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Słownik pojęć 

Indywidualny Plan Działań – Plan działań oparty o dostępne narzędzia wsparcia realizowane 

w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” dostosowany 

indywidualnie do potrzeb Osoby Niepełnosprawnej Ruchowo. 

Lider projektu – organizacja biorąca udział w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych 

ruchowo na rynku pracy III” w charakterze podmiotu koordynującego, monitorującego 

i zarządzającego (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) 

Uczestnik/uczestniczka projektu – Osoba Niepełnosprawna Ruchowo, która bierze udział 

w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”. 

Otoczenie Osoby Niepełnosprawnej Ruchowo – Członek rodziny, znajomy, opiekun, opiekunka 

Osoby Niepełnosprawnej Ruchowo, który sam bierze udział w projekcie „Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”. 

Partner projektu – Organizacja biorąca udział we wdrażaniu projektu „Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” wśród osób niepełnosprawnych ruchowo i osób 

z otoczenia osób niepełnosprawnych ruchowo (Caritas Polska, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji 

(FAR), Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska” (Fundacja „Pomoc 

Maltańska”), Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji).  

Pracownicy/Pracowniczki Projektu – osoby wykonujące działania po stronie 

organizacji/instytucji biorącej udział w realizacji projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych 

ruchowo na rynku pracy III” jako lider projektu lub jako partner projektu. 

Kadra projektu – trzecia obok osób niepełnosprawnych i otoczenia grupa docelowa projektu 

(osoby wykonujące działania po stronie partnerów projektu, które podnoszą kwalifikacje poprzez 

udział w szkoleniu i są beneficjentami/beneficjentkami projektu. 
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Streszczenie  

Niniejszy raport został opracowany przez Zespół Collect Consulting S.A. i Invest & Consulting Group 

Sp. z o.o. w ramach ewaluacji ex-post projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku 

pracy III. 

Realizacja projektu badawczego była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Charakterystyka badanego projektu. Projekt Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na 

rynku pracy III był 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 był 

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 było przygotowanie grupy 3010 ONR do wejścia lub powrotu na rynek 

pracy lub do podjęcia albo kontynuacji nauki. Cele szczegółowe zakładały objęcie wsparciem również 

dwóch innych grup docelowych – opiekunów/osób z otoczenia ONR oraz pracowników 

merytorycznych Partnerów projektu. Cele szczegółowe sformułowane zostały następująco: 

 zwiększenie i rozwój umiejętności u 3010 osób niepełnosprawnych ruchowo (1004 K i 2006 

M) poprzez zapewnienie tym osobom kompleksowego i indywidualnie dobranego wsparcia 

w celu przygotowania tych osób do wejścia lub powrotu na rynek pracy bądź podjęcie lub 

kontynuowanie nauki; 

 zmiana postaw społecznych u 1050 (735 K i 315 M) osób z otoczenia ONR w obszarze 

aktywności społeczno-zawodowej ONR; 

 wzrost wiedzy i umiejętności u 105 przedstawicieli kadry projektu po stronie Partnerów (79 K 

i 26 M) z zakresu wprowadzania ONR na rynek pracy. 

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 

uczestniczyć w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej, szkoleniach zawodowych/podnoszących 

kwalifikacje, zajęciach praktycznych u pracodawców, stażach rehabilitacyjnych. Ponadto ONR mieli 

możliwość skorzystania z poradnictwa zawodowego czy pomocy przy rozpoczęciu/kontynuowaniu 

nauki.  

Kompleksowość wsparcia wzmocniono dodatkowo poprzez uwzględnienie w projekcie potrzeb 

opiekunów ONR oraz pracowników/pracowniczek zajmujących się ONR. Objęcie wsparciem otoczenia 

miało na celu wzrost wiedzy rodzin i osób opiekujących się ONR na temat samodzielnej aktywności 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ruchowo. Natomiast szkolenia dla 

pracowników/pracowniczek organizacji miało przyczynić się do wzrostu wiedzy i umiejętności kadr do 

prowadzenia procesu aktywizacji zawodowej i społecznej ONR. 
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Opis badania. Celem ewaluacji ex-post było podsumowanie i ocena realizacji projektu oraz jego 

rezultatów. Ocenie poddana została skuteczność, efektywność oraz trafność i użyteczność 

interwencji.  

Wykorzystując standard triangulacji źródeł danych oraz technik badawczych w ramach badania 

wykorzystano: 

 analizę dokumentów; 

 telefoniczne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI); 

 indywidualne wywiady pogłębione; 

 diady/triady; 

 zogniskowane wywiady grupowe; 

 obserwacje jawne nieuczestniczące.  

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), ocena jego 

skuteczności, ocena realizacji projektu w kontekście wyników ewaluacji mid-term i poprzednich 

edycji. Analizie poddano dokumentację projektową, akty prawne oraz opracowania i raporty 

dotyczące przedmiotu badania. Badanie CATI zrealizowano wśród trzech grup 

respondentów/respondentek – uczestników/uczestniczek wsparcia w ramach projektu tj. wśród ONR, 

osób z otoczenia ONR oraz pracowników/pracowniczek objętych szkoleniami w ramach projektu. 

W ramach badania przeprowadzono 712 wywiadów CATI w tym: 

 349 ankiet z ONR; 

 281 ankiet z opiekunami/osobami z otoczenia ONR; 

 82 wywiady z pracownikami Partnerów. 

W tych samych grupach respondentów przeprowadzono również indywidualne wywiady pogłębione 

(IDI). Dla poszerzenia danych zgromadzonych w trakcie badania ilościowego zrealizowano 28 

wywiadów IDI, w tym 16 z ONR, 8 wywiadów z opiekunami ONR oraz 4 wywiady z pracownikami 

Partnerów, którzy brali udział w szkoleniach w ramach projektu. Celem zgromadzenia danych 

dotyczących procesu realizacji projektu – kwestii związanych z zarządzaniem, realizacją celów 

i wskaźników itp. przeprowadzono diady/triady wśród pracowników/pracowniczek Partnerów 

odpowiadających za wdrażanie projektu - 4 diady, oraz jeden wywiad u Lidera. Przeprowadzono 

również dwa zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z uczestnikami projektu oraz obserwacje, które 

prowadzone były podczas wsparcia. 

Kluczowe wnioski i rekomendacje z badania: 

1. Cele projektu zostały trafnie dobrane i są zgodne z zapisami dokumentów programowych 

oraz dokumentów strategicznych. 

Poprzez zapewnianie uczestnikom specjalistycznego wsparcia doradczego, psychologicznego czy 

szkoleń projekt bezpośrednio wpisuje się w cele strategiczne związane z podnoszeniem kwalifikacji 

osób niepełnosprawnych, zwiększeniem dostępu do rehabilitacji czy wzrostem poziomu integracji 

społecznej ON. Na wzrost aktywności zawodowej uczestników/uczestniczek projektu, a tym samym 
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zwiększenie dostępu do otwartego rynku pracy bezpośrednie przełożenie mają działania projektowe 

związane z możliwością odbywania staży rehabilitacyjnych, zajęć praktycznych u pracodawcy. 

