uczestniczy nie 

tylko doradca zawodowy i psycholog, ale także sam zainteresowany – beneficjent/beneficjentka 

wsparcia. Taki model dopasowania wsparcia do potrzeb umożliwia zaplanowanie jak najbardziej 

adekwatnych form pomocy w aktywizacji społeczno-zawodowej. 

Kompleksowy model wsparcia – oparty na indywidualnym wyborze ścieżki wg predyspozycji 

i kwalifikacji uczestników/uczestniczek projektu w bardzo wysokim stopniu wpływa na proces 

integracji zawodowej ONR. Dzięki objęciu uczestników kilkoma formami wsparcia aktywizacja 

społeczna i zawodowa staje się bardziej efektywna. Zwiększenie aktywizacji ONR widoczne jest 

zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym, a to z kolei przekłada się na zmianę postaw ONR 

względem samych siebie, ale także opiekunów względem niepełnosprawnych podopiecznych. Dzięki 

wzrostowi samoświadomości ONR, wiedzy na temat swoich słabych i silnych stron w kontekście rynku 

pracy a także uzyskania nowej wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego nastąpił wzrost 

samooceny uczestników/uczestniczek projektu a co za tym idzie ogólna poprawa samopoczucia 

i jakości życia.  
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Nie bez znaczenia dla aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów/beneficjentek projektu są 

zmiany postaw opiekunów ONR, którzy są pierwszym, a czasem jedynym źródłem kontaktu ONR ze 

światem zewnętrznym. Dlatego tak ważny jest wzrost wiedzy opiekunów na temat samodzielności 

i możliwości osób niepełnosprawnych, który nastąpił w wyniku działań projektowych. 

Wnioski i rekomendacje. 

1. W trakcie badania nie zdiagnozowano problemów w zakresie zarządzania i wdrażania 

projektem, co wynika z doświadczenia podmiotów realizujących wsparcie i wypracowanych 

przez lata współpracy procedur. 

Realizując w przyszłości projekty o podobnym charakterze zaleca się czerpać z doświadczeń 

wynikających z realizacji projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV 

poprzez promowanie wypracowanego modelu współpracy i opracowanych procedur jako przykładów 

dobrych praktyk. 

2. W trakcie realizacji projektu zdarzały się przypadki „dublujących się” 

beneficjentów/beneficjentek, czyli osób zrekrutowanych do projektu przez więcej niż jednego 

z Partnerów. Wynikało to z faktu zgłaszania się ONR do kilku organizacji, co z kolei było 

podyktowanie nieznajomością zasad funkcjonowania projektu i chęcią uzyskania jak 

największej liczby wsparcia.  

Aby uniknąć w przyszłości problemu dublujących się beneficjentów, realizując podobne projekty 

w przyszłości należy rozważyć możliwość stworzenia interaktywnego formularza PEFS, szczególnie 

w przypadku projektów realizowanych przez kilka instytucji jednocześnie, co umożliwiłoby wykrycie 

„dublujących się” beneficjentów/beneficjentek już na początku procesu rekrutacji. 

3. W związku z tym, że wsparcie realizowane w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 

dobiega końca, a działania w nowej perspektywie są jeszcze na etapie planowania istnieje 

obawa, że wsparcie dla ONR ulegnie znacznemu ograniczeniu.  

Aby zachować ciągłość wsparcia oraz trwałość efektów projektu należy rozważyć możliwość realizacji 

przez Partnerów, lub inne organizacje pozarządowe działań zmierzających do podtrzymania 

i wspierania motywacji uczestników/uczestniczek projektu. Wspieranie motywacji ONR do aktywności 

społecznej i zawodowej jest konieczne, szczególnie w sytuacji utraty pracy lub nieotrzymania 

zatrudnienia po zakończeniu stażu. Wśród działań wspierających motywację powinny znaleźć się np. 

grupy wsparcia, czy spotkania z aktywnymi społecznie i zawodowo ONR, pokazujące ich swobodę 

poruszania się po rynku pracy. 

4. W projekcie nie funkcjonuje diagnoza potrzeb opiekunów osób niepełnosprawnych. Rekrutacja 

przebiega na zasadzie pozyskiwania opiekuna wraz z osobą niepełnosprawną. Taki model 

rekrutowania powoduje, że nie zawsze wsparcie trafia do osób go potrzebujących, szczególnie 

w przypadku samodzielnych uczestników/uczestniczek projektu. 

Również do opiekunów należałoby opracować diagnozę potrzeb, oczywiście nie tak rozbudowaną jak 

w przypadku ONR, ale pozwalającą na zdiagnozowanie czy opiekun wymaga wsparcia, np. 

z wykorzystaniem testów psychologicznych czy ankiet określających potrzeby. 
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5. IPD jest metodą, która powinna znaleźć szerokie zastosowanie w różnorodnych instytucjach 

wspierających osoby niepełnosprawne w celu skierowania do nich kompleksowego, 

dopasowanego do potrzeb wsparcia. 

Konieczne jest promowanie tej formy diagnozowania potrzeb uczestników/uczestniczek projektu 

poprzez kontynuowanie takich działań jak podręczniki dobrych praktyk, czy wymiana doświadczeń na 

forach spotkań przedstawicieli instytucji wsparcia ON. 

6. Wsparcie osób z najbliższego otoczenia jest niezwykle ważne w procesie aktywizacji 

społecznej i zawodowej oraz w kształtowaniu samodzielności i niezależności ONR. Obawy 

opiekunów względem wzrostu aktywności podopiecznych wiążą się często z czynnikami 

materialnymi, a konkretnie z obawą przed utratą otrzymywanych świadczeń w momencie 

podjęcia zatrudnienia, na rzecz niepewnego wynagrodzenia. 

Planując wsparcie dla opiekunów należy kłaść nacisk na poradnictwo prawne, aby „wyposażyć” ich 

w wiedzę w zakresie praw, jakie przysługują pracownikom niepełnosprawnym oraz obowiązków 

pracodawców względem ON. 

7. Szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje, obok staży zawodowych są jedną 

z najpopularniejszych form wsparcia wśród ONR. Również analiza potrzeb osób 

niepełnosprawnych wskazuje na konieczność wyrównywania szans osób niepełnosprawny na 

rynku pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji i dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. 

Wsparcie szkoleniowe powinno skupiać się na zdobywaniu przez ONR konkretnych umiejętności, 

zawodów. Aby podnieść konkurencyjność ONR na rynku pracy ważne jest, aby uczestnicy/uczestniczki 

wsparcia otrzymywali potwierdzenie dla zdobytych kwalifikacji i kompetencji – tzn. szkolenia 

zawodowe powinny kończyć się honorowanymi przez pracodawców uprawnieniami, szkolenia 

komputerowe, językowe – np. międzynarodowymi certyfikatami. 

8. W wielu przypadkach w projekcie istniała konieczność przedłużenia 3miesięcznego stażu 

rehabilitacyjnego. Jedną z przyczyn był brak gotowości ONR do podjęcia pracy i konieczność 

dalszego przyuczenia. Wydaje się, że staże w ramach projektu powinny trwać dłużej. 

Staże rehabilitacyjne powinny trwać minimum 6 miesięcy. Odpowiadałyby wtedy długością wsparciu 

oferowanemu np. przez urzędy pracy. Dzięki wydłużeniu stażu uczestnicy/uczestniczki projektu mieliby 

szansę uzyskać bardziej wiarygodne doświadczenie zawodowe, co wpłynęłoby pozytywnie na ich 

atrakcyjność na rynku pracy. 
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1 Wprowadzenie 

Prezentowany raport stanowi podsumowanie prowadzonego przez Zespół Badawczy Collect Consulting 

S.A. badania ewaluacyjnego ex-post projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku 

pracy IV realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie 

Programy Integracji Aktywizacji Zawodowe, Poddziałanie 1.3.6 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Opracowanie prezentuje wyniki analizy desk research i terenowych badań ilościowych i jakościowych 

przeprowadzonych wśród uczestników/uczestniczek projektu, kadry projektu, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne ruchowo w aktywizacji społecznej 

i zawodowej. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przebiegu realizacji oraz wyników 

projektu, jego efektywności, skuteczności i użyteczności a także trafności pod względem dopasowania 

do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. 

1.1 Charakterystyka badanego projektu 

Projekt Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV to projekt ogólnopolski 

realizowany w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie 

Programy Integracji Aktywizacji Zawodowe, Poddziałanie 1.3.6 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przez PFRON we współpracy z: 

 Caritas Polska,  

 Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, 

 Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”,  

 Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.  

Cel projektu. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 1600 osób 

niepełnosprawnych ruchowo (544 kobiet i 1056 mężczyzn) z terenu całej Polski, poprzez objęcie 

kompleksowym i indywidualnie dobranym wsparciem tej grupy ONR oraz 560 opiekunów ONR (392 

kobiety i 168 mężczyzn). Projekt przewiduje realizację następujących celów szczegółowych: 

 

Zwiększenie i rozwój umiejętności zawodowych 320 (109K i 211M) osób 
niepełnosprawnych ruchowo z terenu całej Polski w okresie od 01.03.2014 r. do 
30.06.2015 r. poprzez zapewnienie tym osobom kompleksowego i indywidualnie 
dobranego wsparcia w celu przygotowania tych osób do wejścia lub powrotu na rynek 
pracy.  

Zwiększenie i rozwój umiejętności społecznych 510 (174K i 336M) osób 
niepełnosprawnych ruchowo z terenu całej Polski w okresie od 01.03.2014 r do 
30.06.2015 r., poprzez zapewnienie tym osobom kompleksowego i indywidualnie 
dobranego wsparcia. 

Zmiana postaw społecznych w obszarze aktywności społeczno-zawodowej ONR u 560 
(392 K i 168 M) OP z terenu całej Polski w okresie od 01.03.2014 r. do 30.06.2015 r.  
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Grupy docelowe objęte wsparciem. Ewaluowany projekt skierowany jest głównie do osób 

niepełnosprawnych ruchowo, jednak obejmuje również wsparciem osoby z otoczenia ONR – 

opiekunowie. 

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu. Projekt realizuje kompleksowe i zindywidualizowane 

podejście do osób niepełnosprawnych ruchowo, uwzględniające wsparcie aktywności społecznej oraz 

zawodowej i jednocześnie wsparcie dla otoczenia tych osób.  

W projekcie można uzyskać różnorodne formy wsparcia np.: 

 Warsztaty Aktywizacji Zawodowej,  

 szkolenia zawodowe lub podnoszące kwalifikacje,  

 praktyczne zajęcia u pracodawcy,  

 staże rehabilitacyjne,   

 poradnictwo zawodowe, 

 poradnictwo psychologiczne 

 wsparcie w rozpoczęciu/kontynuacji nauki, 

 wsparcie doradcze dla opiekunów osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Pierwszym krokiem na drodze do objęcia wsparciem ONR jest opracowanie Indywidualnego Planu 

Działania (IPD), na podstawie, którego planowana jest dalsza ścieżka wsparcia 

beneficjenta/beneficjentki w projekcie.  

Objęcie wsparciem otoczenia ma na celu wzrost wiedzy rodzin i osób opiekujących się ONR na temat 

samodzielnej aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ruchowo, zmianę postaw 

wobec swojego podopiecznego/podopiecznej i siebie, wzrost wiary w możliwości społeczne 

i zawodowe podopiecznego/podopiecznej oraz wzrost zaufania do innych osób opiekujących się 

osobami niepełnosprawnymi. 

Osoba 
niepełnosprawna 

ruchowo (ONR) 

•osoba z orzeczonym znacznym/umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności 

•z oznaczonym kodem R lub N 

•w przypadku osób z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności - legitymująca się zaśwadaczeniem 
lekarskim potwierdzajacym niepełnosprawnośc sprzężoną 

•niepracująca w chwili przestępowania do projektu 

 

Opiekun (OP) 
•osoby z otoczenia ONR uczestniczących w projekcie na codzień 
wspierajace  je w wykonywaniu codzienych czynności - rodzina, 
asystenci, pracownicy ośrodków opiekuńczych 
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Rezultaty projektu. Wyznacznikiem realizacji celów projektu będzie osiągnięcie założonych we 

wniosku o dofinansowanie rezultatów. 

Tabela 1 Rezultaty projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy IV 

Rezultaty twarde Rezultaty miękkie 

Objęcie kompleksowym wsparciem 1600 ONR (544K, 
1056M) 

Wzrost pewności siebie i wiary we własne umiejętności; 

Liczba ONR, dla których opracowano IPD i skorzystały z 
poradnictwa zawodowego -  
1600 ONR (544 K, 1056 M), 

Zdobycie lub rozwój umiejętności autoprezentacji, 

Liczba 320 ONR, które podjęły zatrudnienie -320 ONR 
(109 K, 211 M) 

Zwiększenie motywacji do podjęcia dalszej nauki; 

Liczba 125 ONR, które zakończyły indywidualne zajęcia 
praktyczne u pracodawcy -  

125 ONR (43 K, 82 M), 

Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy; 

Liczba 250 ONR, które zakończyły staże rehabilitacyjne - 
250 ONR (85 K, 165 M), 

Nawiązanie relacji zawodowych; 

Liczba 510 ONR które zakończyły WAZ - 510 ONR (174 
K, 336 M), 

Poprawę umiejętności interpersonalnych; 

Liczba 510 ONR, które zakończyły udział w szkoleniach 
zawodowych m.in. podnoszących kwalifikacje oraz 
umiejętności - 510 ONR (174 K, 336 M), 

Poprawa lub wykształcenie zdolności wchodzenia 
w interakcje społeczne; 

Liczba ONR, które rozpoczęły lub kontynuują naukę – 
125 ONR (43K i 82M). 

Rozwój umiejętności zawodowych. 

Liczba 560 osób z otoczenia ONR, które ukończyły 
warsztaty (poradnictwo indywidualne, warsztaty 
grupowe, grupy wsparcia). 

Zmiana postaw OP w obszarze aktywności społeczno-
zawodowej ONR. 

Wzrost wiedzy rodzin i opiekunów na temat 
samodzielnej aktywności zawodowej  
i społecznej ONR. 

Źródło: Collect Consulting S.A. na podstawie wniosku o dofinasowanie 

1.2 Kontekst badania – osoby niepełnosprawne ruchowo na rynku pracy 

Pierwszym krokiem na drodze do opracowania koncepcji badawczej było przeprowadzenie wstępnej 

analizy desk research celem zapoznania się ze specyfiką sytuacji osób niepełnosprawnych, 

w szczególności niepełnosprawnych ruchowo, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku 

pracy oraz zdefiniowanie istotnych dla realizacji badania pojęć.  

Niepełnosprawność – definicje. W literaturze przedmiotu można spotkać różne określenia osób 

niepełnosprawnych. Najczęściej przyjmuje się dwojakiego rodzaju kryteria uznawania kogoś za osobę 

niepełnosprawną: 

 Kryteria biologiczne– czyli uszkodzenia narządów i ich czynności, powodujące naruszenie lub 

obniżenie ich sprawności funkcjonowania, a co za tym idzie – obniżenie sprawności 

funkcjonowania całego organizmu,  

 społeczne – wskazujące na konsekwencje tego uszkodzenia i obniżenie sprawności w różnych 

sferach życia (w rodzinie, podczas załatwiania podstawowych spraw życiowych).1 

                                                

1 Wolski P. Niepełnosprawność ruchowa. Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s.5. 
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Powyższe kryteria pozwalają na sformułowanie definicji niepełnosprawności. Poniżej zaprezentowano 

najpowszechniejsze definicje niepełnosprawności. 

Tabela 2 Definicje niepełnosprawności  

Światowa Organizacja Zdrowia 

(…) wszelkie ograniczenie lub brak - wynikający 

z uszkodzenia – możliwości wykonywania czynności 

na poziomie uważanym za normalny dla 

człowieka.2 

Konwencja o prawach osób 

niepełnosprawnych Organizacji Narodów 

Zjednoczonych z dnia 13 grudnia 2006r 

osoby, które mają długotrwale naruszaną 

sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub 

w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu 

z innymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny 

udział w życiu społecznym, na zasadzie równości 

z innymi osobami.3 

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 

osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub 

umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza 

lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę 

oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami 

prawnymi i zwyczajowymi.4 

Natomiast według art.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoby niepełnosprawne definiowane są jako osoby, których stan 

fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, 

a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeśli uzyskały orzeczenie:  

1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności;  

2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy – na podstawie odrębnych przepisów lub 

3. o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia na 

podstawie odrębnych przepisów.5 

Ponadto Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych6 

wyróżnia trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany oraz lekki.  

 Do znacznego stopnia niepełnosprawności - zalicza się osobę z naruszoną sprawnością 

organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej 

i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych 

osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

 Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - zalicza się osobę z naruszoną sprawnością 

organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej 

lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról 

społecznych. 

                                                

2 Misiewicz H., Niepełnosprawność jako problem społeczny, „Chowanna” nr1 (22), Katowice 2004, s. 10. 
3 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dokumenty-miedzynarodowe-/dokumenty-organizacji-narodow-zj/konwencja-o-prawach/ 
4 Uchwała z dnia 1 sierpnia 1997r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, MP. Nr 50poz. 474 i 475. 
5 Ustawa z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 1997 nr 123 poz. 776. 
6 Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721. 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dokumenty-miedzynarodowe-/dokumenty-organizacji-narodow-zj/konwencja-o-prawach/
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 Do lekkiego stopnia niepełnosprawności - zalicza się osobę o naruszonej sprawności 

organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, 

w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych 

z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról 

społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, 

środki pomocnicze lub środki techniczne. 

Jeśli chodzi szczegółowo o niepełnosprawność sprzężoną - upośledzenie sprzężone występuje 

u osoby, u której stwierdza się 2 lub więcej niepełnosprawności, które są powodowane jednym lub 

kilkoma czynnikami w różnych okresach życia (dotyczy to także okresu prenatalnego). 

Niepełnosprawność sprzężona jest złożona, podwójna lub wieloraka, bądź towarzyszy jej dodatkowe 

kalectwo. Wśród osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi wymienia się wiele różnych kategorii, 

między innymi: osoby upośledzone umysłowo – niewidome, głucho – niewidome, niewidome 

z porażeniem mózgowym7.  

Osoby niepełnosprawnych w Polsce. Podstawowymi źródłami danych dotyczącymi liczby oraz 

struktury osób z niepełnosprawnościami w Polsce są: Narodowy Spis Powszechny oraz kwartalne 

badanie reprezentacyjne Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzone przez GUS. 

Narodowy Spis Powszechny odnosi się przy tym do pojęcia niepełnosprawności prawnej – rozumianej 

jako posiadanie przez osobę niepełnosprawną ważnego orzeczenia kwalifikującego ją do zbiorowości 

osób niepełnosprawnych.  

Jak wskazują wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r., liczba osób, które 

zadeklarowały ograniczenie zdolności do wykonywania zwykłych czynności podstawowych dla swojego 

wieku i/lub posiadały ważne orzeczenie kwalifikujące je do zaliczenia do zbiorowości osób 

niepełnosprawnych (tzw. niepełnosprawność prawna) wynosiła 3131,9 tys., co stanowiło 12,2% 

ludności kraju.8 Opierając się na wynikach kwartalnego badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 

(BAEL) – „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy”9, liczebność populacji osób niepełnosprawnych 

prawnie w wieku 16-64 lata (według kryterium prawnego) wyniosła w 2011 r. 3 341 tys. osób. Od 

roku 2011 widać nieznaczny wzrost liczby ON. W 2012 r. zarejestrowano 3 361 osób 

niepełnosprawnych prawnie, a w III kwartale 2014 – 3 251 tys.  

                                                

7 www.sds24.pl. 
8 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, GUS, Warszawa 2014., s. 65 (www.stat.gov.pl). 
9 Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011r., GUS Departament Pracy, Warszawa 2012r., (www.stat.gov.pl). 
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Wykres 1 Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 16-64 lat w Polsce w latach 

1993-2013 wg BAEL 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), GUS. 

Dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych prawnie w 2014 roku prezentuje poniższy wykres: 

Wykres 2 Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 16-64 lat w Polsce w 2014 r. 

wg BAEL 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), GUS 

Według danych BAEL, w III kwartale 2014 roku  w ogólnej liczbie osób niepełnosprawnych prawnie 

27,7% stanowiły osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, 43,3% - osoby 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a 28,9% - osoby o stopniu niepełnosprawności lekkim. 

W III kwartale 2014 r. aktywnych zawodowo było 18,3% osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat 

i więcej. Natomiast osoby niepełnosprawne ruchowo, aktywne zawodowo w wieku produkcyjnym 

stanowiły większość, bo 90,4%.  Uwzględniając płeć ON, wśród osób niepełnosprawnych, aktywnych 

zawodowo więcej było mężczyzn - 56,7%, podczas gdy kobiety stanowiły 43,3%.10  

                                                

10 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), III kwartał 2014r., GUS (www.stat.gov.pl). 
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Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku wskazują, że grupa osób niepełnosprawnych 

biologicznie w Polsce to 4217596 osób, w tym mężczyźni –1931838 osób i kobiety 2285757. 

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Analizując dane w perspektywie kilku ostatnich lat 

można stwierdzić poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Od 2007 roku 

odnotowuje się bowiem wzrost współczynnika aktywności zawodowej i wskaźnika zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, szczególnie tych w wieku produkcyjnym. 

Tabela 3 Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej 

w Polsce w III kwartale 2014 r. wg BAEL 

Wiek 

Osoby niepełnosprawne 

Ogółem 

Aktywni zawodowo 

Bierni 

zawodowo 
Razem 

Pracujący 

Bezrobotni 
Razem 

W pełnym 
W 

niepełnym 

wymiarze czasu pracy 

w tysiącach 

Ogółem 3251 596 516 377 138 80 2656 

15-24 118 25 16 12 . 9 93 

25-34 203 72 60 50 11 12 131 

35-44 280 102 86 68 18 15 178 

45-54 448 144 125 100 24 20 304 

55-64 1067 215 191 133 58 24 852 

65 lat i 

więcej 
1136 38 38 14 24 - 1098 

Źródło: GUS BAEL, III kw.2014, dotyczy osób niepełnosprawnych prawnie 

Podczas gdy w 2007 roku współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 

produkcyjnym wynosił 22,6%: 

 w 2008 r. – 23,9%; 

 w 2009 r. – 24,6%; 

 w 2010 r. wynosił 25,9%; 

 w 2011 r. osiągnął poziom 26,3%; 

 w 2012 r. – 27,5%; 

 w III kwartale 2013 r. – 26,7%; 

 w III kwartale 2014 r. 28,2%. 