Działania te podnoszą atrakcyjność osób niepełnosprawnych ruchowo jako pracowników poprzez 

nabywanie nowych umiejętności – szczególnie praktycznych, co przekłada się na podniesienie 

kwalifikacji i poziomu integracji społecznej uczestników/uczestniczek projektu. Wspieranie otoczenia 

osób niepełnosprawnych to działania skierowane do opiekunów ONR i pracowników projektu, którzy 

zawodowo zajmują się osobami niepełnosprawnymi. 

2. Badany projekt odpowiada na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo szczególnie 

w dwóch krytycznych obszarach aktywizacji zawodowej – chęci i umiejętności. 

Indywidualne usługi dla ONR, które powstają na bazie zdiagnozowanych wcześniej, podczas IPD, 

potrzeb umożliwiają zaplanowanie odpowiedniej ścieżki rozwoju zawodowego. W obszarze 

umiejętności poprzez kierowanie uczestników/uczestniczek na szkolenia zawodowe, praktyczne 

zajęcia u pracodawcy czy staże rehabilitacyjne projekt odpowiada na wewnętrzne potrzeby związane 

z podnoszeniem kwalifikacji i zwiększaniem atrakcyjności ONR na rynku pracy. W zakresie chęci 

poradnictwo psychologiczne czy doradztwo, a także uczestnictwo w Warsztatach Aktywizacji 

Zawodowej wpływa na motywację beneficjentów/beneficjentek do podejmowania aktywności 

zawodowej. W wymiarze zewnętrznym natomiast, nawiązywanie współpracy z pracodawcami, 

kierowanie ONR na zajęcia praktyczne do zakładów pracy i organizacja staży rehabilitacyjnych 

wpływa na modyfikowanie postaw pracodawców względem niepełnosprawnych 

pracowników/pracowniczek.  

W zakresie możliwości wsparcie oferowane w ramach projektu odnosi się, w wymiarze zewnętrznym 

do stwarzania możliwości do podjęcia zatrudnienia poprzez staże rehabilitacyjne i zajęcia praktyczne 

u pracodawców. Dodatkowo działania te wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku ONR jako 

pełnowartościowych, kompetentnych pracowników. 

Wszystkie formy wsparcia oferowane ONR uzyskały w badaniach CATI wysokie oceny (powyżej 4 na 

pięciostopniowej skali). Najwyżej ocenione zostały te formy, które w wysokim stopniu odwołują się 

do nabywania kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 Szkolenia zawodowe (średnia ocena 4,53); 

 Poradnictwo zawodowe oraz Warsztaty Aktywizacji Zawodowej (średnia ocena 4,47); 

 Staże zawodowe i wsparcie psychologiczne (4,45). 

3. Przeprowadzone wywiady z opiekunami wskazują, że, podobnie jak w poprzednich edycjach 

projektu, nie traktują oni siebie jako uczestników projektu. Swoje uczestnictwo w projekcie 

postrzegają przez pryzmat wsparcia podopiecznego. 

Opiekunowie postrzegają swoje uczestnictwo w projekcie głównie przez pryzmat pomocy swoim 

podopiecznym. W projekcie próbują odnaleźć oni przede wszystkim te elementy, które nakierowane 

są na zabezpieczenie potrzeb osób, którymi się opiekują. Poszukują dla swoich wychowanków nie 

tylko możliwości nabycia kompetencji potrzebnych do funkcjonowania na rynku pracy, ale także 

integracji z innymi, akceptacji.  
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Jednocześnie opiekunowie ONR ocenili dopasowanie projektu do własnych potrzeb bardzo wysoko. 

Na pytanie Czy Pana/i oczekiwania względem projektu zostały zaspokojone? 80,4% 

respondentów/respondentek udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak, a 18,1% odpowiedzi raczej tak. 

Ponadto 97,9% uczestniczących w badaniu opiekunów ONR ocenia swoje uczestnictwo w projekcie 

bardzo dobrze i dobrze. Również ocena konkretnych form wsparcia pod kątem dostosowania do 

potrzeb opiekunów ONR była bardzo wysoka. Podobnie jak w przypadku osób niepełnosprawnych 

uczestniczących w projekcie kształtuje się na poziomie ok 4,5 na pięciostopniowej skali. Spośród 

wsparcia skierowanego do otoczenia ONR najwyższe noty uzyskały szkolenia z zakresu radzenia 

sobie ze stresem (4,72) oraz szkolenia dotyczące aktywizacji zawodowej i społecznej ONR (4,7). 

4. Jak wynika z przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych mimo, że projekt w dużej 

mierze przyczynia się do wzrostu aktywności zawodowej i społecznej ONR objęcie części 

uczestników dalszym wsparciem wydaje się być konieczne.  

Dotyczy to szczególnie tych osób, które w obecnej edycji projektu nie zostały objęte wsparciem 

związanym stricte ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego, wiedzy praktycznej gdyż ich 

aktualne predyspozycje na to nie pozwalały, jednak rokują na znalezienie stażu/zatrudnienia 

w przyszłości. Dobrą praktyką w tym kontekście wydaje się być zastosowane w III edycji projektu 

rekrutowanie do niego osób z poprzedniej edycji, które wydaje się, że mają szansę na znalezienie 

zatrudnienia, czy wzrost aktywizacji zawodowej. W tym kontekście niebezzasadne wydaje się 

podjęcie działań związanych z monitorowaniem losów uczestników po zakończeniu projektu (np. 6 

miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie), szczególnie w kontekście zdiagnozowanej w trakcie 

badania ex-post pewnej bierności ONR. Jak wynika z przeprowadzonych badań jakościowych ONR 

w przyszłości chętnie podjęłyby uczestnictwo w kolejnych projektach celem dalszego podnoszenia 

kwalifikacji czy znalezienia zatrudnienia. Budzi to obawy, że osoby te nie nabyły wystarczających 

kompetencji, aby samodzielnie poradzić sobie na rynku pracy. 

5. W toku realizacji projektu nie został wypracowany jednolity system pozyskiwania czy 

współpracy z pracodawcami.  

U poszczególnych Partnerów zatrudnieni są pracownicy odpowiadający za kontakty z potencjalnymi 

pracodawcami, doradcy, którzy mają pracodawców pozyskiwać, jednak wydaje się, że konieczne 

byłoby opracowanie wspólnej strategii pozyskiwania pracodawców do projektu. 

6. W kontekście zapotrzebowania na wsparcie w przyszłości należy położyć nacisk na 

zwiększenie liczby zajęć praktycznych. 

Jak wynika z opinii respondentów aby zwiększyć dopasowanie projektu do potrzeb 

beneficjentów/beneficjentek należy skupić się przede wszystkim na zwiększeniu liczby zajęć 

praktycznych (47,3% respondentów/respondentek wskazało tą odpowiedź). Dotyczy to zarówno 

liczby kursów czy szkoleń, ale także godzin zajęć. Szczególnie respondenci badań jakościowych 

zwracali uwagę na fakt, że szkolenia, np. komputerowe są zbyt intensywne, przeładowane 

informacjami. Przyswojenie szerokiej wiedzy w krótkim czasie, szczególnie dla osób, które nie 

uczestniczą na co dzień zbyt intensywnie w życiu codziennym czy nie są przyzwyczajone do 

kształcenia ustawicznego, może stanowić problem. Dlatego warto byłoby się zastanowić nad 

zwiększeniem liczby godzi kursów/szkoleń. 
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7. Wśród kanałów informacji wykorzystywanych przez ONR celem pozyskiwania wiedzy na 

temat możliwości uczestnictwa w projekcie są kanały nieformalne – 

respondenci/respondentki badania w głównej mierze pozyskują informacje od najbliższych, 

znajomych, w drugiej kolejności ze stron internetowych PFRON oraz organizacji partnerskich. 

Z badania CATI wynika, że uczestnicy projektu posiadają duże potrzeby informacyjne. Drugą obok 

zwiększenia liczby zajęć praktycznych kwestią, na którą zwrócili uwagę była konieczność poszerzenia 

informacji na temat organizacji/instytucji zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych 

(36,7% wskazań) oraz polepszenie informacji o projekcie (35%). Zwrócenie uwagi na sferę 

informacyjną projektu wydaje się być istotną kwestią szczególnie w kontekście źródeł informacji, 

z których badani uczestnicy/uczestniczki korzystali poszukując informacji na temat wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych – 45% osób uczestniczących w projekcie dowiedziało się o nim od rodziny lub 

znajomych, podczas gdy broszury czy plakaty dostrzegło 4,6% respondentów, a ze stron 

internetowych Lidera czy Partnerów skorzystało łącznie 16,6% badanych.  

W kontekście wykorzystywanych przez ONR źródeł informacji o projekcie – głównie znajomych 

i innych bliskich osób realizując kolejne projekty warto zastanowić się nad zmianą strategii 

informacyjno-promocyjnej. Większy nacisk należy położyć np. na promocję poprzez portale 

społecznościowe a zastanowić się nad rezygnacją lub zmniejszeniem skali promocji w mediach oraz 

przy wykorzystaniu plakatów i broszur. 

Szczegółowe wyniki badania znajdują się w kolejnych rozdziałach niniejszego raportu, do którego 

lektury zapraszamy. 

  



  

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

 

12 

1 Wprowadzenie 

Prezentowany raport stanowi podsumowanie prowadzonego przez Zespół Collect Consulting S.A. 

i Invest & Consulting Group Sp. z o.o. badania ewaluacyjnego ex-post projektu Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III.  

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

z uczestnikami oraz kadrą projektu. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przebiegu 

realizacji oraz wyników projektu, takich jak osiągnięte produkty, rezultaty, stopień osiągnięcia celów, 

wykorzystanie środków finansowych oraz system wdrażania i monitorowania projektu, a także 

stopień dostosowania wsparcia do potrzeb beneficjentów projektu. 

1.1 Kontekst badania 

Niepełnosprawność – definicje. Dostępne źródła danych na temat niepełnosprawności definiują 

ją w różny sposób. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia niepełnosprawność to: 

(…) wszelkie ograniczenie lub brak  - wynikający z uszkodzenia – możliwości wykonywania czynności na 

poziomie uważanym za normalny dla człowieka.1 

Z kolei ratyfikowana przez Państwo Polskie konwencja o prawach osób niepełnosprawnych 

Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 13 grudnia 2006r. do osób niepełnosprawnych zalicza:  

 te 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.2 

Przyjęta w postaci uchwały sejmowej w dniu 1 sierpnia 1997r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 

wskazuje, jako osoby niepełnosprawne:  

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.3 

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. 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.4 

                                                

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

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dokumenty-miedzynarodowe-/dokumenty-organizacji-narodow-zj/konwencja-o-prawach/
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Niepełnosprawność w Polsce. Jak wskazują wyniki Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) 

z 2011, 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 4 697,5 tys., co 

stanowiło 12,2% ludności kraju.5 Opierając się na wynikach kwartalnego badania Aktywności 

Ekonomicznej Ludności (BAEL), skorygowanych na podstawie danych z NSP 2011 liczebność 

populacji osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 16 lat i więcej wyniosła na koniec 2011 roku 

3 341 tys. osób. Począwszy od 1997 roku liczba osób niepełnosprawnych prawnie stopniowo 

zmniejszała się w kolejnych latach.  

Wykres 1 Liczba osób niepełnosprawnych w Polsce w latach 1993-2013 wg BAEL 
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Osoby niepełnosprawne prawnie w Polsce w latach 1993-2013

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

Systematycznemu zmniejszeniu ulega również udział osób niepełnosprawnych prawnie wśród osób 

w wieku 15 lat i więcej. Od 2001 roku do 2011 roku zmniejszył się z 13,9% do 10,6%, zaś wśród 

osób w wieku produkcyjnym zmniejszył się w tym okresie z 10,9% do 8,4%.  

Jak wynika z NSP wśród ogółu osób niepełnosprawnych 2530,4 tys. stanowiły kobiety. 

Niepełnosprawni mężczyźni stanowili nieco mniejszą grupę – 2167,1 tys. osób, co stanowi 46% 

ogółu osób niepełnosprawnych w Polsce.6 

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 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 

                                                

5 Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011. Raport z wyników, GUS, Warszawa 2012 s. 63 
6 Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011. Raport z wyników, GUS, Warszawa 2012 s. 64 
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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. 

 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.7 

Według danych BAEL, w roku 2011 w ogólnej liczbie osób niepełnosprawnych prawnie 31,8% 

stanowiły osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, 40,8% - osoby 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności a jedynie 27,4% - osoby o stopniu niepełnosprawności 

lekkim.  

Według badania BAEL, w 2011 roku aktywnych zawodowo było 17,03% osób 

niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej, w tym w wieku produkcyjnym 26,4%.  

Tabela 1 Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej  

wiek 

Osoby niepełnosprawne 

Ogółem 

Aktywni zawodowo 

Bierni 
zawodowo Razem 

Pracujący 

Bezrobotni 
Razem 

W pełnym 
W 

niepełnym 

wymiarze czasu pracy 

w tysiącach 

Ogółem 3399 579 483 347 135 96 2820 

15-24 109 19 11 7 . 8 90 

25-34 202 73 60 47 13 13 129 

35-44 223 83 66 53 13 17 140 

45-54 510 168 142 115 27 26 342 

55-64 1106 203 172 113 59 31 903 

65 lat i 
więcej 

1248 33 31 12 20 . 1215 

Dotyczy osób niepełnosprawnych prawnie. Źródło: GUS BAEL, I kw.2013 

Analizując dane w perspektywie kilku ostatnich lat można stwierdzić poprawę sytuacji 

osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Od 2007 roku odnotowuje się bowiem znaczny 

wzrost współczynnika aktywności zawodowej i wskaźnika zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, szczególnie tych w wieku produkcyjnym. 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%, to w 2010 roku wynosił 25,9%, w 2011 roku 

                                                

7 Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. nr 
127 poz. 721; 
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osiągnął poziom 26,3%, w 2012 – 27,5, a w II kwartale 2013 r. 27,6. Udział pracujących wśród osób 

niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w roku 2011 osiągnął wartość 22,3%, a w 2012 23%, 

natomiast w II kwartale 2013 r. kształtuje się na poziomie 22,8%. Dla porównania w 2009 roku 

wynosił 21,4%, zaś w 2008 roku wynosił 20,8%, a w 2007 roku wynosił 19,4%. Wciąż jednak 

współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych pozostaje kilkukrotnie 

niższy, niż w przypadku osób sprawnych. Dla porównania współczynnik aktywności zawodowej 

osób sprawnych w wieku 15 lat i więcej wynosił 60,7%, a w wieku produkcyjnym 76,7%.  