Udział pracujących wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w roku 2011 osiągnął 

wartość 22,3%, a w 2012 r. 23%, w 2013 r. kształtował się na poziomie 26,7%, a w trzecim kwartale 

2014 roku wyniósł 28,2%.  Dla porównania w 2009 r. wynosił 21,4%, zaś w 2008 r. wynosił 20,8%, 

a w 2007 r. wynosił 19,4%. Wciąż jednak współczynnik aktywności zawodowej osób 
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niepełnosprawnych pozostaje kilkukrotnie niższy, niż w przypadku osób sprawnych. Dla 

porównania współczynnik aktywności zawodowej osób sprawnych w wieku 15 lat i więcej wynosił 

w III kwartale 2014 56,5%, a w wieku produkcyjnym 74,6%.  

Źródło: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), GUS. Opracowanie zaczerpnięte z „Dane statystyczne dotyczące 

sytuacji osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem istotnych zmian i tendencji na przestrzeni ostatnich lat” 

(www.niepelnosprawni.gov.pl). Dotyczy osób niepełnosprawnych prawnie. 

O niskim poziomie zatrudnienia osób niepełnosprawnych (ON) świadczy wskaźnik zatrudnienia, który 

w III kwartale 2014 roku wyniósł nieco ponad 24%. 

Geografia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w naszym kraju wskazuje, że najwyższe wskaźniki 

zatrudnienia ON występują w województwach: kujawsko-pomorskim (19,7) i podkarpackim (20,9), 

tam też jest najwyższy współczynnik aktywności zawodowej badanych. Najniższy wskaźnik 

zatrudnienia (jak i współczynnika aktywności zawodowej) występuje w województwach: małopolskim 

(odpowiednio: 10,1 i 12,5) oraz zachodniopomorskim (10,0 i 10,7). Co potwierdza, że działania 

i aktywność w sferze podjęcia pracy zawodowej bezpośrednio przekłada się na realne zatrudnienie 
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Wykres 3 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym 

w latach 2001-2014 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
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Źródło: GUS BAEL, II kwartał 2013. Dotyczy osób niepełnosprawnych prawnie. 

Udział osób niepełnosprawnych wśród ogółu osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 

w grudniu 2013 r. wynosił 6,2%, przy czym wśród zarejestrowanych jako bezrobotni wynosił 5,4%, 

zaś wśród zarejestrowanych jako poszukujący pracy - 46,7%. 

Analizując sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy warto zwrócić uwagę na sektory 

gospodarki, w których znajdują zatrudnienie ON. Zdecydowana większość zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych pracuje w sektorze prywatnym – 81,2%. Największa liczba ON w 2013 roku 

zatrudniona była przy pracach związanych z działalnością w zakresie usług administrowania i usług 

wspierających (34,7% ogółu zatrudnionych ON) oraz w przemyśle (26,6%). Zgodnie z klasyfikacją 

PKD do sekcji N (administrowanie i usługi wspierające) zalicza się działalność związaną 

z zatrudnianiem, pracami detektywistycznymi i ochroniarskimi, administracyjną obsługą biur, 

działalnością związaną z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów 

zielonych, działalnością agencji turystycznych, wynajmem. Natomiast sekcja C – przetwórstwo 

przemysłowe, związana jest z produkcją szeregu artykułów, od spożywczych, poprzez wyroby 
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Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału 
terytorialnego - II kw. 2013 

Współczynnik aktywności zawodowej Wskaźnik zatrudnienia

Wykres 4 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem 

rozkładu terytorialnego 
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z tworzyw sztucznych, metalowych, drewno, meble, do działań związanych z naprawą, konserwacją 

i instalowaniem maszyn.11 

Inne gałęzie gospodarki, w których osoby niepełnosprawne są zatrudniane to: 

 handel; naprawa pojazdów samochodowych – 9,3% ogółu zatrudnionych ON, 

 opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 8,7%, 

 administracja publiczna i obrona narodowa – 5,6%, 

 edukacja – 3%. 

W przypadku pozostałych branż zatrudnienie osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie 

między 0,2%-1,5%: 

Wykres 5 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wg sekcji PKD 2007 

 

 
Źródło: Pracujący w gospodarce narodowej w 2013r., GUS, Warszawa, 2014r. 

  

                                                

11 PKD 2007, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. 2007 nr 
251 poz. 1885. 
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i techniczna; N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; O - administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; P – edukacja; Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna; R - działalność 

związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; S - pozostała działalność usługowa; 
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Aktywizacja osób niepełnosprawnych. Podejmowanie różnego typu zatrudnienia (zarówno na 

chronionym jak i otwartym rynku pracy) jest niezwykle istotnym czynnikiem zmierzającym do 

aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Od lat prowadzone są działania 

zmierzające do zwiększania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, rehabilitacja, której zasadniczym celem jest poprawa poziomu funkcjonowania, 

jakości życia oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych, powinna obejmować szeroki zakres 

działań – organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i 

społecznych.12  

Wspomniana wyżej ustawa przewiduje, że osoba niepełnosprawna może korzystać ze wszystkich 

instrumentów ułatwiających uzyskanie zatrudnienia. Do dodatkowych uprawnień osoby 

niepełnosprawnej można zaliczyć: 

 fakt, że w świetle zapisów ustawy czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 

8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo; 

 osoby z orzeczonym znacznym i średnim stopniem niepełnoprawności nie mogą pracować 

dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin w tygodniu; 

 osoba niepełnosprawna ma prawo do 15 minutowej gimnastyki w toku swojego dnia pracy 

(art. 17); 

 osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym przysługuje uprawnienie do 

dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni; 

 zapis artykułu 20 mówi, że osobie niepełnosprawnej przysługuje prawo do zwolnienia od 

pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym oraz w celu wykonania specjalistycznych badań.  

Publikacje i wyniki badań dotyczące kwestii aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych wskazują, 

że z biegiem lat rozumienie potrzeb tej grupy jest coraz większe i ma niebagatelny wpływ na 

stosowane metody aktywizacji zawodowej. Przejawia się to m.in. w dostosowywaniu oferty wsparcia 

do specyficznych potrzeb osób z określonym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, 

propagowaniem elastycznych form zatrudnienia, zatrudnienia wspomaganego oraz naciskiem na 

wychodzenie osób niepełnosprawnych z chronionego na otwarty rynek pracy. Mimo tych działań 

aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych nadal natrafia na różnego typu bariery. Wśród 

problemów wyróżnić należy m.in.: 

 bariery architektoniczne,  

 niechęć pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych, wynikającą ze stereotypowego 

postrzegania osób niepełnosprawnych,  

 braku świadomości nt. korzyści zatrudniania tych osób,  

 nieznajomości wartości i kwalifikacji osób niepełnosprawnych.  

                                                

12 „Zadowolenie osób niepełnosprawnych z pracy”, raport z badania TNS OBOP dla PRFON, wrzesień 2010, s. 4. 
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Oprócz barier zewnętrznych, na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy wpływają również 

czynniki wewnętrzne – wynikające ze specyfiki niepełnosprawności czy cech osobowości. 

Do najbardziej znaczących barier wewnętrznych, utrudniających osobom niepełnosprawnym 

funkcjonowanie na rynku pracy zaliczyć można bariery edukacyjne i niski poziom wykształcenia, 

a także bariery osobowościowe takie jak bierność zawodowa i społeczna, brak/niski poziom motywacji 

czy niskie zdolności interpersonalne.13 O wpływie czynników wewnętrznych i zewnętrznych na 

aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych mówi interaktywny model uwarunkowań 

psychospołecznych aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych opracowany przez Z. Woźniaka: 

Źródło: Brzezińska A., Woźniak Z., Maj K. (red.), (2007), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, Warszawa, za: 

PENTOR Research International na zlecenie PFRON, Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową 

osób niepełnosprawnych 

Uwarunkowania aktywności o charakterze jednostkowym (wewnętrzne) związane są z indywidualnymi 

predyspozycjami jednostki. Uwarunkowania o charakterze środowiskowym (zewnętrznym) wiążą się 

z takimi czynnikami jak ustawodawstwo, nastawienie rodziny, postawy otoczenia. W modelu 

występują trzy krytyczne obszary wpływające na aktywność zawodową: 

                                                

13 Kalita J., Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi dla tej grupy 
beneficjentów, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Warszawa 2006, s.6. 

Jakość i dostępność kształcenia oraz szkoleń 

Poradnictwo, wsparcie w zakresie aktywizacji 

zawodowej.  

Dostępność systemu edukacji kształcenia 

ustawicznego.  

 

Rynek pracy i jego potrzeby 

Ustawodawstwo 

Oferowane miejsca i warunki pracy 

Umiejętności 

Wykształcenie 

Kwalifikacje 

Kompetencje osobiste 

Indywidualne możliwości            

i ograniczenia 

 

 

 

 

 

Nastawienie i postawy otoczenia oraz pracodawców 

CHCIEĆ 

Czynniki psychologiczne i bytowe kształtujące indywidualną 
motywację i preferencje wobec aktywności zawodowej 

Aktywność 

vs bierność 

zawodowa 

Schemat 1 Interaktywny model uwarunkowań psychospołecznych aktywności zawodowej 

osób niepełnosprawnych opracowany przez Z. Woźniaka 
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 UMIEĆ: w wymiarze wewnętrznym (jednostkowym) obszar ten odnosi się do czynników 

związanych z umiejętnościami, kwalifikacjami i wykształceniem osób niepełnosprawnych 

predysponującymi je do podejmowania aktywności zawodowej. W wymiarze zewnętrznym do 

dostępnej na rynku oferty podnoszenia kwalifikacji przez osoby niepełnosprawne, a także 

oferty szeroko rozumianego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych. 

 CHCIEĆ: w wymiarze wewnętrznym są to czynniki psychologiczne i bytowe kształtujące 

indywidualną motywację i preferencje wobec aktywności zawodowej. W wymiarze 

zewnętrznym obszar ten tworzą postawy i nastawienie pracodawców do zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. 

 MÓC: wymiar wewnętrzny to indywidualne możliwości oraz ograniczenia aktywności 

zawodowej osób niepełnosprawnych (przede wszystkim stanu zdrowia), w wymiarze 

zewnętrznym sytuacja na rynku pracy, w tym oferty miejsc pracy dla niepełnosprawnych, oraz 

stanu prawny w zakresie promocji zatrudnienia niepełnosprawnych i integracji społecznej.14 

Wobec problemów, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne w życiu społecznym i zawodowym 

wspieranie aktywizacji osób niepełnosprawnych staje się coraz bardziej istotnym elementem polityki 

społecznej. Na wpływ tych barier na wykluczenie społeczne ON zwraca uwagę wiele dokumentów 

strategicznych, m.in. Strategii Polityki Społecznej na lata 2007-2013, Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 czy 

Krajowy Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu 2020. Wszystkie te dokumenty 

strategiczne dążą do realizacji tych samych celów mających doprowadzić do wzrostu aktywizacji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych: 

Schemat 2 Cele strategiczne w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ON 

Źródło: Badanie ewaluacyjne ex-post projektu  „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”. Raport 

Końcowy, Collect Consulting S.A. i i Invest & Consulting Group Sp. z o.o. na zlecenie PFRON, Katowice, styczeń 2014 r. 

                                                

14 Brzezińska A., Woźniak Z., Maj K. (red.), (2007), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, za: PENTOR Research 
International na zlecenie PFRON, Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób, Warszawa 2009, 
s.5-6. 

wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych  

wzrost dostępu osób niepełnosprawnych do otwartego rynku pracy 

podnoszenie kwalifikacji ON (wzrost dostępu do kształcenia, kształcenie 
zawodowe, kształcenie ustawiczne) 

zwiększenie dostępu do rehabilitacji  

podniesienie poziomu integracji społecznej osób niepełnosprawnych  

wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych (rodzin, środowiska loklanego, instytucji, 
pracodawców) 
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Osoby niepełnosprawne ruchowo. Źródła danych dotyczące liczby osób niepełnosprawnych 

w Polsce nie są w sposób bieżący aktualizowane, stąd ich wybiórczy charakter. Jeszcze mniej 

dostępnych jest publikacji prezentujących dane w zakresie poszczególnych rodzajów 

niepełnosprawności.  

Najbardziej aktualne dane dotyczące osób niepełnosprawnych ruchowo (biologicznie) pochodzą 

z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku. Wg danych zgromadzonych przez GUS osoby 

niepełnosprawne ruchowo to największa grupa wśród ogółu ON w Polsce – stanowią 26,1% osób 

niepełnosprawnych, podczas gdy np. osoby ze schorzeniami słuchu stanowią 2,3% ogółu, osoby ze 

schorzeniami wzroku – 3,7%, krążenia – 9,5%, a osoby ze schorzeniami neurologicznymi to 8,9% 

ogółu.15 Osób niepełnosprawnych ruchowo w Polsce wg danych GUS w 2011 roku było 1101781, 

w tym 478871 to mężczyźni i 622910 – kobiety. 

Mimo, iż osoby niepełnosprawne ruchowo najczęściej kojarzone są z ograniczeniem ruchu – 

poruszaniem się o kulach czy tez na wózku inwalidzkim, przyczyn niepełnosprawności ruchowej jest 

znacznie więcej. 

Rysunek 1 Przyczyny niepełnosprawności ruchowej 

 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie: Wolski P. Niepełnosprawność ruchowa. Między diagnozą 

a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013 

                                                

15 Dane dotyczą osób posiadających jedno schorzenie. 

Brak kończyn lub ich części 

 

•osoby po amputacjach wynikających z 
wypadków losowych lub chorób 

•osoby, u których w okresie rozwoju 
płodowego nie wykształciły się poszczególne 
części ciała. 

Uszkodzenie układu nerwowego lub systemu 
mięśni w części odpowiedzialnej za 

funkcjonowanie 

kończyn 

•osoby chorujące na mózgowe porażenie dziecięce, 
chorobę Heinego-Medina, stwardnienie rozsiane, 
przepuklinę oponowo-rdzeniową, pląsawicę, 
wylewy i guzy mózgu, gruźlicze zapalenie mózgu, 
urazy mechaniczne mózgu czy też doznały 
uszkodzenia rdzenia kręgowego w wyniku 
wypadku lub choroby. 

Niepoprawne uformowanle szkieletu w 
okresie rozwoju odowe o lub w okresie 

rozwoju 

 

•osoby dotknięte achondroplazją lub innymi 
rodzajami karłowatości, 

•osoby, u których struktura szkieletu nie 
rozwinęła się poprawnie w wyniku chorób i 
niedoborów, na przykład w związku z 
krzywicą. 

Uszkodzenia  stawów 

 

•osoby, które uległy wypadkom, często w 
wyniku upwaniania sportu 

•osoby, u których funkcjonowanie stawów 
jest zakłocone w wyniku degradacji 
zwiazanej z wiekiem, np. zwichnięcie stawu 
biodrowego, zwyrodnienie stawu 
kolanowego, a także w wyniku szeregu 
chorób reumatycznych. 
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Wskazane powyżej schorzenia niosą ze sobą różnorodne skutki wpływające na funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych ruchowo i jakość ich życia: 

 Zaburzenia czucia, 

 Zaburzenia lateralizacji – odróżniania prawej i lewej strony, 

 Trudności w przyjęciu prawidłowej pozycji ciała, 

 Zaburzenia koordynacji ruchowej, np. nieumiejętność współpracy obu rąk, 

 Kłopoty z chwytem precyzyjnym, 

 Zaburzenia wykonywania ruchów celowych, poruszania się, 

 Zaburzenia orientacji w przestrzeni, 

 Zaburzenia motoryczne mowy, 

 Problemy z integracją wrażeń napływających z różnych receptorów – integracją sensoryczną 

(SI), 

 Współruchy (synkinezje).16 

Z powodu ograniczenia ruchu oraz innych, mogących temu towarzyszyć dolegliwości, osoby 

niepełnosprawne ruchowo, tak jak wszystkie ON, spotykają się z wieloma ograniczeniami w dostępie 

do edukacji oraz aktywności społecznej i zawodowej.  

Pierwszą barierą, którą muszą pokonać osoby z uszkodzeniami i chorobami narządów ruchu są bariery 

architektoniczne, zarówno w zakresie odstępności budynków czy komunikacji miejskiej jak 

i przystosowania zakładu pracy do potrzeb ONR. Osoby niepełnosprawne ruchowo często nie mogą 

wykonywać pewnych ruchów czy czynności, co jednak nie wpływa na takie predyspozycje jak 

orientacja, decyzyjność, czy odbieranie bodźców z otoczenia pracy. Kolejny problem to niechęć 

pracodawców do zatrudniania ONR, wynikająca w dużej mierze ze stereotypowego postrzegania osób 

niepełnosprawnych, obawy przed ponoszeniem dodatkowych kosztów. Na koniec grupa ta boryka się 

z niskimi lub nieodpowiednimi do potrzeb rynku pracy kwalifikacjami, brakiem przygotowania 

zawodowego, niskimi kompetencjami „miękkimi”.17 

Mimo licznych barier, aktywizacja zawodowa i społeczna ma bardzo duże znaczenie dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo. Jak wynika z badań przeprowadzonych dla PFRON przez Pentor 

Research International, osoby z uszkodzeniami narządów ruchu są w największym stopniu 

zdeterminowane do podjęcia działań zmierzających do znalezienia pracy spośród wszystkich grup ON. 

Ponadto osoby te w większym stopniu, niż osoby z pozostałymi rodzajami niepełnosprawności, są 

świadome pozapłacowych korzyści płynących z pracy zawodowej, a także możliwości osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy.18  

  

                                                

16 Wolski P. Niepełnosprawność ruchowa. Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s.10 
17 Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Raport końcowy, Część 4 z 6. 
Perspektywa osób z ograniczoną sprawnością ruchową, Pentor Research International na zlecenie PFRON, 2009r., s.9. 
18 Ibidem, s. 11-13. 
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Wśród cech wpływających na aktywizację zawodową ONR wymienić należy: 

Rysunek 2 Cechy ONR wpływające na aktywizację zawodową i społeczną 

 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie: Wolski P. Niepełnosprawność ruchowa. Między diagnozą 

a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013 oraz Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na 

aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Raport końcowy, Część 4 z 6. Perspektywa osób z ograniczoną sprawnością 

ruchową, Pentor Research International na zlecenie PFRON, 2009 r. 

Ze wskazanymi powyżej problemami/barierami wiążą się potrzeby ONR takie jak: 

 podniesienie kwalifikacji i kompetencji; 

 zdobycie wykształcenia i doświadczenia zawodowego; 

 doskonalenie umiejętności interpersonalnych – wzrost poziomu kompetencji „miękkich” 

 dostosowanie wykształcenia do wymogów rynku pracy; 

 zwiększenie dostępności otwartego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. 

Skuteczna aktywizacja osób niepełnosprawnych powinna uwzględniać wymienione powyżej czynniki – 

problemy i bariery, zarówno te, wynikające z indywidualnych cech ONR jak i te związane z otoczeniem 

– najbliższymi osobami, pracodawcami. Dlatego niezwykle istotne jest indywidualne podejście do ONR, 

trafne zdiagnozowanie ich potrzeb w kontekście cech osobowych, ale też rynku pracy, a dodatkowo 

włączenie do procesu osób z najbliższego otoczenia ONR. Tak model wsparcia uwzględniają liczne 

projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych (nie tylko ONR) w ramach Priorytetu I 

Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie Programy Integracji Aktywizacji 

Zawodowe, Poddziałanie 1.3.6 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie 

podstawą wsparcia jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania, który umożliwia: 

 identyfikację mocnych i słabych stron uczestników projektu; 

 orientację w predyspozycjach zawodowych dzięki badaniom prowadzonym przez psychologa 

i/lub 

 doradcę zawodowego; 

 identyfikację ograniczeń i możliwości dzięki konsultacjom lekarskim; 

 usunięcie barier psychicznych w podjęciu aktywności poprzez konsultacje z psychologiem; 

Cechy sprzyjające aktywizacji 
społecznej i zawodowej: 

•największa spośród wszystkich grup ON 
motywacja do aktywności, 

•największa spośród wszytskich grup ON chęć 
do poposzukiwania i podejmowania 
zatrudnienia 

•dobra obsługa komutera (szczególnie wśród 
osób poruszajacych się na wózkach 
inwalidzkich) 

•pracowitość, dokładność, sumienność. 

Cechy utrudniajace aktywizację 
społeczną i zawodową: 

 

•nieadekwatne/niedostateczne kompetencje 
"twarde" - niskie kompetencje zawodowe 

•niewystarczajace kompetencje "miękkie" 

•konieczność stałej lub czasowej rechabilitacji 

•niskie wykształcenie 

•mała mobilność 

•niezdolność/częściowa niezdolnośc do pracy 
fiziycznej. 
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 rozwiązanie trudnych sytuacji życiowych; 

 nabycie umiejętności poszukiwania zatrudnienia; 

 nabycie nowych kompetencji (szkolenia zawodowe, szkolenia podnoszące kwalifikacje, 

zdobycie 

 doświadczenia zawodowego poprzez staż); 

 podejmowanie działań zmierzających do utworzenia działalności gospodarczej; 

 uzyskanie stałego lub tymczasowego zatrudnienia.19 

 

  

                                                

19 Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy- podręcznik dobrych praktyk, red. D.Starzyńska, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Integracji, Warszawa 2009. 
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CZĘŚĆ PIERWSZA: CHARAKTERYSTYKA BADANIA 

2 Cel i zakres badania 

Celem ewaluacji ex-post było podsumowanie i ocena realizacji projektu oraz jego 

rezultatów. Szczegółowe cele badania obejmowały dokonanie oceny: 

 osiągniętych produktów, rezultatów, 

 stopnia osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych w projekcie m.in. w oparciu 

o kryteria badawcze: trafność, skuteczność, użyteczność, efektywność. 

Ponadto, badanie objęło takie elementy jak: 

 ocena trafności określenia celów w stosunku do aktualnie istniejących potrzeb beneficjentów, 

 ocena zarządzania projektem, 

 ocena trafności wskaźników, 

 ocena realizacji celów, 

 ocena stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów twardych oraz miękkich,  

 ocena efektywności w stosunku do osiągniętych rezultatów oraz zrealizowanych celów, 

 identyfikacja i diagnoza czynników, które miały wpływ na realizację projektu i skuteczność 

osiągania założonych celów. 

3 Kryteria i pytania ewaluacyjne 

Dzięki przeprowadzonemu badaniu możliwe było dokonanie oceny skuteczności realizowanych 

w ramach projektu działań na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo oraz ich trafności 

i użyteczności. Analizie poddano również efektywność projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych 

ruchowo na rynku pracy IV. Ewaluacja realizowana była w oparciu o cztery powyżej wskazane 

kryteria, które zdefiniowane zostały w następujący sposób: 

Tabela 4 Kryteria ewaluacyjne 

Nazwa 

kryterium Opis kryterium 

Trafność 

 w jakim stopniu przyjęte w projekcie cele odpowiadają regulacjom prawnym 

i dokumentom programowym oraz stosownym wymogom i potrzebom? 

 czy projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby beneficjentów? 

Skuteczność  w jakim stopniu projekt osiąga założone cele ogólne i szczegółowe? 

Użyteczność 
 czy i w jakim stopniu projekt przyczynia się do rozwiązywania stosownych 

problemów, czy nie powoduje zjawisk negatywnych?  