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

O niskim poziomie zatrudnienia osób niepełnosprawnych (ON) świadczy również wskaźnik 

zatrudnienia, który w 2013 roku wyniósł niewiele ponad 14%. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia 

w kraju wśród ON występuje w województwie podkarpackim i osiąga wartość ponad 
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Wykres 3 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rozkładu 

terytorialnego 

 

Dotyczy osób niepełnosprawnych prawnie. Źródło: GUS BAEL, II kwartał 2013 

W końcu grudnia 2012r. liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach 

Pracy (PUP) jako bezrobotne bądź poszukujące pracy wynosiła 137 126 (w poprzednim 

roku124 238), z czego 104.663 osób stanowili zarejestrowani jako bezrobotni i 19.575 jako 

poszukujący pracy/i niepozostający w zatrudnieniu. W grudniu 2011 r. w porównaniu ze stanem 

z końca poprzedniego roku liczba zarejestrowanych w PUP osób niepełnosprawnych wzrosła o 0,6% 

(o 0,7 tys.), przy czym zarejestrowanych jako bezrobotne wzrosła o 4,3% (o 4,4 tys.), 

a zarejestrowanych jako poszukujący pracy - zmalała o 15,6% (o 3,6 tys.). Dla porównania liczba 

osób sprawnych, zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy jako osoby bezrobotne bądź 

poszukujące pracy, zwiększyła się w tym czasie o 1,1%, przy czym zarejestrowanych jako 

bezrobotne wzrosła o 1,3%, zaś zarejestrowanych jako poszukujący pracy – zmalała o 9,8%. 

W 2010 roku liczba zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy osób niepełnosprawnych 

w porównaniu ze stanem z końca poprzedniego roku wzrosła o 3,8% (o 4,6 tys.), przy czym wzrosła 

o 6,2% (o 5,9 tys.) - zarejestrowanych jako bezrobotne, a zmalała o 5,3% (o 1,3 tys.) - jako 

poszukujący pracy.  

Porównując dane za grudzień 2011 r. z danymi za grudzień 2008 roku można stwierdzić, 

że liczba zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy osób niepełnosprawnych 

wzrosła o 28,6% (27,7 tys.), przy czym liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne 

wzrosła o 43,2% (31,6 tys.), a liczba osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy - 

zmalała o 16,6% (3,9 tys.). 

Dla porównania liczba osób sprawnych, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako osoby 

bezrobotne bądź poszukujące pracy, zwiększyła się w tym czasie o 33,5%, przy czym zwiększyła się 
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o 34,1% liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne i zmniejszyła się o 3,9% - liczba osób 

zarejestrowanych jako poszukujący pracy.  

Wykres 1 Liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy w latach 2002-2012 

 

Źródło: GUS, Bezrobocie rejestrowane 26.08.2013 

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.8  

Wspomniana wyżej ustawa przewiduje, że 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).  

                                                

8 „Zadowolenie osób niepełnosprawnych z pracy”, raport z badania TNS OBOP dla PRFON, wrzesień 2010, s. 4 
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 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.  

Liczne 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.  

  



  

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

 

19 

1.2 Charakterystyka projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych 

ruchowo na rynku pracy III” 

Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” 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 było przygotowanie grupy 3010 ONR do wejścia lub 

powrotu na rynek pracy lub do podjęcia albo kontynuacji nauki. W grupie tej znalazło  się 1004 

kobiet i 2006 mężczyzn. Realizacja projektu odbywała się w terminie od 1 marca 2012r. do 28 lutego 

2014r. Cele szczegółowe projektu to: 

 

 zwiększenie i rozwój umiejętności u 3010 osób niepełnosprawnych ruchowo (1004 K i 2006 

M) poprzez zapewnienie tym osobom kompleksowego i indywidualnie dobranego wsparcia 

w celu przygotowania tych osób do wejścia lub powrotu na rynek pracy bądź podjęcie lub 

kontynuowanie nauki; 

 zmiana postaw społecznych u 1050 (735 K i 315 M) osób z otoczenia ONR w obszarze 

aktywności społeczno-zawodowej ONR; 

 wzrost wiedzy i umiejętności u 105 przedstawicieli kadry projektu po stronie Partnerów (79 K 

i 26 M) z zakresu wprowadzania ONR na rynek pracy. 

 

Grupy docelowe objęte wsparciem. Ewaluowany projekt skierowany był gównie do osób 

niepełnosprawnych ruchowo, jednak obejmował również wsparciem osoby z otoczenia ONR oraz 

kadrę Partnerów zaangażowaną w realizację projektu.  

 Kryteria uczestnictwa w projekcie to: niepełnosprawność ruchowa (rzadka lub sprzężona);  

 Wiek od 16 do 59 lat w przypadku kobiet i od 16 do 64 lat w przypadku mężczyzn; 

 Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;  

 Status osoby bezrobotnej (w chwili rekrutacji do projektu). 

Grupa docelowa obejmowała również osoby z orzeczonym stopniem umiarkowanym 

niepełnosprawności oznaczonej kodem R lub N, które jednocześnie legitymują się potwierdzeniem 

dwóch lub więcej obszarów niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona).  

Nabór uczestników/uczestniczek do projektu był prowadzony zgodnie z polityką równych szans. 

Rekrutacja objęła więc 40% kobiet i 60% mężczyzn. Odrębne proporcje mogły wystąpić 

w przypadku Fundacji „FAR”, ponieważ rekrutuje ona beneficjentów z grupy niepełnosprawnych 

z urazem rdzenia kręgowego. Uraz ten dotyka znacznie częściej mężczyzn niż kobiet. W zgodzie z tą 

obserwacją rekrutacja w przypadku „FAR” ma obejmować 20% kobiet i 80% mężczyzn.  
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Docelowo, w ramach projektu wsparciem objętych zostało 3010 ONR. Pozostałymi beneficjentami 

projektu są: 

 Osoby z otoczenia ONR, będące ich opiekunami i/lub rodzicami (1050 osób). 

 Kadra merytoryczna partnerów projektu, która odpowiada za pracę z ONR (105 

pracowników/pracowniczek projektu). 

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu. Projekt realizował kompleksowe i zindywidualizowane 

podejście do osób niepełnosprawnych ruchowo, uwzględniające wsparcie aktywności zawodowej 

i jednocześnie wsparcie dla otoczenia tych osób.  

W projekcie możliwe było uczestnictwo w różnorodnych  formach wsparcia takich jak: 

 Warsztaty Aktywizacji Zawodowej,  

 Szkolenia zawodowe lub podnoszące kwalifikacje,  

 Praktyczne zajęcia u pracodawcy,  

 Staże rehabilitacyjne,   

 Poradnictwo zawodowe, 

 Wsparcie w rozpoczęciu/kontynuacji nauki. 

 

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

Działania (IPD), na podstawie którego planowano dalszą ścieżkę wsparcia beneficjenta/beneficjentki 

w projekcie.  

Objęcie wsparciem otoczenia miało 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. 

Wsparcie udzielone pracownikom/pracowniczkom organizacji maiało na celu wzrost wiedzy  

i umiejętności kadr do prowadzenia procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

uczestniczących  

w szkoleniach. 
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2 Cel i zakres badania 

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy 

III służyło pozyskaniu szczegółowej oceny dotyczącej przebiegu i rezultatów realizacji projektu. 

Główne cele badania ex-post: 

 podsumowanie i ocena realizacji projektu oraz jego rezultatów,  

 ocena skuteczności i efektywności interwencji oraz jej trafności i użyteczności 

 odniesienie do założonych w projekcie celów i ocena, na ile udało się je osiągnąć 

 analiza pozytywnych i negatywnych czynników wpływających na wdrażanie projektu 

i jego efekty 

 identyfikacja wystąpienia niezaplanowanych efektów projektu. 

Celem badania było również wykorzystanie uzyskanych wyników w procesie planowania kolejnych 

projektów wspierających osoby niepełnosprawne, szczególnie w kontekście wykorzystywanych form 

wsparcia. 

Zakres badania ex-post: 

 analiza wyników ewaluacji mid-term, 

 ocena stopnia zakładanych rezultatów twardych oraz miękkich, 

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

założonych celów, 

 ocena realizacji celów, 

 ocena efektywności w stosunku do osiągniętych rezultatów oraz zrealizowanych celów, 

 ocena zarządzania projektem, 

 ocena funkcjonowania systemu monitorowania, 

 ocena funkcjonowania struktury komunikacyjnej /komunikacji w projekcie. 
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3 Kryteria i pytania ewaluacyjne 

Badanie ex-post realizowane było w odniesieniu do następujących kryteriów ewaluacyjnych: 

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 

uzyskanych efektów)? 

 

3.1 Pytania badawcze 

Na potrzeby realizacji badania ex-post zaproponowane przez Zamawiającego pytania badawcze 

zostały uszczegółowione. Ponadto, do każdego z pytań przyporządkowano metody badawcze, dzięki 

którym możliwe było udzielenie na nie odpowiedzi. Zestawienie pytań oraz technik badawczych 

prezentuje tabela. 

Tabela 2 Zestawienie pytań i technik badawczych w ramach ewaluacji mid-term 

LEGENDA: DR – analiza danych zastanych; IDI – wywiady pogłębione z uczestnikami projektu (ONR, opiekunami ONR, 

pracownikami merytorycznymi Partnerów objętymi szkoleniami); CATI – wywiady kwestionariuszowe z uczestnikami projektu 

(ONR, opiekunami ONR, pracownikami merytorycznymi Partnerów objętymi szkoleniami), O – obserwacje; FGI – 

zogniskowany wywiad grupowy z uczestnikami projektu (ONR i opiekunami ONR), D/T – diada/triada z kadrą projektu.  

CEL GŁÓWNY BADANIA: szczegółowa ocena przebiegu i realizacji 
projektu 

 

Techniki badawcze 

   

D
R

 

ID
I 

C
A

T
I 

O
 

F
G

I 

D
/
T

 

Cel szczegółowy Pytania badawcze  

Analiza wyników 
ewaluacji mid-term 

(3.3) czy wdrożono rekomendacje z ewaluacji mid-term?  
    

  
  

(1.2)* W jakim stopniu realizacja projektu opierała się na 
wykorzystaniu rezultatów wcześniejszych edycji? 

  
  

  
  

Ocena stopnia 
zakładanych 
rezultatów twardych 
oraz miękkich 

(3.4) czy osiągnięto wszystkie zakładane w projekcie 
rezultaty twarde i miękkie? 

 
     

  
  

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

  
     

 

  

(4.2) W jakim stopniu realizowany projekt przyczynił się do 
wzrostu aktywności społeczno – zawodowej osób 
niepełnosprawnych ruchowo? 
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CEL GŁÓWNY BADANIA: szczegółowa ocena przebiegu i realizacji 
projektu 

 

Techniki badawcze 

   

D
R

 

ID
I 

C
A

T
I 

O
 

F
G

I 

D
/
T

 

Cel szczegółowy Pytania badawcze  

(4.3) Czy wystąpiły nieoczekiwane skutki wdrażania 
projektu, jeśli tak, to jakie? 

  
     

 
  

(4.4)* Co należałoby ewentualnie w przyszłości zmienić we 
wsparciu oferowanym poszczególnym grupom osób (ONR / 
otoczenie ONR / pracownicy/pracowniczki zatrudnieni w 
projekcie) podczas planowania kolejnych projektów tego 
typu w przyszłości? 

 

 
  

 
      

(4.5)* W jakim stopniu po zakończeniu wsparcia, ONR 
będą w stanie samodzielnie utrzymać/ podnieść na jeszcze 
wyższy poziom własną aktywność zawodową, a w jakim 
stopniu niezbędne będzie objęcie ich w tym celu dalszym 
wsparciem?  

 

 
          

Identyfikacja 
czynników, które 
miały wpływ na 
realizację projektu 
i skuteczność 
osiągania 
założonych celów 

(3.2) Jakie problemy wdrożeniowe ograniczały skuteczność 
i jakość działań projektowych? 

 
    

  
  

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

 
   

 
  

 
  

(1.3)*Czy przyjęty system wskaźników projektu był trafnie 
określony? Czy wysokość wartości docelowych wskaźników 
była ustalona na właściwym poziomie?  

 
   

  

  

(2.1) Czy projekt odpowiadał na zdiagnozowane potrzeby 
beneficjentów? 

 
        

 
  

(2.2)* Na jaki rodzaj działań powinny być nakierowane 
kolejne projekty wspierające osoby niepełnosprawne 
ruchowo / ich otoczenie / pracowników zatrudnionych w 
tego projektach? 

 
 

      

 

  

Ocena realizacji 
celów 

(3.1) W jakim stopniu projekt zrealizował założone cele 
ogólne i szczegółowe? 

 
    

 
   

(1.1) Jak trafne były założone cele, rezultaty i produkty 
projektu? 

 
    

 
   

Ocena efektywności 
w stosunku do 
osiągniętych 
rezultatów oraz 
zrealizowanych 
celów 

(5.1)* Jaki był (średni) koszt wsparcia osoby 
niepełnosprawnej? Jaki był udział kosztów ponoszonych 
wyłącznie na aktywizację zawodową? 

 
    

  

  

(5.2)* Jaka jest „ekonomiczność” projektu (jaki jest 
stosunek ponoszonych nakładów do uzyskanych efektów)? 

 
    

  
  

(5.3)* Które z form wsparcia są najbardziej „ekonomiczne” 
(najbardziej korzystna relacja ponoszonych nakładów do 
uzyskanych efektów)? 

 
    

  

  

Ocena zarządzania 
projektem 

(3.6) Jaki był potencjał i sprawność funkcjonowania 
infrastruktury obsługowej projektu? 

  
  

  
  

(3.9)* Co należałoby ewentualnie zmienić w sposobie 
zarządzania i wdrażania projektu, podczas planowania 
kolejnych tego typu projektów w przyszłości? 

  
  

  

  

Ocena 
funkcjonowania 
systemu 
monitorowania 

(3.8) Jak funkcjonował system monitorowania w 
projekcie? 