Efektywność 
 jaka jest „ekonomiczność” projektu (jaki jest stosunek ponoszonych nakładów do 

uzyskiwanych efektów)? 
Źródło: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Kryteria ewaluacyjne poszerzone zostały o szczegółowe pytania badawcze, których zestawienie 

prezentuje tabela: 
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Tabela 5 Pytania badawcze 

Kryterium Szczegółowe pytania badawcze 

TRAFNOŚĆ: 

 w jakim stopniu przyjęte 
w projekcie cele 
odpowiadają regulacjom 
prawnym i dokumentom 
programowym oraz 
stosownym wymogom 
i potrzebom? 

 czy projekt odpowiada na 
zdiagnozowane potrzeby 
beneficjentów? 

1.1 Czy cel główny i cele szczegółowe założone w projekcie odpowiadają 
potrzebom beneficjentów ostatecznych tj. ONR, a także, czy uwzględniają 
społeczne wymogi i realia dotyczące aktywizacji społeczno - zawodowej tej 
grupy osób niepełnosprawnych? 

1.2 Czy program zindywidualizowanego wsparcia dla ONR i program wsparcia 
dla osób z otoczenia zostały sformułowane adekwatnie do potrzeb i oczekiwań 
grupy docelowej? 

1.3 Czy przed przystąpieniem do projektu, diagnozowano potrzeby 
potencjalnych beneficjentów? W jaki sposób? Czy te diagnozy później 
wykorzystano? W jakiej skali? 

1.4 Na jakiej podstawie następował wybór tematyki szkoleń/ kierunku 
kształcenia dla danego uczestnika? Czy realizowana była spójna ścieżka rozwoju 
zawodowego? 

1.5 Czy w trakcie projektu beneficjenci zgłaszali jakieś potrzeby/ oczekiwania? 
Czy organizatorzy je uwzględniali? W jaki sposób? 

1.6 Czy wiedza i umiejętności zdobyte podczas uczestnictwa w formach wsparcia 
okazały się być przydatne podczas realizacji staży/podjęcia pracy? 

1.7 Którzy uczestnicy projektu dostali propozycję uczestnictwa w stażach 
rehabilitacyjnych i indywidualnych zajęciach u pracodawcy? Czy zastosowany 
sposób doboru przyczyniał się do rozwoju zawodowego tych osób? 

1.8 Czy formy i sposoby realizacji poszczególnych form wsparcia sprzyjały 
osiągnięciu celów (głównego i szczegółowych)? 

1.9 Czy organizacja projektu uwzględniała specyficzne potrzeby beneficjentów? 

1.10 Czy kryteria doboru OP pozwoliły na wybranie grupy wymagającej wsparcia 
(np. cechującej się nadopiekuńczością, co stanowi barierę w aktywizacji 
zawodowej podopiecznego), tj. czy zrekrutowano osoby, którym projekt 
faktycznie może udzielić pomocy? 

1.11 Jak trafne były założone cele, rezultaty i produkty projektu? 

1.12 Czy opracowując cele, działania, rezultaty w projekcie korzystano z 
doświadczenia poprzednich edycji projektu? Jeśli tak, to w jaki sposób, jeśli nie 
to dlaczego? Jakie elementy wykorzystano? Czy z czegoś zrezygnowano? 

1.13 Czy określone w projekcie ryzyka były zasadne? Czy zaplanowane działania 
minimalizujące skutki zdiagnozowanych ryzyk były trafnie określone? Czy w 
rzeczywistości one wystąpiły, a jeśli tak to czy zaplanowane działania niwelujące 
były skuteczne? 

SKUTECZNOŚĆ: 

 w jakim stopniu projekt 
osiąga założone cele 
ogólne i szczegółowe? 

2.1 Jakie czynniki wpływały na podjęcie uczestnictwa w projekcie? 

2.2. Która z form zajęć cieszyła się największym zainteresowaniem, a która 
najmniejszym? Dlaczego? 

2.3 Która z form aktywizacji była najskuteczniejsza? 

2.4 Jaką rolę w aktywizacji zawodowej w głównej mierze pełni podjęcie lub 
kontynuacja nauki (np. przekwalifikowanie, uzupełnienie posiadanego 
wykształcenia, zdobycie uprawnień)? Czy podjęcie lub kontynuacja nauki 
faktycznie przekłada się na aktywizację zawodową badanych osób? 

2.5 Jakie czynniki sprzyjały, a jakie tworzyły bariery w osiąganiu celów 
(głównego i szczegółowych)? 

2.6 Czy w trakcie projektu uczestnicy rezygnowali z udziału w nim? Jaka była to 
skala? Jakie były powody rezygnacji? Czy podjęto jakieś działania zaradcze? 

2.7 W jakim stopniu realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu aktywności 
społeczno - zawodowej ONR? 

2.8 Czy u beneficjentów, którzy zakończyli udział w projekcie co najmniej kilka 
tygodni temu nadal można zaobserwować skutki projektu? Jakie skutki widać 
najwyraźniej? 

2.9 Czy są jeszcze jakieś potrzeby/ oczekiwania osób niepełnosprawnych 
ruchowo w kontekście aktywizacji społeczno-zawodowej, które projekt nie 
zaspokoił? Jeśli tak, to jakie? Czy była możliwość zaspokojenia ich w ramach 
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Kryterium Szczegółowe pytania badawcze 

projektu? 

2.10 Czy zakładane wskaźniki produktów i rezultatów (ilościowe i jakościowe) 
zostały osiągnięte zgodnie z założeniami projektu i harmonogramu? 

2.11 Jakie były główne problemy występujące przy realizacji projektu? 

2.12 Czy w projekcie występowały opóźnienia stanowiące zagrożenia dla 
realizacji celów projektu? 

2.13 Czy wystąpiły nieoczekiwane skutki wdrażania projektu, jeśli tak to jakie? 

2.14 Jakie problemy (nie tylko realizacyjne) ograniczały skuteczność i jakość 
działań projektowych? 

2.15 Jak funkcjonowała komunikacja w projekcie? 

2.16 Jak funkcjonował system monitorowania w projekcie? 

2.17 Jak przebiegała współpraca w ramach Grupy Sterującej Projektem? 

2.18 W jakim stopniu przyjęty kompleksowy model wsparcia wpływa na proces 
integracji zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo? 

2.19 W jakim stopniu realizowany projekt przyczynił się do wzrostu aktywności 
społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo? 

2.20 Jakie problemy wdrożeniowe ograniczały skuteczność i jakość działań 
projektowych? 

2.21 Czy osiągnięto wszystkie zakładane w projekcie rezultaty twarde  
i miękkie, cele ogólne i szczegółowe? 

2.22 Jaki był potencjał i sprawność funkcjonowania infrastruktury obsługowej 
projektu? 

UŻYTECZNOŚĆ: 

 czy i w jakim stopniu 
projekt przyczynia się do 
rozwiązywania stosownych 
problemów, czy nie 
powoduje zjawisk 
negatywnych? 

3.1 Jaki jest poziom satysfakcji i zadowolenia beneficjentów z udziału 
w projekcie (z uwzględnieniem kwestii merytorycznych, organizacyjnych i 
innych)? 

3.2 Jakie czynniki wpływały na kształtowanie poziomu kompetencji społeczno - 
zawodowych rozwijanych w projekcie? 

3.3 Czym przejawia się wpływ projektu na aktywizację społeczną uczestników 
projektu? (np. wyjście poza krąg rodzinny, przebywanie w nowym otoczeniu, 
nawiązywanie kontaktów społecznych)? 

3.4 Jaką wiedzę i umiejętności uzyskali Beneficjenci projektu oraz osoby 
z otoczenia ON? 

3.5 Czy zdobyta wiedza i umiejętności są wykorzystywane w codziennym 
życiu/pracy? 

3.6 Czy wiedza i doświadczenie nabyte w projekcie zwiększają szanse 
uczestników na znalezienie pracy w przyszłości (m.in. nabycie kompetencji 
poszukiwania pracy). 

3.7 Ile osób na dzień prowadzenia badania podejmuje zatrudnienie? Czy są to 
osoby, które w ramach projektu uczestniczyły w stażach rehabilitacyjnych i 
indywidualnych zajęć u pracodawcy? (pytanie porównawcze) 

3.8 Czy projekt zmienił sposób postrzegania osób niepełnosprawnych przez ich 
otoczenia? W jaki sposób? Jaka jest to zmiana? 

EFEKTYWNOŚĆ: 

 jaka jest „ekonomiczność” 
projektu (jaki jest 
stosunek ponoszonych 
nakładów do 
uzyskiwanych efektów)? 

4.1 Czy poniesione nakłady finansowe, ludzkie, czasowe, organizacyjne są 
adekwatne do osiągniętych wyników? 

4.2 Czy realizacja projektu pozwoliła osiągnąć wartość dodaną? 

4.3 Czy możliwe było osiągnięcie wyników i rezultatów projektu przy 
wykorzystaniu niższych nakładów (finansowych, ludzkich i czasu)? 

4.4 Czy w projekcie powstały oszczędności? Z czego wynikały? Jak je 
zagospodarowano? 

4.5 Jaki był średni koszt wsparcia osoby niepełnosprawnej? Jaki był udział 
kosztów ponoszonych wyłącznie na aktywizację zawodową? 

4.6 Czy wsparcie udzielone OP w ich odczuciu jest wystarczające (zakres 
czasowy)? 

4.7 Czy projekt przyczynił się do nawiązania trwałych partnerstw pomiędzy 
Partnerami? Czy współpraca będzie kontynuowano również po jego 
zakończeniu? 
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4 Metodologia badania 

Koncepcja badania opracowana została w oparciu o triangulację metodologiczną, która umożliwia 

zgromadzenie pełnego i obiektywnego materiału badawczego. Wykorzystując standard triangulacji 

źródeł danych oraz technik badawczych do realizacji poszczególnych celów ewaluacji wykorzystano 

dane zgromadzone za pomocą różnorodnych metod badawczych. Dzięki temu odpowiedzi na pytania 

badawcze pozyskane zostały przy użyciu kilku metod jednocześnie.  

W badaniu wykorzystano zarówno jakościowe jak i ilościowe metody badawcze: 

 

4.1 Metody i techniki wykorzystane w badaniu 

Desk research. W całym procesie realizacji badania Zespół Badawczy wykorzystywał różnorodne 

źródła danych. Dzięki zastosowaniu analizy desk research możliwe było ustalenie podstawowych 

informacji w zakresie przebiegu projektu (również w celu sformułowania narzędzi badawczych), 

dokonanie oceny jego skuteczności, oceny realizacji projektu, analizy efektywności. Analiza desk 

research posłużyła syntezie i selekcji informacji, uściśleniu zagadnień szczegółowych, określeniu 

elementów bezpośrednio powiązanych z badaną tematyką.  

Analiza prowadzona była w sposób bieżący. Metoda ta była wykorzystywana wielokrotnie w całym 

procesie badawczym. Zespół Badawczy wielokrotnie wracał do analizy desk research we wszystkich 

etapach ewaluacji. Przystępując do realizacji badania Zespół Badawczy przeprowadził wstępną analizę 

dokumentów celem zapoznania się z tematyką badania oraz specyfiką projektu. Wyniki zostały 

wykorzystane podczas opracowywania metodologii badania, szczególnie prób badawczych oraz 

narzędzi badawczych. Analiza dokumentów posłużyła również m.in. do opracowania kontekstu 

badania, zapoznania się z sytuacją osób niepełnosprawnych na rynku pracy czy wskazaniu 

najskuteczniejszych metod aktywizacji, a na koniec opracowaniu rekomendacji w zakresie 

aktywizowania ONR. W trakcie desk research wykorzystane zostały następujące dokumenty: 

Metody jakościowe 

desk research 

indywidualne wywiady 
pogłebione 

wywiady swobodne 

telefoniczne wywiady 
pogłębione 

badanie fokusowe 

panel ekspertów 

studium przypadku 

Metody ilościowe 

badanie kwestionariuszowe 
CATI z ONR 

badanie kwestionariuszowe 
CATI z opiekunami ONR 
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Indywidualne wywiady pogłębione. Indywidualne wywiady pogłębione prowadzone były w trzech 

grupach respondentów: z niepełnosprawnymi ruchowo uczestnikami/uczestniczkami projektu, 

z osobami z otoczenia ONR oraz z przedstawicielami kadry projektowej. W sumie przeprowadzono 17 

indywidualnych wywiadów pogłębionych: 

 

Wywiady z uczestnikami/uczestniczkami projektu (zarówno ONR jak i opiekunami osób 

niepełnosprawnych ruchowo) przeprowadzone zostały u wszystkich Partnerów, podobnie wywiady 

z kadrą zarządzającą projektu. Ponadto przeprowadzono również wywiad z Kierownikiem projektu 

z ramienia Lidera.  

Wywiady swobodne. Wywiady swobodne prowadzone były wśród kadry Projektu – osób 

bezpośrednio zaangażowanych we wsparcie uczestników/uczestniczek projektu, tj. z pracownikami 

partnerów zaangażowanych w tworzenie IPD, psychologów, doradców zawodowych, trenerów pracy. 

Przeprowadzono 8 wywiadów swobodnych – po dwa u każdego z Partnerów. 

Telefoniczne wywiady pogłębione. TDI zrealizowane zostały wśród organizacji pozarządowych 

wspierających osoby niepełnosprawne, które statutowo zajmują się aktywizacją społeczną i zawodową 

osób niepełnosprawnych, wspierają osoby niepełnosprawne ruchowo. Przeprowadzono 8 TDI, celem 
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poznania metod aktywizacji wykorzystywanych przez inne organizacje i zgromadzenia przykładów 

dobrych praktyk w tym zakresie. 

Badanie fokusowe. W ramach ewaluacji zorganizowane zostały dwa zogniskowane wywiady 

grupowe. Jedno badanie przeprowadzone zostało z ONR, a jedno z opiekunami uczestniczącymi 

w projekcie. Ze względu na charakter badania z wywiadu wykluczono osoby będące dopiero na 

początku ścieżki wsparcia w projekcie. Rekrutując respondentów do badania wybrano osoby, które 

uczestniczyły w różnorodnych formach wsparcia. W przypadku osób niepełnosprawnych ruchowo 

w badaniu fokusowym wzięło udział 7 uczestników/uczestniczek, w FGI z opiekunami udział wzięło 

6 osób. 

Studium przypadku. W ramach badania opracowano cztery studia przypadku (stanowiące załącznik 

1 do niniejszego raportu). Analizie poddane zostały ścieżki wsparcia czterech 

uczestników/uczestniczek, którzy podjęli zatrudnienie/odbyli staż w wyniku uczestnictwa w projekcie. 

Studium przypadku obejmowało wywiady IDI z uczestnikami/uczestniczkami i ich opiekunami.  

Badanie kwestionariuszowe CATI. Badanie ex-post projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych 

ruchowo na rynku pracy IV objęło również badanie ilościowe wśród uczestników/uczestniczek 

projektu. Ankiety telefoniczne przeprowadzono zostały wśród osób niepełnosprawnych jak i osób z 

otoczenia ONR. 

Zgodnie z założeniami metodologicznymi ankietyzacji poddano 1260 osób, przeprowadzono: 

 892 wywiadów z niepełnosprawnymi uczestnikami/uczestniczkami projektu, 

 368 wywiadów z osobami z otoczenia ONR uczestniczącymi w projekcie. 

Badanie wśród osób niepełnosprawnych ruchowo. Do badania wykorzystany został losowo-

warstwowy, proporcjonalny dobór próby. Respondenci/respondentki wybrani zostali wg dwóch 

zasadniczych kryteriów: Partnera, u którego brali udział w projekcie oraz płci, zatem populacja 

badanych podzielona została ze względu na uczestnictwo w projekcie z ramienia czterech instytucji 

partnerskich, a następnie z uwzględnieniem płci. Próba ONR kształtowała się następująco: 

Tabela 6 Dobór próby ONR do badania CATI 

Partner 
 
                Płeć 

Liczba ONR objętych 
wsparciem w ramach 

projektu 

Odsetek ONR 
w populacji 

Liczba ONR w próbie 

K M K M K M SUMA 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Integracji 

119 231 34% 66% 66 129 195 

Fundacja Aktywnej 
Rehabilitacji 

153 297 34% 66% 85 166 251 

Pomoc Maltańska 119 231 34% 66% 66 129 195 

Caritas Polska 153 297 34% 66% 85 166 251 

Badanie miało charakter ogólnopolski, dlatego w grupie respondentów/respondentek znaleźli się 

mieszkańcy wszystkich województw. Szczegółowe dane dotyczące miejsca zamieszkania ONR 

uczestniczących w badaniu CATI prezentuje tabela: 
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Tabela 7 Struktura ONR wg miejsca zamieszkania 

 
Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Uczestniczki/uczestnicy badania CATI – osoby niepełnosprawne ruchowo różniły się również wiekiem 

oraz poziomem wykształcenia. Szczegóły prezentują poniższe wykresy: 

Wykres 6 Struktura ONR wg płci i wieku 

 
Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

 

Województwo zamieszkania Liczbowo Procentowo

dolnośląskie 27 3%

kujawsko-pomorskie 21 2%

lubelskie 52 6%

lubuskie 58 7%

łódzkie 43 5%

małopolskie 37 4%

mazowieckie 142 16%

opolskie 50 6%

podkarpackie 58 7%

podlaskie 23 3%

pomorskie 35 4%

śląskie 102 11%

świętokrzyskie 28 3%

warmińsko-mazurskie 83 9%

wielkopolskie 61 7%

zachodniopomorskie 72 8%

suma 892 100%

21,0% 

28,3% 

19,7% 

16,1% 

14,9% 
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16,6% 

29,1% 

21,9% 

13,6% 

18,9% 

MĘŻCZYŹNI 

KOBIETY 
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Wykres 7 Struktura ONR wg płci i wykształcenia 

 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Badanie wśród opiekunów ONR. W grupie opiekunów osób niepełnosprawnych ruchowo zastosowano 

taki sam sposób doboru respondentów do badania CATI. Jednakże, w związku z ograniczoną liczbą 

rekordów w bazie PEFS oraz brakiem możliwości kontaktu z niektórymi uczestnikami/uczestniczkami 

projektu proporcje w warstwie Partnera nieco uległy zmianie, co nie wpływa na reprezentatywność 

próby. Dobór respondentów/respondentek do badania prezentuje tabela: 

Tabela 8 Dobór próby opiekunów ONR do badania CATI 

Partner 
 
                Płeć 

Liczba opiekunów 
ONR objętych 

wsparciem w ramach 
projektu 

Odsetek 
opiekunów ONR 

w populacji 

Liczba opiekunów ONR 
w próbie 

K M K M K M SUMA 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Integracji 

88 37 70% 30% 57 24 81 

Fundacja Aktywnej 
Rehabilitacji 

111 47 70% 30% 72 23 95 

Pomoc Maltańska 88 37 70% 30% 57 23 80 

Caritas Polska 111 47 70% 30% 72 40 112 

Tak jak w przypadku ONR, również opiekunowie uczestniczący w badaniu ankietowym byli 

zróżnicowani ze względu na miejsce zamieszkania, wiek oraz poziom wykształcenia. szczegółowe dane 

znajdują się w tabeli oraz na wykresach poniżej.  
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Tabela 9 Struktura OP wg miejsca zamieszkania 

 
Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Wykres 8 Struktura OP wg płci i weku 

  

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Województwo zamieszkania Liczbowo Procentowo

dolnośląskie 4 1%

kujawsko-pomorskie 8 2%

lubelskie 34 9%

lubuskie 31 8%

łódzkie 16 4%

małopolskie 25 7%

mazowieckie 58 16%

opolskie 34 9%

podkarpackie 24 7%

podlaskie 9 2%

pomorskie 14 4%

śląskie 38 10%

świętokrzyskie 9 2%

warmińsko-mazurskie 39 11%

wielkopolskie 9 2%

zachodniopomorskie 16 4%

suma 368 100%

26,4% 

21,8% 

14,5% 

23,6% 

13,6% 
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Wykres 9 Struktura OP wg płci i wykształcenia 

  

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Panel ekspertów. Panel ekspertów przeprowadzono po zakończeniu całego procesu badawczego, na 

etapie opracowywania wniosków i rekomendacji z badania, gdyż celem spotkania z ekspertami było 

skonsultowanie wniosków i wypracowanie rekomendacji, szczególnie w zakresie metod aktywizacji 

społecznej i zawodowej ONR. W panelu udział wzięło 6 ekspertów, osób zawodowo zajmujących się 

tematyką rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.  

4.2 Sposób przeprowadzenia badania 

Na etapie opracowywania koncepcji badania, a następnie planowania poszczególnych zadań ewaluacja 

została podzielona na 5 wzajemnie ze sobą powiązanych etapów zgodnie z którymi była realizowana:  
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5,0% 

11,6% 

16,3% 

3,9% 

47,3% 

MĘŻCZYŹNI 

KOBIETY 

15,9% 

ETAP I 

•Zgromadzenie niezbędnych dokumentów 

•Wstęny desk research 

• Przygotowanie raportu metodologicznego i narzędzi badawczych 

ETAP 
II 

•Planowanie i organizacja badań ilościowych i jakościowych (losowanie/wybór respondentów do 
badania, szkolenie ankieterów, umawianie wywiadów, itp.) 

ETAP 
III 

•Realizacja badań terenowych 

ETAP 
IV 

•Analiza i opracowanie danych 

•Panel ekspertów  

ETAP V 
•Opracowanie raportu końcowego (w tym wniosków i rekomendacji) i prezentacji multimedialnej 
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Pierwszym etapem badania było opracowanie raportu metodologicznego poprzedzone wstępną 

analizą desk research oraz pozyskaniem niezbędnych do realizacji badania dokumentów od 

Zamawiającego.  

Po uzyskaniu akceptacji raportu metodologicznego oraz narzędzi badawczych Zespół Badawczy 

rozpoczął drugi etap ewaluacji –organizację badania. To etap, w którym przygotowywane zostały 

bazy respondentów (na podstawie PEFS), prowadzona była rekrutacja osób do badań jakościowych, 

organizowano zaplecze do badań fokusowych (np. sale przystosowane do potrzeb ONR), prowadzono 

szkolenia ankieterów i moderatorów. 

Po zakończeniu działań przygotowawczych i organizacyjnych, w trzecim etapie, zrealizowane zostały 

badania terenowe.  

W etapie czwartym zgromadzony materiał badawczy poddany został opracowaniu i analizie dzięki 

czemu możliwe było opracowanie wniosków i rekomendacji, które omówione i zweryfikowane zostały 

podczas panelu ekspertów kończącego czwarty etap badania.  

Etap piąty zakończył cały proces badawczy. Przeanalizowany materiał wraz z wnioskami 

i rekomendacjami został zawarty w raporcie końcowym.  