 

    

  

  

Ocena 
funkcjonowania 
struktury 
komunikacyjnej 
/komunikacji 
w projekcie 

(3.7) Jak funkcjonowała komunikacja w projekcie? 

 

    

  

  

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting  
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4 Opis metodologii realizacji badania 

Badanie ex-post ukierunkowane było na ocenę przebiegu realizacji projektu oraz jego rezultatów. 

Jako że projekt nie został jeszcze zakończony, na drugim etapie ewaluacji niemożliwe było 

dokonanie oceny końcowych efektów projektu, jednakże odwołano się do osiągniętych produktów, 

rezultatów, stopnia realizacji celów, poziomu wydatkowania środków finansowych oraz sposobie 

wdrażania i monitorowania. Badanie miało charakter ilościowo-jakościowy. Standardem, 

o jaki opierał się zespół badawczy była triangulacja metodologiczna, umożliwiająca 

zgromadzenie jak najpełniejszego materiału badawczego. 

Wykorzystując standard triangulacji źródeł danych oraz technik badawczych w ramach 

niniejszego badania wykorzystano: 

 analizę dokumentów; 

 telefoniczne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI); 

 indywidualne wywiady pogłębione; 

 diady/triady; 

 zogniskowane wywiady grupowe; 

 obserwacje jawne nieuczestniczące. 

Desk research. Analiza dokumentów prowadzona była w sposób bieżący. 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), ocena jego skuteczności, ocena 

realizacji projektu w kontekście wyników ewaluacji mid-term i poprzednich edycji. Analizie poddano: 

 dokumentację projektową (m.in. wniosek o dofinansowanie, wnioski o płatność, wyniki 

z ewaluacji poprzednich edycji projektu, wyniki z ewaluacji mid-term projektu); 

 akty prawne; 

 opracowania i raporty dotyczące przedmiotu badania. 

Wywiady kwestionariuszowe CATI. Badanie CATI zrealizowano wśród trzech grup 

respondentów/respondentek – uczestników/uczestniczek wsparcia w ramach projektu Wsparcie osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy III, tj. wśród ONR, osób z otoczenia ONR oraz 

pracowników/pracowniczek objętych szkoleniami w ramach projektu. Celem badania CATI było 

głównie określenie użyteczności kierowanego do każdej z grup docelowych wsparcia. Łącznie 

zrealizowano 712 wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo. Szczegółowo 

respondentów badania prezentuje schemat. 
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Schemat 1 Struktura respondentów/respondentek badania CATI 

 

Badanie CATI miało charakter ogólnopolski i przeprowadzone było u wszystkich Partnerów projektu. 

Szczegółowe dane dotyczące próby badawczej prezentują kolejne tabele. 

Tabela 3 Struktura respondentów/respondentek badania CATI wg płci - ONR 

Płeć 
pierwsze uczestnictwo kontynuacja ogółem 

liczbowo % liczbowo % liczbowo % 

Kobieta 143 59,1% 48 44,9% 191 54,7% 

Mężczyzna 99 40,9% 59 55,1% 158 45,3% 

Suma 242 100,0% 107 100,0% 349 100,0% 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Tabela 4 Struktura respondentów/respondentek badania CATI wg płci – otoczenie ONR 

i pracownicy merytoryczni 

Płeć 
osoby z otoczenia ONR pracownicy merytoryczni ogółem 

liczbowo % liczbowo % liczbowo % 

Kobieta 236 84,0% 64 78,0% 300 82,6% 

Mężczyzna 45 16,0% 18 22,0% 63 17,4% 

Suma 281 100,0% 82 100,0% 363 100,0% 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Tabela 5 Struktura respondentów/respondentek badania CATI wg wieku 

Wiek 
ONR opiekunowie ONR 

pracownicy 
merytoryczni 

ogółem 

liczbowo % liczbowo % liczbowo % liczbowo % 

do 24 lat 55 15,8% 22 7,8% 1 1,2% 78 11,0% 

25-34 120 34,4% 44 15,7% 48 58,5% 212 29,8% 

35-44 84 24,1% 64 22,8% 16 19,5% 164 23,0% 

45-54 50 14,3% 81 28,8% 10 12,2% 141 19,8% 

55+ 40 11,5% 70 24,9% 7 8,5% 117 16,4% 

Suma 349 100,0% 281 100,0% 82 100,0% 712 100,0% 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

CATI z osobami niepełnosprawnymi ruchowo uczestniczącymi w projekcie  

• 349 WYWIADÓW: w tym 242 wywiady z osobami nowozrekrutowanymi do projektu i 107 wywiadów         
z uczestnikami/uczestniczkami kontynuującymi wsparcie z II edycji projektu  

Wywiady z osobami z otoczenia ONR uczestniczącymi w projekcie - opiekunami osób 
niepełnosprawnych ruchowo 

• 281 WYWIADÓW 

Wywiady z Pracownikami merytorycznymi partnerów– grupą objętą szkoleniami            
w ramach projektu 

• 82 WYWIADY 
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Tabela 6 Struktura respondentów/respondentek badania CATI wg wykształcenia 

Wykształcenie 
ONR opiekunowie ONR 

pracownicy 
merytoryczni 

ogółem 

liczbowo % liczbowo % liczbowo % liczbowo % 

wyższe 
magisterskie 

69 19,8% 101 35,9% 72 87,8% 242 34,0% 

wyższe 
zawodowe 

38 10,9% 38 13,5% 1 1,2% 77 10,8% 

średnie 134 38,4% 83 29,5% 8 9,8% 225 31,6% 

zasadnicze 
zawodowe 

64 18,3% 30 10,7% 1 1,2% 95 13,3% 

gimnazjalne 9 2,6% 3 1,1% 0 0,0% 12 1,7% 

podstawowe 35 10,0% 26 9,3% 0 0,0% 61 8,6% 

Suma 349 100,0% 281 100,0% 82 100,0% 712 100,0% 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Indywidualne wywiady pogłębione. Wywiady IDI prowadzone były wśród 

uczestników/uczestniczek projektu. Ich celem było uzupełnienie i pogłębienie kwestii poruszanych 

w badaniu ilościowym (ankiety CATI). Wywiady prowadzone były w trzech grupach respondentów: 

wśród ONR uczestniczących w projekcie, opiekunów osób niepełnosprawnych i pracowników 

merytorycznych projektu. Rozmowy dotyczyły m.in. dostosowania form wsparcia do potrzeb 

uczestników/uczestniczek projektu, oceny konkretnych form, w których uczestniczyli 

respondenci/respondentki, kwestii związanych z szansami osób niepełnosprawnych ruchowo na 

rynku pracy czy działań, które należałoby podjąć w przyszłości aby zwiększyć atrakcyjność ONR jako 

pracowników. W ramach badania zrealizowano łącznie 28 indywidualnych wywiadów pogłębionych. 

Szczegółową strukturę badania IDI prezentuje schemat. 

Schemat 2 Struktura respondentów/respondentek wywiadów IDI 

 

Diady. Wywiady typy diada przeprowadzone zostały u każdego z Partnerów oraz z przedstawicielami 

Lidera projektu. Zrealizowano 4 diady. Celem wywiadów z kadrą Projektu był podsumowanie 

dotychczas osiągniętych efektów projektu i dokonanie oceny realizacji celów.  

Zogniskowane wywiady grupowe. W ramach ewaluacji ex-post przeprowadzono dwa FGI. 

W wywiadach fokusowych udział wzięli uczestnicy/uczestniczki wsparcia – osoby niepełnosprawne 

oraz ich opiekunowie. 

Wywiady z osobami niepełnosprawnymi ruchowo uczestniczącymi w projekcie  

•16 WYWIADÓW: po  4 wywiady u każdego z Partnerów - w tym dwa wywiady z osobami po raz 
pierwszy uczestniczącymi w projekcie (nowozrekrutowanymi) i dwa wywiady                                              
z uczestnikami/uczestniczkami kontynuującymi wsparcie z II edycji projektu 

Wywiady z osobami z otoczenia ONR uczestniczącymi w projekcie - opiekunami osób 
niepełnosprawnych ruchowo 

•8 WYWIADÓW: po dwa wywiady u każdego z Partnerów 

Wywiady z Pracownikami merytorycznymi partnerów– grupą objętą szkoleniami            
w ramach projektu 

•4 WYWIADY: u każdego z Partnerów wywiad z jednym pracownikiem 
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Obserwacje. Obserwacje prowadzone w trakcie badania ex-post miały charakter jawny, 

nieuczestniczący – uczestnicy wsparcia wiedzieli o obecności badacza, znali jej powód, jednakże 

obserwator nie ingerował w zajęcia. Przedmiotem obserwacji była: 

 forma zajęć; 

 przebieg zajęć; 

 zachowanie uczestników podczas zajęć (stopień interakcji między uczestnikami oraz 

uczestnikami a prowadzącym, stopień zainteresowania tematyką zajęć, łatwość przyswajania 

materiału, ewentualne problemy w trakcie). 

4.1 Wskaźniki pomiaru 

Dla weryfikacji trafności i skuteczności przedsięwzięcia projektowego Wykonawca zdefiniował 

wskaźniki ewaluacyjne oceny ex-post.  

Tabela 7 Wskaźniki ewaluacyjne badania ex-post 

Lp. Wskaźnik Metodologia i sposób pomiaru 

1 

Wdrożono …% 

rekomendacji   ewaluacji mid-term. 

Źródło danych: wywiady (diada/triada) z kadrą projektu oraz 

analiza danych zastanych. Pomiar wskaźnika zostanie dokonany na 

podstawie analizy eksperckiej wniosków z badania. 

2 

Zrealizowano …% działań 

względem założeń harmonogramu 

na dany etap realizacji projektu. 

Źródło danych: analiza desk research oraz (uzupełniająco) 

wywiady z kadrą projektu. Pomiar wskaźnika zostanie dokonany na 

podstawie weryfikacji danych dot. postępów wdrażania projektu 

w stosunku do założeń z wniosku o dofinansowanie 

i harmonogramu.  

3 

Zrealizowano w …% wskaźniki 

produktu 

Źródło danych: analiza desk research oraz (uzupełniająco) 

wywiady z kadrą projektu. Pomiar wskaźnika zostanie dokonany na 

podstawie weryfikacji danych dot. postępów wdrażania projektu 

w stosunku do założeń z wniosku o dofinansowanie 

i harmonogramu.  

4 

Zrealizowano w …% wskaźniki 

rezultatów (twardych)  

Źródło danych: analiza desk research oraz (uzupełniająco) 

wywiady z kadrą projektu. Pomiar wskaźnika zostanie dokonany na 

podstawie weryfikacji danych dot. postępów wdrażania projektu 

w stosunku do założeń z wniosku o dofinansowanie 

i harmonogramu.  

5 

U …% pracowników 

uczestniczących w projekcie 

nastąpił poprzez udział 

w szkoleniach wzrost wiedzy 

i umiejętności do prowadzenia 

procesu aktywizacji zawodowej 

i społecznej osób 

niepełnosprawnych 

Źródło danych: wywiady kwestionariuszowe CATI z pracownikami 

uczestniczącymi w projekcie. Pomiar wskaźnika zostanie dokonany 

na podstawie analizy rozkładu odpowiedzi na pytania 

w kwestionariuszu, które weryfikują wzrost wiedzy i umiejętności 

do prowadzenia procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych. 

6 

U …% ONR uczestniczących 

w projekcie nastąpił wzrost 

pewności siebie, samooceny i wiary 

we własne możliwości. 

Źródło danych: wywiady kwestionariuszowe CATI z ONR. Pomiar 

wskaźnika zostanie dokonany na podstawie analizy rozkładu 

odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu, które weryfikują poziom 

pewności siebie, samooceny i wiary we własne możliwości. 

7 

…% ONR zdobyło wiedzę na temat 

funkcjonowania rynku pracy, 

nawiązywania relacji zawodowych 

Źródło danych: wywiady kwestionariuszowe CATI z ONR. Pomiar 

wskaźnika zostanie dokonany na podstawie analizy rozkładu 

odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu, które weryfikują poziom 

wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy, nawiązywania relacji 

zawodowych. 
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Lp. Wskaźnik Metodologia i sposób pomiaru 

8 

U …% ONR uczestniczących 

w projekcie nastąpiła poprawa 

zdolności wchodzenia w interakcje 

społeczne. 

Źródło danych: wywiady kwestionariuszowe CATI z ONR. Pomiar 

wskaźnika zostanie dokonany na podstawie analizy rozkładu 

odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu, które weryfikują poziom 

zdolności wchodzenia w interakcje społeczne. 

9 

U …% rodzin i opiekunów ONR 

uczestniczących w projekcie 

nastąpiła zmiana postaw wobec 

swojego podopiecznego i siebie. 

Źródło danych: wywiady kwestionariuszowe CATI z opiekunami 

ONR. Pomiar wskaźnika zostanie dokonany na podstawie analizy 

rozkładu odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu, które 

weryfikują postawy wobec swojego podopiecznego i siebie. 

10 

U …% rodzin i opiekunów ONR 

uczestniczących w projekcie 

nastąpił wzrost wiary rodzin 

i opiekunów w możliwości 

społeczne i zawodowe 

podopiecznego. 

Źródło danych: wywiady kwestionariuszowe CATI z opiekunami 

ONR. Pomiar wskaźnika zostanie dokonany na podstawie analizy 

rozkładu odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu, które 

weryfikują poziom wiary w możliwości społeczne i zawodowe 

podopiecznego. 

11 

U …% rodzin i opiekunów ONR 

uczestniczących w projekcie 

nastąpił wzrost zaufania rodzin 

i opiekunów do innych osób 

opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi. 

Źródło danych: wywiady kwestionariuszowe CATI z opiekunami 

ONR. Pomiar wskaźnika zostanie dokonany na podstawie analizy 

rozkładu odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu, które 

weryfikują poziom zaufania do innych osób opiekujących się 

osobami niepełnosprawnymi. 

12 

U …% rodzin i opiekunów ONR 

uczestniczących w projekcie 

nastąpił wzrost wiedzy rodzin 

i opiekunów na temat możliwości 

wsparcia osób niepełnosprawnych, 

członków rodziny oraz otoczenia. 