5 Ograniczenia procesu badawczego 

W trakcie prowadzenia badania ex-post Zespół Badawczy nie napotkał problemów, mogących 

w znaczący sposób wpłynąć na realizację badania. Dzięki ścisłej współpracy z Partnerami projektu 

udało się wyeliminować takie przeszkody jak niechęć do uczestnictwa w wywiadzie związana 

z nieufnością beneficjentów projektu w stosunku do moderatorów. Przeprowadzenie badania 

ewaluacyjnego wśród osób z niepełnosprawnościami wymagało zapewnienia im odpowiednich 

warunków. Uwzględniono występowanie dodatkowych trudności wynikających ze stanu zdrowia osób 

objętych badaniem.  

W trakcie badania ex-post, którego rezultatem jest niniejszy dokument wystąpiły następujące 

ograniczenia: 

 Brak aktualnych danych statystycznych dotyczących zjawiska niepełnosprawności 

w Polsce, w szczególności w zakresie niepełnosprawności ruchowej. 

Najbardziej aktualne statystyki w zakresie niepełnosprawności pochodzą z Narodowego Spisu 

Powszechnego z 2011 roku, wcześniejsze dostępne dane pochodzą również z NSP z roku 2002. 

W Polsce zjawisko niepełnosprawności nie jest monitorowane na bieżąco, co znacząco ogranicza 

rzetelne źródła danych. Brak aktualnych danych stanowił ograniczenie na etapie przygotowywania 

koncepcji badania, w szczególności kontekstu badawczego. W celu jak najszerszego poznania 

problemu Zespół Badawczy korzystał nie tylko z danych GUS, ale także z opracowań instytucji 

zajmujących się niepełnosprawnością, wspierających osoby niepełnosprawne, a także wynikach badań 

powiązanych tematycznie z przedmiotową ewaluacją. Ponadto zgodnie z założeniami badania 

dokonując przeglądu literatury Wykonawca skupił się na kwestiach związanych z aktywizacją 

zawodową i społeczną ON. 
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 Trudności w nawiązaniu kontaktu z częścią uczestników/uczestniczek projektu, 

którzy nie posiadali własnego telefonu.  

W trakcie realizacji badania CATI okazał się, że niektóre numery telefonu w PEFS są numerami 

kontaktowym do opiekuna, potencjalny respondent/respondentka nie posiada własnego telefonu. 

Ograniczało to możliwość kontaktu z uczestnikami/uczestniczkami projektu podczas ich pobytu w na 

wyjeździe prywatnym, pobytu na turnusie rehabilitacyjnym lub w innych przypadkach, a także 

w czasie nieobecności opiekuna w domu (np. w czasie pracy). Aby brak telefonu nie był czynnikiem 

wykluczającym z udziału w badaniu ankieterzy podejmowali wielokrotne próby kontaktu, dzięki czemu 

możliwe było przeprowadzenie wywiadu w godzinach popołudniowych, podczas obecności opiekuna 

w domu. W takich sytuacjach w pierwszej kolejności ankieterzy umawiali wstępny termin wywiadu 

z opiekunem, co następnie było weryfikowane po skontaktowaniu się opiekuna z ONR.  

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku osób zamieszkujących Domy Pomocy Społecznej czy 

inne placówki opieki. Podany w PEFS numer telefonu był numerem do ośrodka, co uniemożliwiało 

bezpośredni kontakt z uczestnikiem/uczestniczką projektu. W efekcie kilkudziesięciu respondentów 

występowało w bazie pod tym samym numerem telefonu. Aby uniknąć nieporozumień i zniechęcenia 

pracowników ośrodka Zespół Badawczy pozyskał od jednego z Partnerów kontakt do osób 

odpowiadających za uczestników/uczestniczki projektu w danych instytucjach i przez te osoby 

nawiązywano kontakt z docelowymi respondentami/respondentkami. 

 Brak umiejętności zidentyfikowania projektu przez niektórych 

uczestników/uczestniczki.  

Część respondentów/respondentek nie identyfikowała wsparcia, w którym uczestniczyli z projektem 

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV. Częściej wsparcie było utożsamiane 

z konkretnym Partnerem lub szeroko pojętymi i ogólnie rozumianymi szkoleniami. Ankiety osób, które 

nie potrafiły jasno zdefiniować swojego uczestnictwa w projekcie – nie utożsamiali go ani 

z konkretnym Partnerem, ani z PFRON, ani z określonymi formami wsparcia (a co za tym idzie istniało 

ryzyko, że nie potrafiły dokonać oceny wsparcia) nie zostały włączone do próby badawczej – losowano 

kolejnego uczestnika/uczestniczkę projektu, który/która potrafiła jednoznacznie wskazać swoje 

uczestnictw w projekcie. 

 Niechęć do uczestnictwa w badaniach zarówno ilościowych jak i jakościowych 

Niechęć do wzięcia udziału w ankiecie lub wywiadzie indywidualnym, zarówno w przypadku ONR jak 

i opiekunów związana jest z nieufnością wobec ankieterów i moderatorów. Aby uniknąć odmów 

udziału w badaniu wszystkie osoby zaangażowane w realizację badań terenowych posługiwały się 

listem polecającym przekazanym przez Zamawiającego, potwierdzającym realizację badania 

i uwierzytelniającym ankieterów i moderatorów. Ponadto, w pierwszym etapie badania, jeszcze przed 

przystąpieniem do realizacji badań terenowych, Partnerzy zapoznani zostali z założeniami badania 

i poproszono ich przedstawicieli o poinformowanie beneficjentów/beneficjentki o ewaluacji, co 

znacznie zmniejszyło poziom nieufności respondentów/respondentek. W każdym przypadku nieufności 

potencjalni uczestnicy/uczestniczki informowani byli o możliwości kontaktu z Partnerem lub Liderem, 
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a także przedstawicielem Zespołu Badawczego celem potwierdzenia tożsamości ankietera/moderatora 

lub rozwiania innych wątpliwości.  

 Wycofanie się ONR lub opiekunów z udziału w wywiadach indywidualnych na 

krótko przed zaplanowanym terminem badania.  

Problemy wycofania się z uczestnictwa w badaniach jakościowych wystąpił kilkakrotnie podczas 

realizacji badania. W przypadku wywiadów IDI było to związane ze złym samopoczuciem 

respondentów (w przypadku ONR), brakiem czasu (głównie w przypadku opiekunów), nagłymi 

sytuacjami losowymi. W takich przypadkach w pierwszej kolejności diagnozowano powody rezygnacji, 

a Zespół Badawczy starał się dostosować do potrzeb i wymogów respondentów/respondentek. Miejsce 

i czas prowadzenia wywiadów indywidualnych był uzgadniany z osobami badanymi już na pierwszym 

etapie rekrutacji, ponadto po pierwszym kontakcie uczestnicy/uczestniczki badania otrzymywali 

informację na temat osoby, która będzie prowadziła badanie oraz dane kontaktowe do moderatora, 

aby w razie konieczności istniała możliwość zmiany terminu wywiadu. Przed spotkaniem moderator 

wywiadu kontaktował się z respondentem raz jeszcze i, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, 

termin badania był zmieniany. W przypadku opiekunów terminy wywiadów dostosowane zostały do 

godzin pracy respondentów/respondentek, mieli oni możliwość spotkania w godzinach porannych lub 

popołudniowych, czy w czasie weekendu, jeżeli wyrazili taką wolę.  

Ponadto, na etapie organizacji badania przygotowana została lista rezerwowa 

respondentów/respondentek odpowiadających kryteriom wyboru uczestników/uczestniczek do 

badania, dzięki czemu w przypadku definitywnej odmowy istniała możliwość zastąpienia 

uczestnika/uczestniczki. W przypadku rekrutacji do badań fokusowych Zespół Badawczy mógł liczyć na 

wsparcie Partnerów projektu. 
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CZĘŚĆ DRUGA: WYNIKI BADANIA 

6 Dostosowanie projektu do potrzeb beneficjentów 

Dostosowanie projektu do potrzeb uczestników/uczestniczek w badaniu ewaluacyjnym zdefiniowane 

zostało jako kryterium trafności. Trafność analizowana była na dwóch płaszczyznach: 

 adekwatności celów projektu do regulacji prawnych i dokumentów programowych; 

 dostosowania projektu do zdiagnozowanych potrzeb beneficjentów/beneficjentek. 

6.1 Cele projektu a zapisy dokumentów programowych 

Na potrzeby oceny trafności projektu w ramach niniejszego rozdziału dokonano analizy jego celów pod 

kątem ich adekwatności w stosunku do zapisów dokumentów strategicznych, programowych oraz 

aktów prawnych ukierunkowanych na wsparcie osób niepełnosprawnych. Dzięki temu możliwe było 

uzyskanie odpowiedzi na pytanie: 

W jakim stopniu przyjęte w projekcie cele odpowiadają regulacjom prawnym i dokumentom 

programowym oraz stosownym wymogom i potrzebom? 

Zjawisko niepełnosprawności i związane z nią wykluczenie społeczne jest szeroko poruszane 

w dokumentach strategicznych, zarówno polskich jak i europejskich. Liczne opracowania wskazują 

podobne problemy, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne chcąc podejmować aktywność 

społeczną i zawodową. Do barier wypływających na aktywizację osób niepełnosprawnych, w tym osób 

niepełnosprawnych ruchowo zaliczyć należy: 

 Bariery edukacyjne i niski poziom wykształcenia; 

 Kwalifikacje nieadekwatne do potrzeb rynku pracy – niskie kwalifikacje zawodowe;20 

 Stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych, jako niewydajnych 

pracowników/pracowniczek, niekonkurencyjnych w porównaniu z pracownikami 

pełnosprawnymi;21 

 Bariery w dostępie do miejsc pracy (komunikacyjne i architektoniczne), mała mobilność; 

 Bariery osobowościowe (bierność zawodowa i społeczna, brak umiejętności 

interpersonalnych); 22 

 Niskie kompetencje miękkie. 

Projekt Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV diagnozuje podobne bariery 

w aktywizacji społeczno-zawodowej ON, utrudniające im wejście na rynek pracy, w szczególności 

wskazując na:  

                                                

20 Wolski P. Niepełnosprawność ruchowa. Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s.14. 
21 Kalita J., Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi dla tej grupy 
beneficjentów, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Warszawa 2006, s.6. 
22 Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny, WSPA, Lublin 2011, s.12-14. 
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 niskie wykształcenie i brak kwalifikacji; 

 niedostatki w zakresie „twardych” kompetencji i kształcenia fachowego; 

 brak/niski poziom kompetencji miękkich (brak przygotowania, kompetencji, motywacji do 

pracy, brak przedsiębiorczości).23 

Wskazanym we wniosku o dofinansowanie problemom odpowiadają cele szczegółowe projektu oraz 

produkty – działania zmierzające do wzrostu aktywizacji społecznej i zawodowej ONR: 

Na podobne problemy osób niepełnosprawnych wskazywali eksperci podczas podsumowującego 

badanie panelu ekspertów, podkreślając przede wszystkim niedostosowanie kwalifikacji osób 

niepełnosprawnych do potrzeb i realiów rynku pracy a także bariery psychologiczne utrudniające ONR 

uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. 

Wszystkie te bariery wpływają na zagrożenie wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych. 

W celu przeciwdziałania temu zjawisku Europejska Strategia Europa bez barier 2010-2020 wskazuje 

osiem podstawowych celów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i gospodarczemu ON: 

dostępność, uczestnictwo, równość, zatrudnienie, kształcenie i szkolenie, ochrona socjalna, zdrowie 

i działania zewnętrzne.24 Ewaluowany projekt bezpośrednio pisuje się w dwa 

z przedstawionych powyżej celów – zatrudnienie oraz kształcenie i szkolenie. Działania Unii 

Europejskiej w ramach Strategii Europa bez barier 2010-2020 związane z zatrudnieniem skupiają się 

                                                

23 Wniosek o dofinansowanie projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV. 
24 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, 
Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier, Bruksela 
2010, s.5. 

problem: niskie 
wykształcenie i brak 

kwalifikacji 

cel: zwiększenie i 
rozwój umiejętności 

zawodowych ONR  

•opracowanie IPD 

•organizacja staży rehabilitacyjnych 

•organizacja zajęc praktycznych u pracodawcy 

•indywidualne doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy 

•współpraca z pracodawcami 

niedostatki w 
zakresie kompetencji 

twardych i 
kształcenia 
fachowego 

cel: zwiększenie i 
rozwój umiejętności 

zawodowych ONR  

•opracowanie IPD 

•organizacja szkoleń zawodowych i podnoszących kwalifikacje 

•wsparcie ONR w podejmowaniu/kontynuowaniu nauki 

brak/niski poziom 
kompetencji miękkich 

cel: zwiększenie i 
rozwój umiejętności 

społecznych ONR  

•organizacja Warsztatów Aktywizacji Zawodowej 

•indywidualne doradztwo psychologiczne, prawne, konsultant 
"niezależnego życia" 

•wsparcie grupowe 
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na umożliwieniu jak największej licznie osób niepełnosprawnych zatrudnienia i zarabiania na życie na 

wolnym rynku pracy. UE wspiera Państwa Członkowskie poprzez:  

 analizowanie sytuacji ON na rynku pracy; 

 walkę z postawami i pułapkami związanymi z korzystaniem ze świadczeń, które zniechęcają 

ON do podejmowania pracy; 

 pomoc w integracji na rynku pracy; 

 zwiększanie dostępności miejsc pracy; 

 rozwijanie usług w dziedzinie zatrudnienia, wspierania struktur i szkoleń w miejscu pracy.25 

Wspieranie kształcenia i szkolenia osób niepełnosprawnych skierowane jest natomiast na 

upowszechnienie otwartego dla wszystkich kształcenia i uczenia się przez całe życie dla 

niepełnosprawnych uczniów i studentów. Do równego dostępu de edukacji ma przyczyniać się m.in. 

usuwanie barier prawnych i administracyjnych stojących na drodze osób niepełnosprawnych 

w dostępie do ogólnych systemów kształcenia i szkolenia przez całe życie; wspieranie w odpowiednim 

czasie kształcenie dla wszystkich i zindywidualizowane uczenie się oraz wczesna identyfikacja osób 

o szczególnych potrzebach.26 

O zwalczaniu wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych traktuje również Plan działań Rady 

Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: 

podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015. Dokument ten wskazuje 

szereg działań skierowanych do ON. Kierunki Planu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

obejmują: 

 nr 1: Uczestnictwo w życiu politycznym i publicznym; 

 nr 2: Uczestnictwo w życiu kulturalnym; 

 nr 3: Informacja i komunikacja; 

 nr 4: Edukacja; 

 nr 5: Zatrudnienie, poradnictwo i szkolenie zawodowe; 

 nr 6: Środowisko zabudowane; 

 nr 7: Transport; 

 nr 8: Życie w społeczności lokalnej; 

 nr 9: Opieka zdrowotna; 

 nr 10: Rehabilitacja; 

 nr 11: Ochrona socjalna; 

 nr 12: Ochrona prawna; 

 nr 13: Ochrona przed przemocą i wykorzystywaniem; 

 nr 14: Badania i rozwój; 

                                                

25 Tamże, s.8-9. 
26 Tamże, s. 10. 
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 nr 15: Podnoszenie świadomości.27 

Badany projekt, podobnie jak w przypadku pierwszej z omawianych strategii, wpisuje się 

w założenia Planu działań związane z edukacją (nr 4) a także zatrudnieniem (nr 5). 

Pośrednio koresponduje z działaniami nr 8 i 10: 

Tabela 10 Cele projektu a założenia Planu działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

Kierunki działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych (Plan działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych 2006-2015)28 

Cele projektu Wsparcie osób 
niepełnosprawnych ruchowo na rynku 

pracy IV 

Kierunek działań nr 4: edukacja 
Zwiększenie i rozwój umiejętności zawodowych 

ONR 

Kierunek działań nr 5: zatrudnienie, 

poradnictwo i szkolenia zawodowe 

Zwiększenie i rozwój umiejętności zawodowych 

ONR 

Kierunek działań nr 8: życie w społeczności 

lokalnej 

 Zwiększenie i rozwój umiejętności 

społecznych ONR; 

 Zmiana postaw społecznych w obszarze 

aktywności ONR u osób z otoczenia ONR 

Kierunek działań nr 10: rehabilitacja 
Zmiana postaw społecznych w obszarze 

aktywności ONR u osób z otoczenia ONR 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie Planu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2006-2015 
i wniosku o dofinansowanie projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV 

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym ruchowo nauki poprzez działania realizowane w projekcie 

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV, takie jak podejmowanie 

i kontynuowanie nauki, czy wsparcie w zakresie środków finansowych odpowiada założeniom Planu 

działań w zakresie stwarzania osobom niepełnosprawnym możliwości uczestniczenia w edukacji. 

Realizowane w projekcie szkolenia doskonalące kompetencje oraz szkolenia zawodowe odpowiadają 

celom związanym z promowaniem kształcenia ustawicznego wśród ON oraz ułatwianiu sprawnego 

i skutecznego przechodzenia z jednego poziomu edukacji na drugi oraz z edukacji do zatrudnienia.  

Kierunek działań zawarty w omawianym dokumencie dotyczący zatrudnienia stara się stworzyć 

podstawy dla większego udziału osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu, stworzyć im możliwość 

wyboru kariery i zapewnić realność ich wyborów poprzez zapewnienie odpowiednich struktur 

i wsparcia.29 Cele badanego projektu wpisują się szczególnie w działania związane ze zwiększeniem 

udziału ON w rynku pracy. Jednym z celów Planu działań w tym zakresie jest zapewnienie osobom 

niepełnosprawnym dostępu do poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz usług związanych 

z zatrudnieniem na możliwie najwyższym poziomie, dokonując - tam gdzie okaże się to konieczne - 

racjonalnych adaptacji,30 co realizowane jest w badanym projekcie poprzez zapewnienie uczestnikom 

wsparcia w postaci doradztwa zawodowego czy pomocy w zakresie pośrednictwa pracy. 

                                                

27 Zalecenie nr Rec(2006)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015, 
Strasburg 2006r, s.7. 
28 Tamże, s. 16-43. 
29 Tamże, s.23. 
30 Tamże, s.23. 
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Na gruncie polskim o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych traktują liczne dokumenty strategiczne, takie jak: Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 czy 

Krajowy Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu 2020. Wszystkie te dokumenty traktują 

o konieczności podejmowania działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych. Dokumenty te wskazują na następujące problemy i działania zaradcze: 

Tabela 11 Problemy i działania zaradcze w zakresie aktywizacji ON wg strategii 

krajowych 

Bariery w aktywizacji społeczno-

zawodowej ON 
Działania zaradcze 

Niski poziom aktywizacji zawodowej ON 

Poszerzanie aktywności zawodowej poprzez zmiany w 

systemie świadczeń społecznych; zwiększony dostęp do 

rehabilitacji; programy integracji społecznej oparte na 

likwidacji ich deficytów i wykorzystaniu ich 

potencjałów; kampanie społeczne włączające do 

działań umożliwiających poprawę sytuacji 

niepełnosprawnych; proces e-integracji (działania 

edukacyjne oraz zapewnienie szeregu odpowiedniej 

jakości usług i treści dla osób zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym); rozwój instrumentów 

legislacyjnych i finansowych ułatwiających tworzenie 

się wykrystalizowanej sieci ekonomii społecznej.31
 

Niezadowalający poziom zatrudnienia ON, 

niewystarczający dostęp do kształcenia, 

szkolenia i rehabilitacji 

 Ograniczanie czynników zniechęcających do 

podejmowania lub utrzymywania aktywności 

zawodowej oraz zwiększenie atrakcyjności 

(opłacalności) pracy; 

 Wzrost dostępu ON do otwartego rynku pracy; 

 Zwiększenie wsparcia dla zatrudnienia 

wspomaganego, promocji pracy osób 

niepełnosprawnych oraz wdrażania zasad 

projektowania uniwersalnego (projektowania 

produktu i jego otoczenia w taki sposób, aby był 

dostępny dla wszystkich, bez konieczności szerszej 

adaptacji);
32 

 Wypracowanie rozwiązań dotyczących 

przystosowania miejsc pracy do potrzeb osób 

niepełnosprawnych;33 
 Upowszechnienie dostępu do usług publicznych. 

Niski poziom aktywności społecznej ON 

 Działania w zakresie integracji społecznej 

 Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych 

(rodzin, środowiska lokalnego, instytucji, 

pracodawców). 
Źródło: Opracowane przez Collect Consulting S.A. na podstawie desk research 

                                                

31 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia Rozwoju Kraju do 2020r., Warszawa 2012, s. 147. 
32 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego o do 2020r., Warszawa 2013, s 38-59. 
33 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Krajowy Program Przeciwdziałaniu Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy Wymiar 
Integracji, Warszawa 2013, s. 67. 
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Zarówno problemy osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej jak i część 

proponowanych w dokumentach strategicznych rozwiązań pokrywają się z diagnozą problemów osób 

niepełnosprawnych ruchowo i działań zmierzających do wzrostu aktywizacji zawodowej ONR 

realizowanych w projekcie Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV. Tym 

samym można stwierdzić, że założenia projektu – cele, produkty i rezultaty wychodzą 

naprzeciw zdiagnozowanym w dokumentach strategicznych problemom osób 

niepełnosprawnych.  

Cele oraz rezultaty i produkty projektu są również zgodne z polskim prawodawstwem. Ustawa z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

cel rehabilitacji zawodowej ON definiuje jako: „ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania 

i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania 

z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy”.34 Właśnie na te działania 

skierowane są formy wsparcia realizowane w ewaluowanym projekcie. 

Również w zakresie trafności celów i rezultatów projektu z zapisami PO KL należy 

stwierdzić, że zostały one określone w pełni trafnie gdyż bezpośrednio korespondują 

z zapisami dokumentów programowych. Działania skierowane do osób niepełnosprawnych 

w ramach PO KL na szczeblu ogólnokrajowym były możliwe do realizacji w ramach Priorytetu I 

Zatrudnienie i Integracja Społeczna. Szczegóły wsparcia osób niepełnosprawnym określało 

Poddziałanie 1.3.6, w ramach którego projekty realizował beneficjent systemowy – Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizowane projekty mogły obejmować następujące 

działania:  

 ekspertyzy i badania dotyczące diagnozy potrzeb, efektywności form wsparcia oraz 

aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, powiązane z konkretnymi 

działaniami wdrożeniowymi;  

 ogólnokrajowe i ponadregionalne projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, 

skierowane do osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia (ze szczególnym uwzględnieniem 

wykorzystania nowoczesnych technologii oraz projektów promujących elastyczne 

i innowacyjne formy zatrudnienia); 

 identyfikacja i promocja najlepszych rozwiązań z zakresu pomocy osobom 

niepełnosprawnym; 

 kampanie informacyjne, skierowane m.in. do pracodawców, w celu zachęcania ich do 

zatrudniania osób niepełnosprawnych.35 

Projekt Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV odpowiada drugiemu 

z przewidzianych w PO KL rodzajowi wsparcia. Główne założenia projektu zostały zawarte w Planie 

Działania PO KL na lata 2014-2015.  

Badany projekt wpisuje się w cele PO KL w następującym zakresie: 

                                                

34 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 127 poz. 721). 
35 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Warszawa 01.03.2015. 
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Tabela 12 Cele PO KL a cele projektu  

Cele PO KL 

Cele projektu Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku 
pracy IV 

Cel 1: Podniesienie poziomu aktywności 

zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 

osób bezrobotnych i biernych zawodowo  

Zwiększenie i rozwój umiejętności zawodowych 

ONR 

Zwiększenie i rozwój umiejętności społecznych 

ONR 

Cel 2: Zmniejszenie obszarów 

wykluczenia społecznego 

Zwiększenie i rozwój umiejętności zawodowych 

ONR 

Zwiększenie i rozwój umiejętności społecznych 

ONR 

Zmiana postaw społecznych w obszarze 

aktywności ONR u osób z otoczenia ONR 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting S.A. na podstawie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz wniosku 
o dofinansowanie projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV 

Jako, że cele projektu odpowiadają założeniom dokumentów programowych, również rezultaty należy 

określić jako trafne w kontekście zdefiniowanych w dokumentach oraz we wniosku o dofinansowanie 

problemów osób niepełnosprawnych.  

Na trafność celów i rezultatów projektu niewątpliwie wpływa doświadczenie instytucji realizujących 

projekt. Lider i Partnerzy w zasadzie od pilotażu realizują wspólnie projekt (jedna z organizacji nie 

uczestniczyła w pilotażu), dzięki czemu wykorzystują doświadczenia z poprzednich edycji, co 

pozytywnie wpływa na trafność proponowanego osobom niepełnosprawnym ruchowo wsparcia. Jak 

wynika z badań jakościowych przeprowadzonych z kadrą projektu doświadczenia poprzednich edycji 

pozwoliły na wprowadzenie niewielkich zmian względem oferowanego wsparcia i położenie jeszcze 

większego nacisku na działania związane bezpośrednio ze zdobywaniem przez 

uczestników/uczestniczki doświadczenia zawodowego i kwalifikacji zawodowych. Ponadto, wiedza 

z poprzednich edycji przyczyniła się do trafnego określenia ryzyk projektowych. Wśród zagrożeń, które 

mogłyby wpłynąć na niezrealizowanie założeń projektu we wniosku o dofinansowanie wskazano takie 

problemy jak: 

 rezygnacja z udziału w projekcie przez beneficjentów, bez ukończenia zaplanowanej ścieżki 

wsparcia; 

 brak chęci pracodawców do przyjmowania ONR na indywidualne zajęcia u pracodawcy, staże, 

zatrudniania ONR; 

 rezygnacja z zatrudniania ONR przez pracodawców po odbytej praktyce/stażu; 

 brak chęci przedłużenia zawartych umów o pracę z ON R; 

 trudność w pogodzeniu uczestnictwa we wsparciu zaplanowanym w projekcie z pracą 

zawodową otoczenia ONR; 

 zrekrutowanie większej liczby kobiet i mniejszej liczby mężczyzn niż planowano; 
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 błędy komunikacyjne, brak przekazu ważnych informacji między członkami partnerstwa oraz 

między Liderem i Partnerami.36 

Obawa dotycząca rezygnacji z uczestnictwa w projekcie ONR była uzasadniona. Na niechęć do 

kontynuowania wsparcia mogło wpływać wiele czynników – spadek motywacji 

uczestników/uczestniczek, zły stan zdrowia, niezadowolenie z zaproponowanej ścieżki wsparcia. 

Wywiady przeprowadzone z kadrą projektu wskazują, że odejścia z projektu przed zakończeniem 

wsparcia były sytuacjami sporadycznymi, a ich skutki minimalizowane były zgodnie z zapisami wniosku 

o dofinansowanie – poprzez stworzenie listy rezerwowej uczestników/uczestniczek. 

Największą barierą w osiągnięciu zakładanych rezultatów projektu, związanych z zatrudnianiem ONR 

wydaje się być kwestia współpracy z pracodawcami – zarówno w zakresie realizacji zajęć praktycznych 

czy staży jak i zatrudniania ONR. Niechęć pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych 

ruchowo czy organizowania dla nich staży i praktyk przezwyciężana była przez Partnerów poprzez 

takie działania jak wskazywanie pracodawcom korzyści płynących z zatrudniania ONR czy zwiększenie 

liczby pracowników Partnerów odpowiedzialnych za wyszukiwanie potencjalnych miejsc pracy, 

rekrutowanie, utrzymywanie kontaktów. Niewątpliwie na skuteczność działań w zakresie rekrutowania 

pracodawców wpływ miały bazy pracodawców zatrudniających ON z którymi współpracują Partnerzy 

nie tylko w ramach projektów, ale także w ramach swojej działalności statutowej. 

Ze względu na duży zasięg projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV 

i zaangażowanie w jego realizację kilku instytucji problemy komunikacyjne są bardzo trudne do 

uniknięcia, zatem wskazanie ich jako jednego z ryzyk jest zasadne. Jednakże, jak wynika z wywiadów 

z kadrą projektu – przedstawicielami Partnerów oraz Lidera, dzięki wypracowanym we wcześniejszych 

edycjach procedurom oraz bieżącej komunikacji telefonicznej, mailowej czy spotkaniom roboczym 

w miarę potrzeb ryzyko to udało się zminimalizować.  

 

Założenia projektu – jego cele i rezultaty zostały trafnie określone zarówno względem unijnych 

dokumentów strategicznych oraz polskich strategii traktujących o problemie niepełnosprawności 

i wynikającego z niej wykluczenia społecznego ON. Projekt jest zgodny również z założeniami 

dokumentów programowych.  

Dzięki temu, że zdiagnozowane na etapie planowania projektu – we wniosku o płatność, problemy 

w aktywizacji społecznej i zawodowej ONR odpowiadają problemom zdiagnozowanym w licznych 

strategiach i opracowaniach, projekt uwzględnia społeczne wymogi i realia dotyczące aktywizacji ONR. 

Należy podkreślić, że na realność założeń projektu wpływa doświadczenie Lidera i Partnerów 

w realizacji tego typu wsparcia wynikające z poprzednich edycji projektu, oraz działań realizowanych 

przez NGO poza projektem. Doświadczenie to pozwoliło również na trafne określenie ryzyk 

projektowych i metod ich minimalizowania. 

                                                

36 Wniosek o dofinansowanie projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV. 
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6.2 Ocena dostosowania projektu do potrzeb beneficjentów 

Trafność projektu to nie tylko zgodność celów, rezultatów i produktów z zapisami dokumentów 

programowych, ale przede wszystkim dostosowanie oferowanego wsparcia do potrzeb 

beneficjentów/beneficjentek. Analiza materiału badawczego przeprowadzona w niniejszym 

podrozdziale pozwoliła odpowiedzieć na pytanie: 

Czy projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby beneficjentów? 

Przed przystąpieniem do oceny realizowanych w projekcie działań w kontekście ich trafności 

w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób z otoczenia ONR należy 

scharakteryzować badaną grupę pod kątem wsparcia jakie jej zostało udzielone. 

Najwięcej uczestników/uczestniczek badania CATI – osób niepełnosprawnych ruchowo, brało udział 

w indywidualnym wsparciu: wsparciu doradcy zawodowego – 79,7% uczestników/uczestniczek, 

wsparciu psychologicznym – 62,7% badanych, w stażach rehabilitacyjnych – 25,8% oraz Warsztatach 

Aktywizacji Zawodowej - 24,3%. Szczegółowe dane prezentuje tabela: 

Tabela 13 Formy wsparcia, w których uczestniczyli respondenci badania CATI - ONR 

 
Źródło: Na podstawie badania CATI z ONR 

Dla osób z otoczenia ONR – opiekunów przewidziano w projekcie inne formy wsparcia. Działania 

skierowane do tej grupy odbiorców skoncentrowane były głównie na różnorodnych formach 

doradztwa. Najwięcej, bo aż 60,1% uczestników/uczestniczek badania CATI otrzymało indywidualne 

W jakich zajęciach brał/a Pan/i udział w ramach 

projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo 

na rynku pracy IV?

Liczbowo
Procentowo 

N=892

Warsztaty Aktywizacji Zawodowej 217 24,3%

Szkolenia zawodowe 28 3,1%

Szkolenia podnoszące kwalifikacje 125 14,0%

Staż rehabilitacyjny 230 25,8%

Zajęcia praktyczne u pracodawcy 9 1,0%

Rozpocząłem/rozpoczęłam naukę 2 0,2%

Podjąłem/podjęłam dalszą naukę 15 1,7%

Otrzymałem wsparcie finansowe na zakup podręczników i 

pomocy naukowych
8 0,9%

Opłacenie czesnego 20 2,2%

Poradnictwo indywidualne – psycholog 559 62,7%

Poradnictwo indywidualne – doradca zawodowy/trener pracy 711 79,7%

Poradnictwo indywidualne –lekarz 38 4,3%

Poradnictwo indywidualne –konsultant „niezależnego życia” 32 3,6%

Poradnictwo indywidualne –prawnik 232 26,0%

Zajęcia grupowe – warsztaty 206 23,1%

Grupy wsparcia 97 10,9%
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wsparcie psychologiczne. Formy wsparcia, w których uczestniczyli opiekunowie ONR przedstawia 

tabela: 

Tabela 14 Formy wsparcia, w których uczestniczyli respondenci badania CATI – 

opiekunowie ONR 

 
Źródło: Na podstawie badania CATI z opiekunami ONR 

Również uczestnicy badań jakościowych – wywiadów IDI oraz zogniskowanych wywiadów grupowych 

brali udział w zróżnicowanym wsparciu. W badanej grupie znalazły się zarówno osoby, które 

uczestniczyły w WAZ, szkoleniach oraz stażach rehabilitacyjnych a także skorzystały z doradztwa 

zawodowego czy poradnictwa psychologicznego, podjęły naukę czy otrzymały wsparcie w formie 

zakupu sprzętu komputerowego. 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych definiuje cel rehabilitacji zawodowej, jako ułatwienie osobie niepełnosprawnej 

uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej 

korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.37 Do realizacji 

tego celu konieczne jest natomiast: 

 dokonanie oceny zdolności do pracy, szczególnie poprzez przeprowadzenie badań lekarskich 

i psychologicznych umożliwiających określenie sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej 

do wykonywania zawodu oraz ocenę możliwości zwiększenia tej sprawności oraz ustalenie 

kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, uzdolnień i zainteresowań; 

 prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzględniającego ocenę zdolności do pracy oraz 

umożliwiającego wybór odpowiedniego zawodu i szkolenia; 

 przygotowanie zawodowe z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia;  

 dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenie; 

 określenie środków technicznych umożliwiających lub ułatwiających wykonywanie pracy, 

a w razie potrzeby – przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu 

rehabilitacyjnego itp.38 

                                                

37 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 127 poz. 721). 
38 Tamże. 

W jakich zajęciach brał/a Pan/i udział w ramach 

projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych 

ruchowo na rynku pracy IV?

Liczbowo
Procentowo 

N= 368

Warsztaty grupowe tylko dla opiekunów osób 

niepełnosprawnych 
161 43,8%

Warsztaty grupowe wspólne dla opiekunów i ich 

podopiecznych
169 45,9%

Indywidualne wsparcie psychologiczne 221 60,1%

Indywidualne konsultacje prawne 91 24,7%
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Rehabilitacja społeczna natomiast ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa 

w życiu społecznym. Cel ten ma być realizowany przez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie 

aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania 

ról społecznych, likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, 

transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji oraz kształtowanie 

w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami 

niepełnosprawnymi.39 

Projekt Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV poprzez 

indywidualne podejście do beneficjentów/beneficjentek i planowanie wsparcia w oparciu 

o indywidualną diagnozę odwołuje się do przytoczonych powyżej zapisów Ustawy, 

zarówno w obszarze rehabilitacji zawodowej jak i społecznej, można zatem stwierdzić, że 

uwzględnia społeczne wymogi w zakresie rehabilitacji ON. 

Głównym założeniem i celem ewaluowanego projektu jest wspieranie osób niepełnosprawnych 

w aktywizacji społecznej i zawodowej poprzez udzielanie im zindywidualizowanego, „uszytego na 

miarę” wsparcia, uwzględniającego specyficzne, jednostkowe potrzeby każdego z uczestników. 

Podstawą planowania jest indywidualna diagnoza przeprowadzana w momencie przystępowania 

uczestnika/uczestniczki do projektu. Na jej podstawie opracowywany jest Indywidualny Plan Działań, 

według którego realizowane jest dalsze wsparcie. Zindywidualizowane wsparcie skierowane do ONR 

realizowane jest wg następującego schematu: 

Schemat 3 Ścieżka wsparcia w projekcie 

 

                                                

39 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 127 poz. 721). 

Diagnoza 
potrzeb  

•na podstawie konsultacji ze specjalistami: psycholog, doradca zawodowy 

•test kompetencji/predyspozycji zawodowych, analiza funkcjonalna 

•analiza potrzeb i oczekiwań uszestnika/uczestniczki 

IPD 

•zaplanowanie wsparcia odpowiadającego na zdiagnozowane deficyty 

•rehabilitacja społeczna 

•rehabilitacja zawodowa 

wsparcie 
własciwe 

•wsparcie skierowane na doskonalenie kompetencji miękkich (WAZ, poradnictwo 
psychologiczne) 

•wsparcie skierowane na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych (wsparcie w 
podejmowaniu/kontynuowaniu nauki), szkolenia) 

•wsparcie związane ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego (zajęcia praktyczne u 
pracodawcy, staże rehabilitacyjne) 
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Taka ścieżka realizowana była we wcześniejszych edycjach projektu i jest stosowana jako standard 

także w pozostałych projektach systemowych prowadzonych w ramach Poddziałania 1.3.6 PO KL. 

Zapisy dokumentacji projektowej wskazują, że dla każdego uczestnika/uczestniczki w momencie 

przystępowania do projektu obowiązkowe jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb. Diagnoza staje się 

podstawą opracowania programu zindywidualizowanego wsparcia ONR. Jak wynika z wywiadów IDI 

z przedstawicielami Partnerów, a także wywiadów swobodnych z pracownikami merytorycznymi, 

każdorazowo dla nowego uczestnika opracowywana jest diagnoza. Badanie potrzeb poszczególnych 

beneficjentów/beneficjentek odbywa się w nieco odmienny sposób w zależności od Partnera, ale mimo 

niewielkich różnic można wskazać wspólną ścieżkę diagnozowania potrzeb ONR: 

Schemat 4 Sposób prowadzenia diagnozy potrzeb w projekcie 

 

Pierwszą osobą mającą styczność z potencjalnym uczestnikiem/uczestniczką projektu jest zwykle 

pracownik odpowiadający za rekrutację uczestników do projektu, którego zadaniem jest nie tylko 

pozyskanie beneficjentów/beneficjentek, ale także weryfikacja spełniania przez nich kryteriów 

dostępu. Następnie odbywa się właściwa diagnoza potrzeb. Jak wynika z wywiadów 

z przedstawicielami Partnerów projektu oraz pracownikami merytorycznymi – psychologami, 

doradcami zawodowymi, trenerami pracy, w procesie określania potrzeb ONR uczestniczy doradca 

zawodowy lub psycholog, często obie te osoby. Wsparcie dobierane jest z uwzględnieniem 

umiejętności i predyspozycji a także oczekiwań uczestnika/uczestniczki. Zarówno doradca zawodowy 

jak i psycholog przeprowadzają rozmowę z beneficjentem/beneficjentką, której celem jest określenie 

umiejętności, doświadczenia zawodowego, możliwości, potencjału ONR. Niejednokrotnie 

uczestnicy/uczestniczki wypełniają test kompetencji/kwalifikacji zawodowych oraz ankietę, w której 

określają swoje potrzeby i cele. Aby w jak najlepszy sposób dobrać ONR wsparcie analizie poddawane 

są również dokumenty potwierdzające umiejętności i kwalifikacje beneficjentów (CV, świadectwa, 

zaświadczenia o ukończonych szkoleniach etc.). Wywiady IDI z ONR oraz badanie fokusowe również 

wskazują na taką ścieżkę badania potrzeb uczestników/uczestniczek projektu. Większość 

Pracownik Partnera 
odpowiedzialny za 

rekrutację ONR 

Doradca 
zawodowy 

wywiad z 
beneficjentem 

celem 
określenia 
potrzeb, 

możliwości, 
oczekiwań; 

analiza 
doświadczenia 
zawodowego 
na podstawie 
przekazanych 

przez 
beneficjenta 

dokumnetów - 
CV, certyfikaty, 

świadectwa 

analiza testu 
kompetencji/
kwalifikacji 

zawodowych 

Psycholog 

wspólna z 
beneficjentem 
analiza planów 
na przyszłość - 

okreslenie 
celów i działań 
służących ich 

realizacji 

wywiad z 
beneficjentem 

celem 
określenia 
potrzeb, 

możliwości, 
oczekiwań; 
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respondentów badania CATI deklaruje, że przed przystąpieniem do projektu przeprowadzono diagnozę 

potrzeb, w tym 85,8% ONR i 88,5% spośród opiekunów:  

Wykres 10 Diagnoza potrzeb w projekcie wg uczestników/uczestniczek 

 
Źródło: Na podstawie badania CATI  

Wystąpienie niewielkiego odsetka osób, które twierdzą, że w projekcie Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV nie badano ich potrzeb może wynikać z faktu, że 

respondenci/respondentki nie utożsamiają spotkania z doradcą zawodowym czy psychologiem 

z diagnozą. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że diagnoza potrzeb opiekunów/opiekunek ONR 

przebiega w inny sposób, niż w przypadku osób niepełnosprawnych ruchowo. Dla opiekunów nie 

przewidziano w projekcie wsparcia w postaci IPD. Wsparcie tej grupy jest ściśle związane 

ze wsparciem skierowanym do ONR i często od niego uzależnione, np. jeżeli niepełnosprawny 

uczestnik/uczestniczka projektu potrzebuje pomocy w zakresie czynności życia codziennego, opiekun 

musi być obecny w trakcie Warsztatów Aktywizacji Zawodowej, w związku z czym podczas ich trwania 

również bierze udział we wsparciu (skierowanym do opiekunów, ale także w zajęciach wspólnych dla 

ONR i opiekunów).  

Także rekrutacja opiekunów do projektu przebiega w inny sposób niż rekrutacja ONR i również 

w dużym stopniu była uzależniona od niepełnosprawnych uczestników/uczestniczek projektu. 

Opiekunowie byli pozyskiwani do projektu poprzez osoby niepełnosprawne ruchowo, tzn. w większości 

przypadków rekrutowano ONR a następnie proponowano wsparcie również opiekunowi. Oczywiście nie 

dotyczy to przypadków, kiery uczestnik wymagał wsparcia osób trzecich w poruszaniu się czy 

czynnościach życia codziennego, wtedy obecność w projekcie opiekuna była konieczna. W pozostałych 

przypadkach – szczególnie osób bardzo samodzielnych, niekorzystających na co dzień z pomocy, taki 

sposób rekrutacji może negatywnie wpływać na założenia projektu. Jak wynika z przeprowadzonych 

wywiadów, zarówno z ONR jak i opiekunami, studiów przypadku oraz wywiadów swobodnych, 

w sytuacji wysokiego poziomu samodzielności ONR rekrutowanie do projektu opiekuna mogło działać 
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demotywująco na niepełnosprawnego uczestnika/uczestniczkę wsparcia. Ponadto opiekunowie osób 

samodzielnych często uczestniczą we wsparciu tylko dlatego, że poprosili ich o to podopieczni, 

niechętnie korzystając ze wsparcia doradczego, nie traktując siebie jako beneficjenta/beneficjentkę 

projektu a raczej osobę towarzyszącą ONR. Wywiady indywidualne z opiekunami oraz badanie 

fokusowe wskazują, że opiekunowie, których podopieczni wymagają większego, a nawet ciągłego 

wsparcia, często rodzice i partnerzy ONR, chętniej uczestniczą w zajęciach skierowanych do OP 

i w większym stopniu doceniają je, a później wykorzystują w życiu codziennym. W związku z tym 

planując w przyszłości, np. w nowej perspektywie finansowej wsparcie dla opiekunów 

ONR warto rozważyć inny sposób rekrutacji tej grupy do projektu, np. poprzez 

przygotowanie testów psychologicznych, ankiet, które pozwoliłyby wyodrębnić osoby 

potrzebujące wsparcia, w tym np. opiekunów nadopiekuńczych, którzy swoim 

zachowaniem (choć w dobrej wierze) uniemożliwiają rozwój społeczno-zawodowy swoich 

podopiecznych. O olbrzymim wpływie najbliższego otoczenia na motywację do działania wskazywali 

również respondenci panelu ekspertów, potwierdzając swoim doświadczeniem, że osoby, które są 

przez najbliższych pozytywnie wzmacnianie od najmłodszych lat chętnej podejmują zarówno 

kształcenie jak i działania zmierzające do zatrudnienia, tj. poszukują pracy, dlatego tak ważna jest 

właściwa rekrutacja opiekunów do projektu. 

Jak pisano powyżej diagnoza stanowi podstawę do opracowania IPD zgodnie, z którym realizowane 

jest dalsze wsparcie. Wyniki badań terenowych wskazują, że w większości przypadków 

wsparcie realizowane jest zgodnie z założonym Planem, a co za tym idzie zgodnie 

z przeprowadzoną diagnozą. Sytuacje, w których wsparcie uległo zmianie związane były głównie 

z podjęciem przez uczestnika zatrudnienia. Uzyskanie pracy jest równoznaczne z zakończeniem 

udziału w projekcie, w związku z czym niemożliwe jest kontynuowanie np. uczestnictwa w szkoleniach, 

nad czym niejednokrotnie ubolewali uczestnicy/uczestniczki, którzy w trakcie projektu otrzymali pracę. 

Możliwość wzięcia udziału w innych, zaplanowanych formach wsparcia, szczególnie szkoleniach 

umożliwiłaby beneficjentom/beneficjentkom zdobywać równolegle doświadczenie zawodowe oraz 

kwalifikacje, które będą wykorzystane w przyszłości, także w sytuacji nie utrzymania zatrudnienia po 

projekcie. 

Realizowanie wsparcia zgodnie z diagnozą potrzeb a potem IPD pozwala stwierdzić, że 

program wsparcia sformułowany został adekwatnie do potrzeb zarówno ONR jak 

i opiekunów. 88,1% niepełnosprawnych uczestników/uczestniczek wsparcia i 95,1% opiekunów 

uczestniczących w badaniu CATI uznało, że otrzymane wsparcie było zgodne z ich oczekiwaniami. 
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Wykres 11 Ocena dopasowania wsparcia do oczekiwań uczestników/uczestniczek  

 
Źródło: Na podstawie badania CATI  

Wywiady swobodne z pracownikami projektu wskazują, że w przypadku wystąpienia innych, 

dodatkowych potrzeb nieuwzględnionych w IPD starano się je zaspokajać na tyle na ile było to 

możliwe ze względu na formy wsparcia oferowane w projekcie i racjonalność potrzeb. Dodatkowe 

potrzeby związane były najczęściej z zapewnieniem transportu na zajęcia lub zakupem sprzętu, 

głównie komputerowego. Zapewnienie tego wsparcia odpowiadało indywidualnym, specyficznym 

potrzebom poszczególnych uczestników/uczestniczek. Ponadto w przypadku jednego z Partnerów 

zainteresowanie stażami było tak duże, że zdecydowano się objąć tą formą wsparcia większą liczbę 

uczestników/uczestniczek, co było możliwe dzięki powstałym w projekcie oszczędnościom 

i przesunięciu środków między Partnerami (kwestia ta została bardziej szczegółowo omówiona 

w rozdziale 8 Analiza procesu realizacji projektu). 

Na trafność projektu wpływa nie tylko rodzaj form wsparcia, ale także tematyka proponowanych 

szkoleń zawodowych i podnoszących kwalifikacje. W badaniu CATI 14% uczestników/uczestniczek 

deklarowało udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, a 3,1% badanych uczestniczyło 

w szkoleniach zawodowych. Wśród szkoleń podnoszących kwalifikacje dominowały szkolenia 

komputerowe o różnorodnym profilu – zarówno szkolenia w zakresie podstawowej 

obsługi komputera, jak i szkolenia z konkretnych programów (głównie MS Excel), grafiki 

komputerowej czy tworzenia stron internetowych. Respondenci badania CATI brali także udział 

w szkoleniach językowych, mogli zdobyć prawo jazdy kategorii B. Pojawiały się również pojedyncze 

pozycje jak szkolenie kadrowo-płacowe, nauka poruszania się na wózku inwalidzkim, kursy 

przygotowujące do matury. W przypadku szkoleń zawodowych, w badaniu CATI nie zdiagnozowano 

jednego czy też kilku najczęściej występujących zawodów, co świadczy o wysokiej indywidualizacji tej 

formy wsparcia. Wśród szkleń zawodowych wymienić można m.in. operatora maszyn CNC, 

sprzedawcę, doradcę klienta, florystę, magazyniera, księgową.  
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Jak wynika z badań jakościowych – IDI i FGI z ONR oraz wywiadów swobodnych z pracownikami 

projektu wybór tematyki szkoleń następował na podstawie indywidualnej diagnozy, a więc także 

preferencji beneficjentów/beneficjentek wsparcia. W dużej mierze, przy wyborze szkoleń kierowano 

się dotychczasowym wyksztalceniem respondentów i doświadczeniem zawodowym. Tezę tę 

potwierdza analiza studiów przypadku, która pozwala wyodrębnić dwie drogi wyboru tematyki 

szkoleń/kształcenia: 

 szkolenia zgodne z tematyką dotychczasowego wykształcenia i doświadczenia zawodowego 

zmierzające do uzupełnienia/uaktualnienia posiadanej przez beneficjentów/beneficjentki 

wiedzy; 

 szkolenia zmierzające do przebranżowienia. 

W zakresie realizacji spójnej ścieżki rozwoju zawodowego bardziej zasadna wydaje się 

realizacja szkoleń zgodnych z dotychczasowym doświadczeniem zawodowym, szczególnie 

w kontekście krótkiego czasu trwania projektu. Szkolenia prowadzące do zmiany kwalifikacji 

i podejmowania zatrudnienia w zupełnie innej niż dotychczas branży są zasadne w kontekście 

uświadomienia respondentom/respondentkom realiów rynku pracy i związaną z nich koniecznością 

kształcenia ustawicznego. Zmiana kwalifikacji powinna jednak pociągać za sobą możliwość odbycia 

praktyki lub stażu w ramach projektu, dzięki czemu uczestnicy/uczestniczki zostaliby wyposażeni nie 

tylko w wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne i dzięki temu podnieść swoją 

atrakcyjność na rynku pracy. Ponadto, bardzo istotną kwestią w zakresie szkoleń i kursów 

podnoszących kwalifikacje, poruszaną zarówno przez uczestników badań jakościowych jak i w trakcie 

panelu ekspertów, jest potwierdzenie zdobytych w projekcie kwalifikacji. Ważne, aby realizując 

podobne projekty w przyszłości, zwrócić uwagę na certyfikaty czy też inne formy potwierdzające 

zdobyte tytuły zawodowe czy umiejętności, tak, aby były one wiarygodne i wartościowe dla 

pracodawców, przez co podniosą atrakcyjność ONR na rynku pracy (np. międzynarodowe certyfikaty 

językowe, komputerowe – ECDL). W przypadku kształcenia warto zwrócić uwagę na kształcenie 

pomaturalne czy podyplomowe.  

Wśród wskaźników mierzących poziom realizacji celów projektu jednymi z najbardziej istotnych 

w kontekście aktywizacji zawodowej są wskaźniki związane z zakończeniem uczestnictwa w stażu 

zawodowym oraz udziałem w zajęciach praktycznych u pracodawcy. Docelowa liczba osób, które 

ukończyły staże rehabilitacyjne to 250, natomiast wartość wskaźnika związanego z uczestnictwem 

w praktykach wynosi 125. Wśród uczestników badania CATI znalazło się 230 osób, które biorą/brały 

udział w stażach rehabilitacyjnych oraz 9 osób skierowanych na indywidualne zajęcia u pracodawcy. 

Aby udzielić odpowiedzi na pytanie, którzy uczestnicy dostali propozycję uczestnictwa w stażach lub 

zajęciach praktycznych u pracodawcy, a przez to stworzyć profil potencjalnego uczestnika tych form 

wsparcia należy w pierwszej kolejności dokonać analizy demograficznej respondentów/respondentek 

badania CATI. 

Wśród 230 uczestników/uczestniczek badania CATI, którzy brali udział w stażach rehabilitacyjnych 

ponad 60% to mężczyźni. Pod względem wieku, wśród osób odbywających staże dominują mężczyźni 

w przedziale wiekowym 25-34 lata (stanowią oni 21,7% wszystkich osób uczestniczących w stażach) 

legitymujący się wykształceniem średnim – stanowią 1/3 ogółu. Podobnie, wśród 
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beneficjentów/beneficjentek odbywających zajęcia praktyczne u pracodawcy większość stanowią 

mężczyźni z wykształceniem średnim. W przypadku tej formy wsparcia przesuwa się granica wieku – 

dominują tutaj mężczyźni w przedziale wiekowym 35-44 lata. Jeśli chodzi o cechy osobowościowe to, 

jak wynika z wywiadów swobodnych z pracownikami projektu, na staże i zajęcia praktyczne 

u pracodawcy najczęściej kierowane są osoby cechujące się samodzielnością, determinacją 

i motywacją do podejmowania różnorodnych działań oraz przezwyciężania barier wynikających 

z niepełnosprawności. Tezę tę potwierdzają również wyniki analizy case study. Można zatem 

stwierdzić, że głównym kryterium wyboru uczestników/uczestniczek do staży i zajęć 

praktycznych u pracodawcy jest chęć do uczestnictwa w tych formach wsparcia. Nie bez 

znaczenia jest także doświadczenie zawodowe i wykształcenie, a także przebyte wcześniej praktyki 

i staże, jednak, jak wynika z badań jakościowych motywacja jest najistotniejszym czynnikiem. 

Zadaniem pracowników projektu – doradców zawodowych, trenerów pracy czy psychologów jest 

diagnozowanie potencjału beneficjentów/beneficjentek. Dzięki wnikliwej diagnozie na początku 

projektu, a także stałemu kontaktowi z uczestnikami w trakcie jego trwania (np. podczas pośrednictwa 

pracy, wsparcia doradczego) możliwe jest skierowanie na staż czy zajęcia praktyczne u pracodawcy 

również tych uczestników/uczestniczki, którzy nie są świadomi swojego potencjału i możliwości. 

Uczestnicy/uczestniczki, którzy odbywali staże rehabilitacyjne w ramach projektu oraz 

podjęli pracę w bardzo wysoki stopniu wykorzystują zdobytą wiedzę zarówno w pracy, 

jaki i w życiu zawodowym. Podczas badania ankietowego osoby te poproszone zostały o ocenę na 

pięciostopniowej skali wykorzystywanej wiedzy i doświadczenia. Średnia ocena w zakresie 

wykorzystywania w pracy zdobytej podczas projektu wiedzy wyniosła 5, natomiast średnia ocena 

wykorzystywania nabytych umiejętności w życiu codziennym 4. Wyniki te wskazują, że 

umiejętności nabyte przez uczestników/uczestniczki wsparcia w projekcie są przydatne 

w wykonywanej pracy. Jednak, na to, czy uczestnicy/uczestniczki projektu wykorzystują zdobytą 

wiedzę w praktyce na stażu i w pracy wpływa kilka czynników. W znacznie większym stopniu zdobytą 

wiedzę wykorzystują osoby, które odbyły szkolenia związane z wcześniejszym doświadczeniem, oraz 

które zrekrutowane zostały do projektu z myślą o skierowaniu ich na określony staż do określonego 

pracodawcy (rekrutacja „pod ofertę pracy”) lub w momencie przystępowania do projektu miały 

możliwość podjęcia zatrudnienia pod warunkiem doszkolenia, pozyskania konkretnych kwalifikacji(np. 

u pracodawcy, u którego w przeszłości odbywały staż, uczestniczyły w procesie rekrutacyjnym, itp.). 

Osoby, które otrzymały zatrudnienie niezwiązane z pozyskiwaną wiedzą teoretyczną w większym 

stopniu wykorzystują ją w życiu prywatnym niż zawodowym, gdyż często szkolenia te związane są 

z zainteresowaniami ONR. Ponadto zarówno w życiu prywatnym jak i w pracy uczestnicy/uczestniczki 

wsparcia wykorzystują nabyte kompetencje miękkie, mimo, iż często nie mają świadomości, że 

umiejętności te są wynikiem projektu. 

 

Projekt Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV poprzez 

zindywidualizowany program wsparcia odpowiada na potrzeby osób niepełnosprawnych 

ruchowo. Indywidualne wsparcie dla ONR, które powstało na bazie zdiagnozowanych wcześniej, 

podczas IPD, potrzeb, umożliwia zaplanowanie odpowiedniej ścieżki rozwoju zawodowego. 

W obszarze umiejętności poprzez kierowanie uczestników/uczestniczek na szkolenia zawodowe, 
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praktyczne zajęcia u pracodawcy czy staże rehabilitacyjne projekt odpowiada na wewnętrzne potrzeby 

związane z podnoszeniem kwalifikacji i zwiększaniem atrakcyjności ONR na rynku pracy. Poradnictwo 

psychologiczne czy doradztwo, a także uczestnictwo w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej wpływa na 

motywację beneficjentów/beneficjentek do podejmowania aktywności zawodowej. Tak zaplanowane 

i dobrane formy wsparcia wpływają pozytywnie na aktywizację społeczną i zawodową 

ONR, a co za tym idzie sprzyjają realizacji celów projektu. 

Planując przyszłe wsparcie dla ONR czy też promując stasowane w projekcie działania aktywizacyjne 

w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej ONR warto zwrócić uwagę na trzy kwestie. 

Po pierwsze brak możliwości kontynuowania wsparcia, szczególnie szkoleniowego 

w momencie znalezienia zatrudnienia przez beneficjentów/beneficjentki, co w pewnym 

stopniu ogranicza wszechstronność wsparcia projektu. Największą rolę w niwelowaniu 

tego problemu powinny odegrać instytucje nadrzędne, opracowujące dokumenty 

programowe. Po drugie szkolenia realizowane w projekcie powinny dostarczać 

uczestnikom/uczestniczkom kwalifikacji/kompetencji potwierdzonych stosownymi 

dokumentami, certyfikatami, które podniosą atrakcyjnośc ONR w oczach pracodawcy. Po 

trzecie należy zmodyfikować sposób rekrutacji do projektów a później wsparcia opiekunów ON. 

W celu wsparcia osób rzeczywiście potrzebujących pomocy należy rozważyć zamianę 

sposobu wyboru opiekunów do projektu a także sposób diagnozowania ich potrzeb.  

7 Wpływ projektu na aktywizację zawodową uczestników/uczestniczek 

Użyteczność projektu jest tożsama z użytecznością form wsparcia skierowanych do osób 

niepełnosprawnych, zatem działania, w których biorą udział uczestnicy/uczestniczki projektu Wsparcie 

osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV powinny przekładać się na integrację zawodową 

ONR oraz wzrost aktywności zawodowej uczestników/uczestniczek projektu. Przydatne wsparcie, to 

takie, po zakończeniu, którego jego uczestnicy/uczestniczki będą w stanie utrzymać aktywność 

zawodową. W niniejszym rozdziale analizując wpływ projektu na aktywizację zawodową uczestników 

udzielona zostanie odpowiedź na pytanie przyporządkowane do kryterium użyteczności na etapie 

tworzenia założeń badania: 

Czy i w jakim stopniu projekt przyczynia się do rozwiązywania stosownych problemów, czy nie 

powoduje zjawisk negatywnych? 

Pierwszy krok na drodze skutecznej aktywizacji stanowi wsparcie odpowiednio dobrane do potrzeb. 

Zgodność form wsparcia z oczekiwaniami i predyspozycjami uczestników/uczestniczek projektu 

przekłada się na ich zadowolenie ze wsparcia, co z kolei sprzyja aktywizacji społecznej i zawodowej. 

Zadowolenie respondentów/respondentek badania z udziału w projekcie ogólnie jest 

wysokie, chociaż, szczególnie podczas badania jakościowego, występowały opinie 

negatywne. Należy jednak zaznaczyć, ze nie rzutują one na ogólny bardzo pozytywny odbiór 

wsparcia.  Respondenci/respondentki badania CATI poproszeni zostali o ocenę poziomu zadowolenia 

z projektu na pięciostopniowej skali, gdzie 5 oznaczało ocenę najwyższą.  
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Tabela 15 Zadowolenie uczestników z projektu 

Proszę ocenić poziom swojego 

zadowolenia z uczestnictwa w 
projekcie  

ONR Opiekunowie 

średnia ocena wsparcia 

Organizacji wsparcia 4,26 4,54 

Treści przekazywanych na zajęciach 4,24 4,59 

Dostosowania do potrzeb  4,31 4,56 

Źródło: Badanie CATI 

Ocenie poddane zostały takie aspekty jak organizacja wsparcia, treści przekazywane na zajęciach oraz 

ogólnie – dostosowanie projektu do potrzeb. Jak widać zadowolenie z projektu jest bardzo wysokie. 

Średnie oceny wszystkich badanych aspektów, zarówno w przypadku ONR jak i opiekunów 

przekraczają 4. Można zauważyć, że zadowolenie opiekunów jest nieco wyższe niż niepełnosprawnych 

uczestników projektu.  

Na nieco wyższe zadowolenie opiekunów ze wsparcia oferowanego w projekcie może wpływać fakt, że 

osoby te często nie postrzegają siebie jako uczestników projektu i oceniają go poprzez pryzmat 

zadowolenia swoich podopiecznych – jeżeli ONR są zadowoleni to takie same są opinie opiekunów. 

Pojedyncze głosy niezadowolenia z projektu pojawiły się w trakcie badań jakościowych i pochodziły od 

respondentów/respondentek, którzy zostali objęci mniejszą liczbą form wsparcia niż chcieliby, 

uczestniczyli głównie we wsparciu doradczym i psychologicznym lub po odbyciu szkoleń nie zostali 

skierowani na staże rehabilitacyjne czy do pracy. 

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ruchowo powinna przejawiać się m.in. w zwiększeniu 

motywacji uczestników/uczestniczek do poszukiwania pracy, podejmowania działań zmierzających do 

podnoszenia swoich kwalifikacji, chęci kształcenia ustawicznego. Na aktywność zawodową mają wpływ 

również inne czynniki, związane z cechami osobowościowymi beneficjentów/beneficjentek czy 

zdolnościami interpersonalnymi. Badanie ankietowe wskazuje, że wsparcie w ramach projektu 

wpłynęło na aktywność społeczną i zawodową uczestników/uczestniczek. Zmiany pod wpływem 

projektu zaszły zarówno w aspekcie społecznym jak i zawodowym, jednak nieznacznie 

większe zmiany można zaobserwować w zakresie aktywizacji społecznej. W największym 

stopniu wzrosła aktywność respondentów/respondentek w zakresie spotkań towarzyskich, 

odwiedzania nowych miejsc oraz załatwiania spraw formalnych i nawiązywania nowych znajomości. 

Częstotliwość odbywania spotkań towarzyskich wzrosła u 13,1% respondentów/respondentek 

badania, częstotliwość odwiedzania nowych miejsc u 12,8% badanych, 12,7% respondentów więcej 

niż przed udziałem w projekcie samodzielnie załatwia sprawy formalne (jak wizyty w urzędach, 

u lekarza, etc.) częściej niż raz w tygodniu. Szczegółowe dane prezentuje tabela: 
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Tabela 16 Wzrost aktywności społecznej i zawodowej ONR 

 
Źródło: Badanie CATI z ONR 

Wyniki badania CATI w zakresie wzrostu aktywności potwierdzają badania jakościowe. Osoby 

niepełnosprawne, które uczestniczyły w stażach i podjęły zatrudnienie jako główny wpływ projektu na 

własną aktywność wskazują pracę, pozostałe osoby natomiast upatrują wpływu projektu na 

aktywizację społeczno - zawodową poprzez zwiększenie motywacji do działania, zwiększenie 

otwartości na innych, polepszenie samopoczucia. Te same aspekty wskazują opiekunowie ONR 

i pracownicy merytoryczni w wywiadach wskazując, że działania projektowe przyczyniły się do 

zwiększenia motywacji uczestników/uczestniczek nie tylko do poszukiwania pracy, ale 

także do większej aktywności w życiu codziennym.  

Analizując zagadnienia związane z aktywizacją zawodową uczestników/uczestniczek wsparcia nie 

można pominąć kwestii liczby uczestników/uczestniczek projektu, które znalazły pracę. W momencie 

realizacji badania Zespół Badawczy dysponował bazą PEFS ze stycznia wg, której zatrudnienie podjęły 

164 osoby, a 49 z nich (tj. 30%) to osoby, które w projekcie uczestniczyły w stażach, praktycznych 

zajęciach u pracodawcy lub przygotowaniu zawodowym. 

Ze wzrostem aktywności społecznej i zawodowej wiąże się zmiana zachowań i postaw 

uczestników/uczestniczek projektu a także zdobyta wiedza i umiejętności. W trakcie 

wywiadów indywidualnych respondenci niejednokrotnie wskazywali na wzrost swoich kompetencji 

interpersonalnych, szczególnie dzięki doradztwu psychologicznemu, które pomogło im otworzyć się 

i przełamać bariery wewnętrzne. Zapytani o korzyści płynące ze wsparcia oferowanego w projekcie 

ONR uczestniczący w badaniu CATI zwracają uwagę na: 

 wzrost pewności siebie – 46,9% uczestników/uczestniczek badania; 

 wzrost pewności w kontaktach interpersonalnych – 38,7% respondentów/respondentek; 

 zdobycie nowych umiejętności/kwalifikacji/doświadczenia zawodowego – 33,6% ONR; 
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Spotkania towarzyskie 10,0% 23,1% 13,1% 80,5% 69,1% 11,4% 9,5% 7,8% 1,7%

Nawiązywanie nowych kontaktów/znajomości 5,7% 17,9% 12,2% 71,0% 60,9% 10,1% 23,3% 21,2% 2,1%

Odwiedzanie nowych miejsc 4,6% 17,4% 12,8% 70,4% 60,2% 10,2% 25,0% 22,4% 2,6%

Samodzielne poruszanie się komunikacją miejską 5,4% 13,7% 8,3% 66,5% 59,4% 7,1% 28,1% 26,9% 1,2%

Samodzielne załatwianie spraw formalnych 9,9% 22,5% 12,7% 69,6% 57,7% 11,9% 20,5% 19,7% 0,8%

Samodzielne realizowanie codziennych spraw 14,6% 23,4% 8,9% 64,6% 56,1% 8,5% 20,9% 20,0% 0,9%

Poszukiwanie informacji o możliwościach nauki 5,8% 13,7% 7,8% 75,4% 73,2% 2,2% 18,7% 13,1% 5,6%

Podnoszenie kwalifikacji - kursy, szkolenia 3,7% 10,2% 6,5% 77,0% 75,9% 1,1% 19,3% 13,9% 5,4%

Poszukiwanie pracy 7,0% 13,5% 6,5% 74,6% 68,9% 5,6% 18,5% 17,6% 0,9%

zmiana

nigdy

Jak często wykonuje/wykonywał/a Pan/i 

następujące czynności:

częściej niż 

raz w 

tygodniu

zmiana

rzadziej niż 

kilka razy w 

miesiącu

zmiana
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 wzrost samoświadomości, tj. zdobycie wiedzy na temat własnych kwalifikacji i możliwości ich 

wykorzystania na rynku pracy – 27,8%; 

 zdobycie wiedzy na temat poruszania się po rynku pracy – gdzie i jak poszukiwać pracy – 

26,7%. 

O dużym wpływie projektu na aktywizację ONR świadczy fakt, że tylko 5,2% uczestników badania 

ilościowego nie dostrzega korzyści płynących z projektu. Szczegółowe dane prezentuje tabela. 

Tabela 17 Korzyści z uczestnictwa w projekcie  

 
Źródło: Badanie CATI z ONR 

Również większość opiekunów ONR uczestniczących w badaniu ankietowym – łącznie aż 76,9% 

badanych, zauważa zmiany postaw swoich podopiecznych, podczas gdy żadnych zmian nie dostrzega 

4,9% respondentów. Podobnie jak ONR, opiekunowie w pierwszej kolejności wskazują na wzrost 

pewności siebie podopiecznych, wzrost umiejętności interpersonalnych, wzrost samoświadomości 

ONR, a następnie wskazują na wiedzę związaną z rynkiem pracy. Dzięki projektowi Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV osoby niepełnosprawne ruchowo w opinii opiekunów 

w kwestii rynku pracy i umiejętności zawodowych pozyskały m.in.: 

 wiedzę na temat autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej; 

 nowe umiejętności, doświadczenia zawodowe; 

Czy dostrzega Pan/i korzyści z uczestnictwa w projekcie 

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku 

pracy IV?

Procentowo 

N=892

Tak, jestem bardziej pewny/pewna siebie 46,9%

Tak, jestem bardziej pewny/pewna swojej wiedzy i umiejętności 22,4%

Tak, czuje się pewniej w kontaktach z innymi ludźmi 38,7%

Tak, czuję się pewniej w kontaktach zawodowych 24,9%

Tak, wiem jak zaprezentować się podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej 
23,9%

Tak, wiem jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej 17,8%

Tak, zdobyłem wiedzę na temat swoich kwalifikacji i możliwości 

wykorzystania ich w pracy 
27,8%

Tak, nabyłem nowych umiejętności/kwalifikacji/doświadczenia 

zawodowego
33,6%

Tak, zdobyłem/łam wiedzę jak i gdzie poszukiwać pracy 26,7%

Tak, wiem jak przygotować dokumenty aplikacyjne 20,4%

Tak, wiem jakie kwalifikacje, kompetencje powinienem rozwijać 

aby znaleźć pracę 
21,1%

Tak, zdobyłem doświadczenie zawodowe 16,5%

Tak, zdobyłem wiedzę jak zachowywać się w środowisku pracy 12,8%

Tak, dzięki udziałowi w projekcie znalazłem pracę 6,7%

Nie widzę żadnych korzyści płynących z uczestnictwa w projekcie 5,2%
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 pewność w kontaktach zawodowych; 

 wiedzę na temat swoich możliwości na rynku pracy. 

Szczegółowe zestawienie danych prezentuje tabela: 

Tabela 18 Korzyści ONR z uczestnictwa w projekcie w opinii opiekunów  

 
Źródło: Badanie CATI z opiekunami ONR 

Jak pisano w podrozdziale 6.2 Ocena dostosowania projektu do potrzeb beneficjentów wiedza 

i umiejętności zdobyte dzięki wsparciu są powszechnie wykorzystywane zarówno w pracy jak i życiu 

codziennym. Ponadto zdobyta wiedza zarówno związana z samoświadomością, 

komunikacją interpersonalną jak i kwestiami dotyczącymi poruszania się po rynku pracy 

sprzyja podniesieniu atrakcyjności ONR na rynku pracy. Jak wynika z wywiadów 

indywidualnych z uczestnikami wsparcia jak i badania fokusowego szczególnie nabycie 

kompetencji związanych z poszukiwaniem zatrudnienia, poruszaniem się po rynku pracy 

zwiększa szanse ONR na znalezienie zatrudnienia w przyszłości. Jak wynika z opinii 

ekspertów dla trwałości uzyskanego wsparcia niezwykle ważne jest zwiększenie świadomości 

uczestników/uczestniczek w zakresie konieczności ciągłego kształcenia się, ale także zminimalizowanie 

obaw ONR przed zmianą pracy, przebranżawianiem.  

Jakie zmiany postaw ONR Pan/i zauważyła w wyniku 

uczestnictwa w projekcie?

Procentowo 

N=368

Jest bardziej pewny/pewna siebie 46,5%

Jeste bardziej pewny/pewna swojej wiedzy i umiejętności 37,5%

Czuje się pewniej w kontaktach z innymi ludźmi 47,8%

Czuje się pewniej w kontaktach zawodowych 24,5%

Wie, jak zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej 29,9%

Wie, jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej 21,7%

Zdobył/a wiedzę na temat swoich kwalifikacji i możliwości 

wykorzystania ich w pracy 
23,6%

Nabył/a nowych umiejętności/kwalifikacji/doświadczenia 

zawodowego
27,2%

Zdobył/a wiedzę jak i gdzie poszukiwać pracy 23,4%

Wie jak przygotować dokumenty aplikacyjne 24,2%

Wie jakie kwalifikacje, kompetencje powinien/powinna rozwijać 

aby znaleźć pracę 
15,2%

Zdobył/a doświadczenie zawodowe 6,3%

Zdobył/a wiedzę jak zachowywać się w środowisku pracy 11,1%

Dzięki udziałowi w projekcie znalazł/a pracę 0,8%

Nie widzę żadnych korzyści dla ONR płynących z uczestnictwa w 

projekcie
4,9%
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Jednym z celów projektu, obok aktywizacji społecznej i zawodowej ONR, jest zmiana postaw 

opiekunów wobec osób niepełnosprawnych. To niezwykle ważny aspekt w kontekście aktywizacji 

zawodowej i społecznej, ponieważ samodzielność ONR w dużej mierze zależy od najbliższego 

otoczenia, a nadopiekuńczość najbliższych jest jedną z barier w aktywności ONR. Jak wynika 

z przeprowadzonego badania dzięki wsparciu doradczemu opiekunowie ONR poszerzyli 

swoją wiedzę w zakresie wspierania ONR w zwiększaniu aktywności. Opiekunowie 

w wywiadach indywidualnych oraz podczas badania fokusowego podkreślali, że nie jest im potrzebne 

wsparcie w zakresie sposobów pielęgnacji, czy rehabilitacji fizycznej ONR gdyż codzienne obcowanie 

z ONR wymaga od nich znajomości tych zagadnień, w większości też nie są im obce kwestie prawne, 

np. związane z przysługującymi zasiłkami, dodatkami. Przydatne natomiast było doradztwo oraz 

warsztaty, podczas których opiekunowie poznali potrzeby swoich niepełnosprawnych 

podopiecznych względem aktywności społecznej i zawodowej. Na takie formy wsparcia 

zwrócili również uwagę uczestnicy panelu ekspertów, podkreślając jak istotne jest ciągłe wsparcie 

i motywowanie ONR do działania, szczególnie w momencie, gdy odbywany staż nie kończy się 

zatrudnieniem i osoba niepełnosprawna po raz kolejny musi poszukiwać zatrudnienia.  

Ponadto, jak wynika z przeprowadzonych wywiadów IDI z opiekunami, a także z opinii ekspertów, 

konieczne jest uświadamianie tej grupy, że podejmowanie przez ONR zatrudnienia (które może być 

krótkotrwałe, niepewne) nie jest jednoznaczne z utratą przysługujących świadczeń. Takie obawy 

powodują, że opiekunowie boją się podejmowania przez ONR zatrudnienia, obawiają się działań 

zmierzających do samodzielności zawodowej ONR nie wiedząc np. o możliwości czasowego 

zawieszenia świadczeń.  

Uczestnicy badania CATI w największym stopniu poszerzyli swoją wiedzę na temat wspierania 

samodzielności ONR w życiu codziennym, pomocy w zakresie poszukiwania pracy czy możliwości 

podnoszenia kwalifikacji oraz sposobów motywowania podopiecznych. 

Wykres 12 Korzyści opiekunów ONR z uczestnictwa w projekcie 

 
Źródło: Badanie CATI z opiekunami ONR 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Nie dostrzegam żadnych korzyści w związku z
uczestnictwem w projekcie

Projekt uświadomił mi, że ONR powinna mieć
więcej samodzielności

Dzięki projektowi wiem jak motywować osobę,
którą się opiekuję do większej samodzielności

Dzięki projektowi wiem jak pomóc ONR w
poszukiwaniu pracy/podnoszeniu kwalifikacji

Dzięki projektowi wiem jak wspierać ONR aby
była bardziej samodzielna w życiu codziennym

4,9% 

21,7% 

47,3% 

49,7% 

57,3% 

Czy dostrzega Pan/i korzyści z uczestnictwa w projekcie Wsparcie 
osób niepęłnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV? 
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Projekt spowodował również zmiany w zakresie postrzegania ONR przez ich opiekunów. Największe 

zmiany nastawienia nastąpiły w zakresie: 

 oceny istotności kontaktów towarzyskich jako bodźca do rozwoju ONR – wzrost średniej oceny 

po zakończeniu projektu w stosunku do sytuacji przed projektem o 1,05; 

 oceny możliwości ONR w zakresie samodzielności – wzrost o 0,89; 

 świadomości, w zakresie własnej nadopiekuńczości – wzrost o 0,86. 

Szczegółowe dane prezentuje tabela: 

Tabela 19 Zmiany w zakresie postrzegania ONR przez opiekunów 

Proszę ocenić, w jakim stopniu zgodził/a 

by się Pan/i z następującymi 

stwierdzeniami przed udziałem w 
projekcie i po:  

Przed 

udziałem w 
projekcie 

Po 
zakończeniu 

udziału w 
projekcie 

średnia ocena 

Osoba, którą się opiekuję potrzebuje stale 

mojej pomocy w życiu codziennym 
2,60 2,89 

Osoba, którą się opiekuję może być znacznie 

bardziej samodzielna 
2,69 3,58 

Jako opiekun osoby niepełnosprawnej 

powinienem dać jej szansę na bycie bardziej 
samodzielną 

2,91 3,77 

Kontakty towarzyskie, społeczne są bodźcem do 
rozwoju ONR, którą się opiekuję 

3,18 4,23 

ONR powinny brać czynny udział w życiu 

społecznym 
3,37 4,20 

Praca zawodowa jest bodźcem do rozwoju 

osoby, którą się opiekuję 
3,40 4,14 

Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą 
wykonywać pracę zawodową 

3,48 4,15 

Źródło: Badanie CATI z opiekunami ONR 

W wyniku realizacji projektu wzrosła świadomość opiekunów ONR dotycząca samodzielności ich 

podopiecznych. Respondenci badania uświadomili sobie, że osoby niepełnosprawne ruchowo mimo 

ograniczeń mogą być bardziej niezależne, a przez to podejmować samodzielnie różnorodne 

aktywności, w tym również zawodowe. 

 

Kompleksowy model wsparcia – oparty na indywidualnym wyborze ścieżki wg predyspozycji 

i kwalifikacji uczestników/uczestniczek projektu w bardzo wysokim stopniu wpływa na proces 

integracji zawodowej ONR. Dzięki objęciu uczestników kilkoma formami wsparcia 

aktywizacja społeczna i zawodowa staje się bardziej efektywna. Zwiększenie aktywizacji 

ONR widoczne jest zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym, a to z kolei przekłada 

się na zmianę postaw ONR względem samych siebie, ale także opiekunów względem 
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niepełnosprawnych podopiecznych. Dzięki wzrostowi samoświadomości ONR, wiedzy na 

temat swoich słabych i silnych stron w kontekście rynku pracy a także uzyskania nowej 

wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego nastąpił wzrost samooceny 

uczestników/uczestniczek projektu a co za tym idzie ogólna poprawa samopoczucia 

i jakości życia.  

Nie bez znaczenia dla aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów/beneficjentek projektu są 

zmiany postaw opiekunów ONR, którzy są pierwszym, a czasem jedynym źródłem kontaktu ONR ze 

światem zewnętrznym. Dlatego tak ważny jest wzrost wiedzy opiekunów na temat samodzielności 

i możliwości osób niepełnosprawnych, który nastąpił w wyniku działań projektowych. 

8 Analiza procesu realizacji projektu 

W ramach ewaluacji ex-post projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV 

zbadano stopień osiągnięcia celów projektu, poziom osiągnięcia zakładanych rezultatów twardych 

i miękkich a także dokonano oceny sposobu zarządzania projektem, systemu monitorowania oraz 

komunikacji w projekcie. Zbadano również ekonomiczność projektu. Do dokonania oceny w zakresie 

skuteczności i efektywności projektu posłużyły dwa zasadnicze pytania badawcze: 

W jakim stopniu projekt osiąga założone cele ogólne i szczegółowe? 

Jaka jest „ekonomiczność” projektu (jaki jest stosunek ponoszonych nakładów do uzyskanych 

efektów)? 

Punktem wyjścia dla analizy, której wyniki zaprezentowano w niniejszym rozdziale było określenie 

poziomu osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych projektu.  

8.1 Analiza poziomu realizacji rezultatów twardych projektu 

Poziom realizacji wskaźników przekłada się na realizację założonych w projekcie celów szczegółowych. 

W grudniu 2014 roku poziom realizacji wskaźnika liczba osób, które ukończyły udział w projekcie 

wynosił 10,28, wskaźnik liczba osób niepełnosprawnych, które zakończył udział w projekcie 

kształtował się na poziomie 3,12, a wskaźnik liczba ONR, które podjęły zatrudnienie był równy 

19,38.40 Porównując te dane ze sumowanymi danymi z wniosków o płatność poszczególnych 

Partnerów można zauważyć znaczny wzrost wartości wskaźników. Co więcej, większość z nich 

przekroczyła 100% zakładanego poziomu realizacji, co pozwala stwierdzić, że nie istnieje ryzyko 

niezrealizowania założonych wskaźników, tak więc również realizacja celu głównego 

i celów szczegółowych nie jest zagrożona.  

W prawdzie poziom realizacji wskaźników dotyczących zakończenia udziału w projekcie jest 

stosunkowo niski, pamiętać jednak należy, że na ich poziom wpływa weryfikacji. Podstawą do 

wyliczenia ich wartości są zaświadczenia o ukończeniu udziału w projekcie, która zaktualizowana 

zostanie na koniec realizacji projektu. Należy uwzględnić również fakt, że dla większości ONR 

                                                

40 Na podstawie wniosku o płatność beneficjenta z grudnia 2014r. 
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uczestniczących w projekcie ścieżka wsparcia nadal trwa, a rekrutacja do projektu została zakończona, 

co oznacza że zrekrutowano niezbędną liczbę uczestników/uczestniczek. 

Szczegółowe dane dotyczące poziomu realizacji wskaźników prezentuje tabela. 

Tabela 20 Poziom realizacji rezultatów twardych projektu – stan na 28.02.2015 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 

docelowa 
wskaźnika 

Wartość 

wskaźnika 
osiągnięta od 

początku 
realizacji 

projektu 

Stopień 

realizacji 
wskaźnika 

Liczba osób, które zakończyły udział 
w projekcie 

2160 550 25,46 

Liczba osób niepełnosprawnych, które 

zakończyły udział w projekcie 
1600 236 14,75 

Liczba osób z otoczenia osób 

niepełnosprawnych, które zostały objęte 
wsparciem w formie warsztatów 

1600 507 31,69 

Liczba ONR objętych wsparciem 1600 236 14,75 

Liczba ONR, dla których opracowano 
IPD i skorzystały z poradnictwa 

zawodowego 

1600 1857 106,06 

Liczba 320 ONR, które podjęły 

zatrudnienie 
320 212 66,25 

Liczba 125 ONR, które zakończyły 
indywidualne zajęcia praktyczne u 

pracodawcy 

125 174 139,20 

Liczba 250 ONR, które zakończyły staże 

rehabilitacyjne 
250 299 119,60 

Liczba 510 ONR, które zakończyły WAZ 510 534 104,70 

Liczba 510 ONR, które zakończyły udział 
w szkoleniach zawodowych m.in. 

podnoszących kwalifikacje oraz 

umiejętności 

510 520 101,96 

Liczba ONR, które rozpoczęły lub  

kontynuują naukę 
125 112 89,60 

Liczba 560 osób z otoczenia ONR, które 

ukończyły warsztaty (poradnictwo 

indywidualne, warsztaty grupowe, grupy 
wsparcia). 

560 507 90,54 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting S.A. na podstawie wniosków o płatność Partnerów projektu Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV za luty 2015 
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8.2 Analiza poziomu realizacji rezultatów miękkich projektu 

Na potrzeby oceny wzrostu kompetencji miękkich uczestników/uczestniczek projektu we wniosku 

o dofinansowanie zaplanowano następujące rezultaty miękkie: 

 Wzrost pewności siebie i wiary we własne umiejętności; 

 Zdobycie lub rozwój umiejętności autoprezentacji, 

 Zwiększenie motywacji do podjęcia dalszej nauki; 

 Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy; 

 Nawiązanie relacji zawodowych; 

 Poprawę umiejętności interpersonalnych; 

 Poprawa lub wykształcenie zdolności wchodzenia w interakcje społeczne; 

 Rozwój umiejętności zawodowych. 

Założono, że dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost umiejętności w zakresie powyższych rezultatów 

miękkich u minimum 80% badanych beneficjentów/beneficjentek. 

Wskaźniki związane z pewnością siebie, autoprezentacją, chęcią dalszego kształcenia w CATI zbadane 

zostały w sposób bezpośredni. Natomiast wskaźniki związane z rynkiem pracy i nawiązywaniem relacji 

zawodowych wymagały zdefiniowania, dookreślenia. 

Wiedza na temat funkcjonowania rynku pracy zdefiniowana została poprzez umiejętność poszukiwania 

pracy i przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Nawiązywanie relacji zawodowych rozumiane było 

jako chęć poszukiwania i podjęcia pracy. Natomiast otwartość na inne osoby powiązano ze 

wskaźnikiem poprawa umiejętności interpersonalnych, a chęć nawiązywania kontaktów z innymi 

utożsamiona została ze wskaźnikiem poprawa lub wykształcenie zdolności wchodzenia w interakcje 

społeczne.  

Wbrew ogólnodostępnym diagnozom potrzeb osób niepełnosprawnych wskazujących na niską 

samoocenę, respondenci/respondentki badania ocenili swoje kompetencje miękkie stosunkowo 

wysoko – na pięciostopniowej skali umiejętności te kształtowały się pośrodku, między 3 a 4. Po 

zakończeniu udziały w projekcie we wszystkich aspektach rezultatów miękkich zauważyć można 

pozytywną zmianę – wzrost umiejętności, wiedzy respondentów/respondentek badania. W związku 

ze średnim poziomem wyjściowym oceny tych umiejętności wzrost nie jest bardzo 

znaczący, jednak fakt, że nastąpił w zakresie wszystkich badanych wskaźników miękkich 

wskazuje na realizację celów projektu w zakresie podnoszenia aktywizacji społecznej 

i zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo. Największy wzrost nastąpił w przypadku 

wskaźnika rozwój umiejętności zawodowych (wzrost o 0,78). 
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Tabela 21 Zmiany w zakresie kompetencji miękkich ONR 

 
Źródło: Badanie CATI z ONR 

We wniosku o dofinansowanie założono, że wzrost kompetencji miękkich nastąpi 

przynajmniej u 80% uczestników badania, jak wynika z przeprowadzonej analizy wzrost 

nastąpił niemal u wszystkich ONR uczestniczących w badaniu CATI.  

Tabela 22 Poziom realizacji wskaźników miękkich projektu 

Rezultaty miękkie projektu 
Odsetek ONR, u których 

nastąpił wzrost 
kompetencji miękkich 

Pewność siebie 98,7% 

Samoocena  99,3% 

Wiara w swoją wiedzę i umiejętności  89,5% 

Umiejętność zaprezentowania swojej osoby 99,8% 

Chęć do podjęcia/kontynuowania dalszej nauki 99,1% 

Chęć do uczestnictwa w szkoleniach/kursach 93,4% 

Wiedza jak i gdzie poszukiwać pracy 99,3% 

Wiedza jak przygotować dokumenty aplikacyjne  84,1% 

Chęć poszukiwania pracy  98,2% 

Chęć podjęcia pracy  97,9% 

Otwartość na inne osoby 99,7% 

Chęć nawiązywania kontaktów z innymi  99,0% 

Umiejętności zawodowe 99,4% 
Źródło: Badanie CATI z ONR 

  

Rezultaty miękkie projektu

Przed 

udziałem w 

projekcie

Po 

zakończeniu 

udziału w 

projekcie

zmiana

Pewność siebie 3,43 4,15 0,72

Samoocena 3,42 4,16 0,73

Wiara w swoją wiedzę i umiejętności 3,33 4,10 0,77

Umiejętność zaprezentowania swojej osoby 3,36 4,09 0,72

Chęć do podjęcia/kontynuowania dalszej nauki 3,36 3,98 0,62

Chęć do uczestnictwa w szkoleniach/kursach 3,41 4,07 0,66

Wiedza jak i gdzie poszukiwać pracy 3,38 4,08 0,70

Wiedza jak przygotować dokumenty aplikacyjne 3,40 4,07 0,67

Chęć poszukiwania pracy 3,42 4,10 0,68

Chęć podjęcia pracy 3,40 4,07 0,66

Otwartość na inne osoby 3,47 4,19 0,71

Chęć nawiązywania kontaktów z innymi 3,47 4,20 0,74

Umiejętności zawodowe 3,33 4,10 0,78
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Rezultaty miękkie, służące do oceny zmian postaw opiekunów ONR to: 

 zmiana postaw OP w obszarze aktywności społeczno-zawodowej ONR; 

 wzrost wiedzy rodzin i opiekunów na temat samodzielnej aktywności zawodowej i społecznej 

ONR. 

Szczegółowe zmiany w zakresie postrzegania ONR przez opiekunów omówione zostały w rozdziale 

7 Wpływ projektu na aktywizację zawodową uczestników/uczestniczek. W tym miejscu należy 

przypomnieć, że wzrost świadomości nastąpił we wszystkich badanych aspektach.  

8.3 Ocena sposobu wdrażania i zarządzania projektem 

Na sprawną realizację założonych celów projektu ma wpływ sposób zarządzania projektem, 

komunikacja między partnerami czy monitoring realizowanych działań. Jak wynika 

z przeprowadzonych z kadrą projektu wywiadów w zakresie systemy zarządzania 

i wdrażania nie wystąpiły żadne znaczące problemy, które mogłyby w negatywny sposób 

wpłynąć na realizację celów projektu. 

Na potrzeby realizacji projektu opracowano dokumenty regulujące i usprawniające proces wdrażania 

i zarządzania projektem. Nalezą do nich: 

 Strategia monitoringu i ewaluacji projektu; 

 Polityka przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej Partnerstwa; 

 Procedura zarządzania ryzykiem w projekcie. 

Dokumenty opracowane zostały w oparciu o doświadczenia Lidera i Partnerów wyniesione z realizacji 

poprzednich edycji projektu. Dzięki tym doświadczeniom proces zarządzania i wdrażania przebiega bez 

zakłóceń. Kluczowym dla realizacji celów i rezultatów projektu wydaje się być proces monitoringu. Jak 

wynika wywiadów przeprowadzonych z kadrą projektu, oprócz formalnych procedur, każdy 

z Partnerów monitoruje stan realizacji wskaźników na własne potrzeby w sposób bieżący. Do 

głównych obszarów poddawanych monitoringowi zaliczyć należy natomiast: 

 informacje na temat przebiegu działań i realizacji zadań z zaplanowanym harmonogramem 

realizacji projektu, w tym zadań realizowanych przez poszczególnych Partnerów projektu;  

 informacje na temat postępów w zakresie poziomu osiąganych wskaźników. 

Gromadzenie informacji dotyczących postępów w projekcie odbywa się poprzez spotkania Grupy 

Sterującej Projektem oraz kontrolę harmonogramu realizacji zadań. Główne narzędzia monitoringu 

oparte zostały o bieżące kontakty podmiotów realizujących projekt. Ponadto, istotną kwestią dla 

procesu kontroli poziomu realizacji założonych celów, wskaźników i rezultatów są, podobnie jak we 

wcześniejszych edycjach projektu, comiesięczne sprawozdania składane przez Partnerów Liderowi, 

spotkania robocze Partnerów i Lidera, a także wizyty monitorujące. Jak wynika 

z przeprowadzonego badania jakościowego osoby zaangażowane w realizację projektu 

pozytywnie oceniają proces monitoringu przyjęty w projekcie. Według 
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pracowników/pracowniczek Partnerów procedury monitoringu są transparentne, sięgają 

w głąb czynności prowadzonych w ramach projektu. 

Również komunikacja w projekcie oceniana była pozytywnie. Funkcjonowała na zadowalającym 

poziomie, przybierając różne formy– wykorzystywane były zarówno nowoczesne środki komunikacyjne 

jak i formuły tradycyjne. Za podstawę komunikacji w projekcie, znacznie przyspieszająca 

i usprawniającą rozwiązywanie problemów i odpowiadanie na wątpliwości można uznać bieżący, 

bezpośredni kontakt na linii Partnerzy-Lider z wykorzystaniem poczty elektronicznej, czy rozmów 

telefonicznych. Ponadto wszelkie trudności i kwestie sporne rozwiązywane są podczas spotkań 

Partnerów i Lidera ale także w kontakcie bieżącym. 

8.4 Ocena efektywności projektu 

Oprócz analizy poziomu rezultatów projektu konieczne było zbadanie „ekonomiczności” projektu.41 

Efektywność projektu zdefiniowana została, jako stosunek ponoszonych nakładów do uzyskanych 

efektów. W celu zbadania efektywności finansowej projektu przeanalizowano koszty, jakie zostały 

poniesione w ramach projektu w zakresie aktywizacji zawodowej. Średni koszt przypadający na 

uczestnika niepełnosprawnego został obliczony, jako stosunek kosztów poniesionych na realizację 

całego projektu do liczby osób niepełnosprawnych objętych projektem.  

Tabela 23 Koszty wsparcia niepełnosprawnych uczestników projektu 

Koszt projektu ogółem 

(w PLN) 

Liczba ON objętych wsparciem w 

ramach projektu 

Stosunek kosztów projektu do 

liczby osób niepełnosprawnych 

objętych wsparciem w ramach 

projektu (średni koszt 

przypadający na 

niepełnosprawnego uczestnika 

projektu) 

15 902 017,00 1600,00 9938,76 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting S.A. na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV 

Średni koszt wsparcia ONR w ramach projektu wynosi 9938,74zł. Jest to kwota uśredniona, 

należy pamiętać o tym, że indywidualny koszt wsparcia może być znacznie zróżnicowany, co 

warunkuje ścieżka wsparcia opracowana w ramach IPD. Koszt wsparcia uczestnika/uczestniczki, która 

skorzystała wyłącznie z doradztwa, a następnie brała udział w szkoleniu będzie niższy niż koszt 

wsparcia osoby, która przeszła bardziej rozbudowaną ścieżkę, a na koniec wzięła udział w stażu 

rehabilitacyjnym. 

Analizując efektywność badanego projektu konieczne jest również określenie kosztów związanych 

wyłącznie z aktywizacją zawodową. Poniższa tabela prezentuje koszty przeznaczone na aktywizację 

                                                

41 Metodologia obliczania efektywności projektu zaczerpnięta została z raportu z badań zrealizowanych na zlecenie MRR pt. Badanie 
adekwatności i efektywności realizowanego wsparcia w ramach Poddziałania 1.3.6 oraz w komponencie regionalnym PO KL w kontekście 
potrzeb osób niepełnosprawnych, luty 2013. 
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zawodową (nieuwzględniając wsparcia otoczenia ONR) realizowane w ramach projektów w stosunku 

do wszystkich poniesionych kosztów.  

Tabela 24 Wydatki poniesione na aktywizację zawodową w projekcie 

Koszt projektu ogółem 

(w PLN) 

Koszt poniesiony na 

aktywizację zawodową 

(w PLN) 

Procent kosztów 

poniesionych wyłącznie 

na aktywizację 

zawodową w stosunku 

do kosztów projektu 

(w %) 

Średni koszt aktywizacji 
zawodowej 

przypadający na 
niepełnosprawnego 
uczestnika projektu          

(w PLN)  

15 902 017,00 13 164 361,00 82,8% 8227,72 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting S.A. na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV 

Jak wynika z danych zawartych we wniosku o dofinansowanie, koszty projektu to w znacznej 

części koszty związane z aktywizacją zawodową ONR, a zatem koszty rekrutacji 

uczestników/uczestniczek do projektu i właściwe działania aktywizacyjne. Na efektywność 

projektu wpływają również koszty uzyskania zatrudnienia przez uczestników projektu. Jako, że 

realizacja projektu jeszcze się nie zakończyła są to przewidywane koszty poniesione na uzyskanie 

zatrudnienia. Należy pamiętać, że w przypadku gdy zatrudnienie znajdzie większa liczba 

uczestników/uczestniczek koszty ulegną zmianie. Koszt uzyskania zatrudnienia przez 

1 uczestnika/uczestniczkę projektu obliczony został jako stosunek kosztów poniesionych na jedną 

osobę, która podejmie zatrudnienie do wydatków poniesionych na realizację całości projektu. 

Tabela 25 Koszty uzyskania zatrudnienia przez uczestników projektu 

Koszt projektu ogółem 

(w PLN) 

Liczba osób, które w wyniku 

projektu podjęły zatrudnienie 

Koszt uzyskania zatrudnienia 

przez 1 uczestnika 

niepełnosprawnego 

(w %) 

15 902 017,00 320 0,002% 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting S.A. na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV 

Powyższe analizy, oraz wywiady z kadrą projektu – przedstawicielami Partnerów i Lidera wskazują, że 

poniesione na aktywizację zawodową ONR koszty są adekwatne do rezultatów projektu. W prawdzie 

w toku realizacji wsparcia powstały w projekcie oszczędności, jednak nie oznacza to, że koszty zostały 

źle oszacowane. Z kilkuletniego doświadczenia Lidera i Partnerów wynika, że założenie nieco wyższych 

kwot stanowi pewien bufor bezpieczeństwa dla właściwej i pełnej realizacji założeń projektu, jest to 

szczególnie ważne w kontekście procedur, czasu potrzebnego na wyłonienie Partnerów do projektu, 

a następnie podpisania umowy. Jak wiadomo z badań jakościowych termin podpisania umowy 

w przypadku projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV wydłużał się, 

a realia rynkowe są zmienne, co wpływa na koszty zlecanych zadań. Powstałe w projekcie 

u Partnerów oszczędności zostały przesunięte do jednej z instytucji, dzięki czemu możliwe było objęcie 

wsparciem stażowym większej liczby uczestników (decyzja ta nie wpływa na liczbę osób objętych 

wsparciem w projekcie ogółem, lecz na objęcie uczestników/uczestniczek wsparciem bardziej 

kompleksowo). 
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Realizacja projektu to nie tylko nakłady finansowe, to także koszty ludzkie, czasowe i organizacyjne. 

Wspominane kilkakrotnie w niniejszym dokumencie doświadczenie instytucji zaangażowanych w prace 

projektowe pozwoliło zaplanować te koszty racjonalnie. Zasadniczym problemem był czas realizacji 

projektu spowodowany opóźnieniem w podpisaniu umowy o dofinansowanie, co spowodowało 

skumulowanie wielu zadań w stosunkowo krótkim czasie, a ponadto wpłynęło na zagrożenie 

nieosiągnięcia wskaźnika zatrudnienia, w związku z czym, konieczne było wydłużenie realizacji 

projektu do czerwca 2015r. (pierwotnie zakładano zakończenie projektu w lutym).  

Efektywność projektu podnoszą dodatkowe, nieprzewidziane skutki realizacji zadań. W przypadku 

projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV wartością dodaną jest na 

pewno nawiązana między Partnerami współpraca, która trwa bez znaczących problemów i konfliktów 

od kliku edycji projektu. W prawdzie organizacje nie współpracują ze sobą poza działaniami 

projektowymi, ale niezwykle mocno wspierają się w realizacji zadań wewnątrz projektu, mimo, że 

każdy z Partnerów ma swoją specyfikę i nieco inne podejście do pewnych aspektów wsparcia (np. 

rekrutacji). Jak wynika z wywiadów z przedstawicielami Partnerów w trakcie realizacji 

projektu, która, w związku z tym, że jest to już IV edycja, trwa niemal nieustannie od 

kilku lat, trudno podejmować jeszcze inne dodatkowe działania (poza działalnością 

statutową). Jednak warto rozważyć wykorzystanie nawiązanej współpracy 

i wypracowanych metody współdziałania po zakończeniu realizacji projektu, szczególnie 

w kontekście obaw Partnerów o dalsze wsparcie ze środków unijnych w nowej 

perspektywie finansowej. 
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CZĘŚĆ TRZECIA: WNIOSKI I REKOMENDACJE 

9 Wnioski i rekomendacje 

Badanie ex-post prowadzone było w oparciu o cztery kryteria ewaluacyjne: trafność, skuteczność, 

użyteczność i efektywność. Celem ewaluacji było zbadanie poziomu realizacji celów i rezultatów 

projektu, dopasowania oferowanych w ramach Indywidualnych Planów Działań form wsparcia do 

potrzeb uczestników/uczestniczek projektu oraz ocena sposobu zarządzania projektem. 

Jak wynika z analizy desk research projekt Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy IV 

trafnie wpisuje się w zdiagnozowane w dokumentach strategicznych problemy osób 

niepełnosprawnych. Założenia projektu są również zgodne z zapisami dokumentów programowych PO 

KL oraz regulacjami prawnymi w zakresie aktywizacji i rehabilitacji społeczno-zawodowej ON. 

Podstawowym założeniem badanego projektu jest opracowanie ścieżki wsparcia przy wykorzystaniu 

zasady empowerment umożliwiającej osobom niepełnosprawnym ruchowo uczestnictwo w planowaniu 

wsparcia poprzez określenie swoich oczekiwań względem działań aktywizacyjnych. Na podstawie 

diagnozy opartej na doradztwie psychologicznym i zawodowym opracowywane są zindywidualizowane 

programy rozwoju uwzględniające ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, stopień 

samodzielności, wcześniejsze doświadczenie zawodowe uczestników/uczestniczek, poziom 

wykształcenia i poziom zdolności interpersonalnych. Na tej podstawie określa się zdolności uczestnika 

projektu do aktywizacji zawodowej. Po objęciu osoby niepełnosprawnej odpowiednim wsparciem 

możliwa jest realizacja stażu, praktyki zawodowej a zasadniczym celem jest wejście na rynek pracy. 

W ramach ewaluacji ex-post nie zdiagnozowano kluczowych barier, które mogłyby wpłynąć znacząco 

na realizację celów projektu, jednak jak wynika z przeprowadzonej analizy SWOT istnieją pewne 

ograniczenia, na których minimalizację należałoby zwrócić uwagę w przyszłości. 

Schemat 5 Czynniki wpływające na osiąganie celów projektu 
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Podsumowując przeprowadzone badanie należy zwrócić uwagę na czynniki wpływające na osiąganie 

celów projektu, a tym samym warunkujące poziom i jakość działań aktywizacyjnych skierowanych do 

ONR. 

Niewątpliwie mocną stroną projektu jest, wielokrotnie podkreślana w niniejszym dokumencie, a także 

podczas panelu ekspertów, kompleksowość wsparcia, która zapewniona została dzięki stosowanej 

metodzie diagnozy potrzeb. Indywidualny Plan Działania, wykorzystujący zasadę empowerment 

umożliwia dobór form wsparcia w jak najwyższym stopniu dopasowanych do potrzeb i predyspozycji 

uczestników/uczestniczek projektu. Na jakość wsparcia i proces zarządzania i wdrażania projektu 

wpływa bogate doświadczenie instytucji realizujących projekt, które jest zaletą Partnerstwa. Wspólna 

realizacja kolejnej edycji projektu pozwala wykorzystywać zdobyte wcześniej doświadczenie, 

wypracowane procedury, sposoby radzenia sobie z występującymi problemami. Powstałe Partnerstwo 

i wypracowany przez lata model współpracy stanowi wartość dodaną niniejszego projektu i daje 

nadzieję na dalszą współpracę. 

Wśród słabych stron projektu, które mogły mieć wpływ na aktywizację społeczną i zawodową 

uczestników/uczestniczek wsparcia należy wyróżnić dwie kwestie – czas trwania staży 

rehabilitacyjnych oraz brak procedury rekrutacji opiekunów osób niepełnosprawnych ruchowo 

uwzględniającej diagnozę ich potrzeb. Projekt Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku 

pracy IV zakłada uczestnictwo ONR w stażach rehabilitacyjnych mających na celu zdobycie 

doświadczenia zawodowego, a także znalezienie zatrudnienia przez ONR. Zgodnie z założeniami staże 

mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. Z analizy zgromadzonego materiału badawczego wynika, że duża 

cześć starzy trzymiesięcznych była przedłużana. Należy zastanowić się nad zmianą założeń 

i wydłużeniem czasu trwania tej formy wsparcia, aby doświadczenie zawodowe zdobyte w projekcie 

stanowiło atrakcyjny punkt w CV uczestników/uczestniczek wsparcia, co spowoduje wzrost ich 

atrakcyjności na rynku pracy. Na czas trwania staży zwrócili uwagę również uczestnicy panelu 

ekspertów, wskazując okres pół roku jako minimalny czas trwania tej formy wsparcia, szczególnie 

w przypadku osób z niewielkim doświadczeniem zawodowym.  

W zakresie diagnozy potrzeb uczestników/uczestniczek wsparcia wydaje się, że również dla opiekunów 

powinna być przewidziana bardziej zindywidualizowana diagnoza. Obecna rekrutacja polegająca 

w dużej mierze na „przyprowadzeniu” do projektu opiekuna przez ONR wydaje się nie być do końca 

efektywna. Szczególnie w przypadku samodzielnych, nie wymagających dużego wsparcia ONR istnieje 

zagrożenie, że wsparcie skierowane zostanie do opiekunów go niepotrzebujących. Ważne jest także 

zdiagnozowanie potrzeb opiekunów w zakresie wsparcia prawnego. W prawdzie respondenci badań 

zarówno jakościowych jak i ilościowych deklarowali wiedzę na temat przysługujących ONR świadczeń 

z tytułu niepełnosprawności, jednak duża grupa osób nie posiada wiedzy na temat praw osób 

niepełnosprawnych jako pracowników, czy obowiązków pracodawców względem ON. Na ten problem, 

a także obawę zarówno opiekunów jak i osób niepełnosprawnych przed utratą świadczeń, co 

ogranicza motywację do wspierania podopiecznych w podejmowaniu pracy zwracali uwagę eksperci 

podczas panelu.  

Do czynników, osłabiających skuteczność projektu zaliczyć należy również elementy niezależne od 

organizatorów wsparcia. Zagrożenia zewnętrzne wpływające na realizację celów i rezultatów projektu 
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wiążą się z wymogami programowymi – konieczność zakończenia udziału w projekcie w momencie 

otrzymania zatrudnienia, oraz rozbudowanymi procedurami powodującymi opóźnienia w rozpoczęciu 

realizacji projektu. Eksperci uczestniczący w badaniu wskazywali, że pierwszy z czynników może 

ograniczać wpływ projektu na aktywizację zawodową ONR poprzez uniemożliwienie wzięcia udziału 

w zaplanowanych szkoleniach, czyli podniesienia kwalifikacji. Znalezienie zatrudnienia w tego typu 

projektach powinno być celem nadrzędnym, jednak nie powinno ograniczać możliwości podniesienia 

kwalifikacji/zmiany kwalifikacji, szczególnie w realiach dzisiejszego rynku pracy.  

Zarówno eksperci podczas panelu jak i przedstawiciele Partnerów w wywiadach IDI wyrażali 

zaniepokojenie faktem braku ciągłości wsparcia dla ONR w związku z nowym okresem 

programowania. Prace nad nowymi Programami Operacyjnymi nie zazębiają się z zakończeniem 

projektów realizowanych w ramach perspektywy 2007-2013 w związku z czym istnieje obawa, że po 

zakończeniu projektu ONR pozostaną bez pomocy w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej. 

Szansą na przezwyciężenie tej bariery i wzmocnienie trwałości projektu (który przecież prowadzi do 

wzrostu motywacji i aktywności społeczno-zawodowej ONR) może być podejmowanie działań 

wspierających motywację uczestników/uczestniczek projektu np. cykliczne stacjonarne warsztaty, czy 

grupy wsparcia w siedzibie Partnerów, spotkania z uczestnikami, którzy znaleźli 

zatrudnienie/kontynuują zatrudnienie otrzymane dzięki projektowi.  

Rekomendacje nawiązujące do powyższych wniosków zaprezentowano w kolejnych podrozdziałach. 

9.1 Rekomendacje dotyczące kształtu i procesu realizacji/wdrażania 

projektu  

Tabela 26 Rekomendacje dotyczące kształtu i procesu realizacji/wdrażania projektu 

Wniosek  Rekomendacja 

W trakcie badania nie zdiagnozowano problemów 

w zakresie zarządzania i wdrażania projektem, co 

wynika z doświadczenia podmiotów realizujących 

wsparcie i wypracowanych przez lata współpracy 

procedur. 

Realizując w przyszłości projekty o podobnym 

charakterze zaleca się czerpać z doświadczeń 

wynikających z realizacji projektu Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV poprzez 

promowanie wypracowanego modelu współpracy 

i opracowanych procedur jako przykładów dobrych 

praktyk. 

W trakcie realizacji projektu zdarzały się przypadki 

„dublujących się” beneficjentów/beneficjentek, czyli 

osób zrekrutowanych do projektu przez więcej niż 

jednego z Partnerów. Wynikało to z faktu zgłaszania się 

ONR do kilku organizacji, co z kolei było podyktowanie 

nieznajomością zasad funkcjonowania projektu i chęcią 

uzyskania jak największej liczby wsparcia.  

Aby uniknąć w przyszłości problemu dublujących się 

beneficjentów, realizując podobne projekty w przyszłości 

należy rozważyć możliwość stworzenia interaktywnego 

formularza PEFS, szczególnie w przypadku projektów 

realizowanych przez kilka instytucji jednocześnie, co 

umożliwiłoby wykrycie takiej sytuacji już na początku 

procesu rekrutacji. 

W projekcie nie funkcjonuje diagnoza potrzeb 

opiekunów osób niepełnosprawnych. Rekrutacja 

przebiega na zasadzie pozyskiwania opiekuna wraz 

z osobą niepełnosprawną. Taki model rekrutowania 

Również do opiekunów należałoby opracować diagnozę 

potrzeb, oczywiście nie tak rozbudowaną jak w 

przypadku ONR, ale pozwalająca na zdiagnozowanie czy   

OP wymaga wsparcia, np. z wykorzystaniem testów 
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Wniosek  Rekomendacja 

powoduje, że nie zawsze wsparcie trafia do osób go 

potrzebujących, szczególnie w przypadku 

samodzielnych uczestników/uczestniczek projektu. 

psychologicznych czy ankiet określających potrzeby. 

W związku z tym, że wsparcie realizowane w ramach 

perspektywy finansowej 2007-2013 dobiega końca, a 

działania w nowej perspektywie są jeszcze na etapie 

planowania istnieje zagrożenie, że wsparcie dla ONR 

ulegnie znacznemu zmniejszeniu. 

Aby zachować ciągłość wsparcia oraz trwałość efektów 

projektu należy rozważyć możliwość realizacji przez 

Partnerów, lub inne organizacje pozarządowe działań 

zmierzających do podtrzymania i wspierania motywacji 

uczestników/uczestniczek projektu. Wspieranie 

motywacji ONR do aktywności społecznej i zawodowej 

jest konieczne, szczególnie w sytuacji utraty pracy czy 

nieotrzymania zatrudnienia po zakończeniu stażu. Wśród 

działań wspierających motywację powinny znaleźć się 

np. grupy wsparcia, czy spotkania z aktywnymi 

społecznie i zawodowo ONR. 

9.2 Rekomendacje dotyczące wykorzystania zastosowanych w projekcie 

form wsparcia w procesie rehabilitacji i aktywizacji społeczno-

zawodowej ONR 

Tabela 27 Rekomendacje dotyczące wykorzystania zastosowanych w projekcie form 

wsparcia w procesie rehabilitacji i aktywizacji zawodowej ONR 

Wniosek  Rekomendacja 

IPD jest metodą, która powinna znaleźć szerokie 

zastosowanie w różnorodnych instytucjach 

wspierających osoby niepełnosprawne w celu 

skierowania do nich kompleksowego, dopasowanego 

do potrzeb wsparcia. 

Konieczne jest promowanie tej formy diagnozowania 

potrzeb uczestników/uczestniczek projektu poprzez 

kontynuowanie takich działań jak podręczniki dobrych 

praktyk, czy wymiana doświadczeń na forach spotkań 

przedstawicieli instytucji wsparcia ON. 

Wsparcie osób z najbliższego otoczenia jest niezwykle 

ważne w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej 

oraz w kształtowaniu samodzielności i niezależności 

ONR. Obawy opiekunów względem wzrostu aktywności 

podopiecznych wiążą się często z czynnikami 

materialnymi, a konkretnie z obawą przed utratą 

otrzymywanych świadczeń w momencie podjęcia 

zatrudnienia, na rzecz niepewnego wynagrodzenia. 

Planując wsparcie dla opiekunów należy kłaść nacisk na 

poradnictwo prawne, aby „wyposażyć” ich w wiedzę 

w zakresie praw, jakie przysługują pracownikom 

niepełnosprawnym oraz obowiązków pracodawców 

względem ON. 

Szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje, obok 

staży zawodowych są jedną z najpopularniejszych form 

wsparcia wśród ONR. Również analiza potrzeb osób 

niepełnosprawnych wskazuje na konieczność 

wyrównywania szans osób niepełnosprawny na rynku 

pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji i dostosowanie 

ich do potrzeb rynku pracy.  

Wsparcie szkoleniowe powinno skupiać się na 

zdobywaniu przez ONR konkretnych umiejętności, 

zawodów. Aby podnieść konkurencyjność ONR na rynku 

pracy ważne jest aby uczestnicy/uczestniczki wsparcia 

otrzymywali potwierdzenie dla zdobytych kwalifikacji i 

kompetencji – tzn. szkolenia zawodowe powinny kończyć 

się honorowanymi przez pracodawców uprawnieniami, 
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Wniosek  Rekomendacja 

szkolenia komputerowe, językowe – np. 

międzynarodowymi certyfikatami.  

W wielu przypadkach w projekcie istniała konieczność 

przedłużenia 3 – miesięcznego stażu rehabilitacyjnego. 

Jedną z przyczyn był brak gotowości ONR do podjęcia 

pracy i konieczność dalszego przyuczenia. Wydaje się, 

że staże w ramach projektu powinny trwać dłużej.  

Staże rehabilitacyjne powinny trwać minimum 6 

miesięcy. Odpowiadałyby wtedy długością wsparciu 

oferowanemu np. przez urzędy pracy. Dzięki wydłużeniu 

stażu uczestnicy/uczestniczki projektu mieliby szansę 

uzyskać bardziej wiarygodne doświadczenie zawodowe.  

Półroczny staż umożliwia zdobycie wiedzy, utrwalenie jej 

a następnie wykorzystanie w praktyce podczas 

wykonywania obowiązków zawodowych, a to wpływa 

pozytywnie na h atrakcyjność ONR na rynku pracy.  
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