Źródło danych: wywiady kwestionariuszowe CATI z opiekunami 

ONR. Pomiar wskaźnika zostanie dokonany na podstawie analizy 

rozkładu odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu, które 

weryfikują poziom wiedzy na temat możliwości wsparcia osób 

niepełnosprawnych, członków rodziny oraz otoczenia. 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting 
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4.2 Sposób przeprowadzenia badania 

Realizacja ewaluacji ex-post podzielona została na 7 powiązanych ze sobą etapów i rozpoczęła się od 

przygotowania raportu metodologicznego. Przebieg badania prezentuje schemat: 

Schemat 3 Etapy realizacji ewaluacji ex-post 

                
Źródło: Opracowane przez Collect Consulting 

Realizacja badania właściwego – badań terenowych oraz ankietowego badania telefonicznego 

przypadła na okres listopad-grudzień 2013. Wywiady w różnych grupach 

respondentów/respondentek oraz badanie ankietowe i obserwacje toczyły się równolegle. Na koniec 

procesu badawczego przeprowadzono zogniskowane wywiady grupowe. Analiza dokumentów była 

stałym elementem badania prowadzonym w sposób bieżący. 

Sprawne zorganizowanie badania możliwe było dzięki pomocy Partnerów, którzy włączyli się 

w proces rekrutacji uczestników, szczególnie do wywiadów IDI i FGI.  

Organizacja badań jakościowych uzależniona była od harmonogramu realizowanych przez Partnerów 

form wsparcia. Proces doboru uczestników/uczestniczek badania, a także jego realizacji przebiegał 

następująco: 

 W pierwszej kolejności, tak samo jak w przypadku ewaluacji mid-term, Wykonawca zgłosił 

się do Partnerów z prośbą o przekazanie aktualnych harmonogramów form wsparcia, oraz 

drogą mailową przekazał informacje na temat tego, w jaki sposób przebiegać będzie 

badanie.  

 Na podstawie harmonogramów oraz bieżących konsultacji z Partnerami ustalane były 

terminy i miejsca realizacji poszczególnych wywiadów. Korzystając z doświadczeń ewaluacji 

mid-term, Wykonawca starał się przeprowadzić wywiady podczas trwania konkretnych form 

Etap I 

•Wstępne przygotowanie raportu metodologicznego 

•Opracowanie ostatecznej wersji raportu metodologicznego 

Etap  
II 

•Zgromadzenie materiału badawczego oraz zapoznanie się z literaturą przedmiotu 

Etap 
III 

•Zaprojektowanie badań ilościowych i jakościowych 

•Rekrutacja respondentów (w przypadku badań jakościowych) i opracowanie baz do 
badania CATI 

Etap  

IV 

•Realizacja badań terenowych 

Etap   
V 

•Analiza danych 

Etap  
VI 

•Opracowanie  projektu raportu końcowego 

•Opracowanie ostatecznej wersji raportu końcowego  

Etap 
VII 

•Prezentacja wyników badania (w razie potzreby Zamawiającego, po zakończeniu relizacji 
badania) 
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wsparcia. Taki system realizacji badania po pierwsze usprawnił jego przebieg – możliwe było 

przeprowadzenie kilku wywiadów oraz obserwacji w jednym miejscu. Po drugie pozwoliło to 

na zapewnienie komfortowych warunków respondentom. Uczestnicy/uczestniczki wywiadów 

byli uprzedzani o prowadzonym badaniu przez przedstawicieli Partnerów. Wywiady 

prowadzone były podczas szkoleń/warsztatów wyjazdowych, w centralnych i terenowych 

biurach partnerów do których zapraszani byli respondenci: 

 FAR: wywiady przeprowadzone zostały w siedzibie Fundacji w Mikołowie, podczas 

warsztatów wyjazdowych w ośrodku w Wiśle, oraz w jednym przypadku – w miejscu 

zamieszkania beneficjenta/beneficjentki w Skrzyszowie; 

 Pomoc Maltańska: badanie wśród uczestników/uczestniczek projektu odbyły się 

w siedzibach Fundacji w Warszawie i Olsztynie; 

 Caritas: wywiady odbyły się w siedzibie stowarzyszenia w Bydgoszczy i Łodzi. 

W Łodzi dodatkowo jeden wywiad zrealizowany został poza miejscem zamieszkania 

– w lokalizacji wskazanej przez respondenta/respondentkę. 

 SPI: wywiady z uczestnikami projektu przeprowadzone zostały w siedzibie 

stowarzyszenia w Gdyni. 

 Diady z kadrą projektu – Liderem i Partnerami, prowadzone były w głównych siedzibach 

instytucji zaangażowanych w jego realizację. 

 Równolegle w wywiadami indywidualnymi i diadami prowadzone były obserwacje: 

 FAR: obserwacja prowadzona była w trakcie trwania kursu komputerowego, podczas 

indywidualnego wsparcia w domu uczestnika/uczestniczki projektu; 

 Pomoc Maltańska: obserwacja przeprowadzona została na zajęciach grupowych, 

podczas kursu komputerowego, w siedzibie Fundacji; 

 Caritas: obserwacja została zrealizowana w trakcie Warsztatów Aktywizacji 

zawodowej, w biurze terenowym w Bydgoszczy; 

 SPI: obserwacja prowadzona była w trakcie szkolenia w siedzibie Stowarzyszenia 

w Gdyni. 

 Zogniskowane wywiady grupowe zrealizowane zostały w Warszawie i Łodzi. 

 Równolegle prowadzone były wywiady CATI z uczestnikami/uczestniczkami projektu. Osoby, 

które brały udział w badaniach jakościowych były wykluczane z bazy CATI. 

  



  

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

 

31 

4.3 Ograniczenia procesu badawczego 

W trakcie prowadzenia badania ex-post Wykonawca 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. Realizując badanie Wykonawca położył 

szczególny nacisk na komfort respondentów/respondentek, stąd dążenie do spotkań w trakcie 

Warsztatów Aktywizacji Zawodowej, szkoleń czy w biurze projektu.  

W trakcie badania ex-post Zespół Badawczy napotkał następujące przeszkody: 

 Niechęć respondentów do uczestnictwa w badaniu telefonicznym. 

Szczególnie w przypadku opiekunów/opiekunek osób niepełnosprawnych ruchowo. Jednakże 

wystarczająco rozbudowana baza do badania CATI – opracowana na podstawie bazy PEFS, 

umożliwiła wylosowanie kolejnych uczestników/uczestniczek w przypadku odmowy udziału 

w badaniu.  

 Brak umiejętności zidentyfikowania projektu przez niektórych uczestników/uczestniczki 

(osoby niepełnosprawne ruchowo).  

Respondenci/respondentki nie identyfikowali/identyfikowały wsparcia, w którym uczestniczyli 

z projektem Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy III. Częściej wsparcie było 

utożsamiane z konkretnym Partnerem lub szkoleniami. Ponadto, niektóre osoby kontynuujące 

uczestnictwo jeszcze z drugiej edycji, twierdziły, że uczestniczą w projekcie po raz pierwszy. Ankiety 

osób, które nie potrafiły jasno zdefiniować swojego uczestnictwa w projekcie, a co za tym idzie 

istniało ryzyko, że nie potrafiły dokonać oceny wsparcia, nie wchodziły do próby badawczej – 

losowano kolejnego uczestnika/uczestniczkę projektu.   

 Harmonogram form wsparcia.  

W czasie realizacji badania trwały głównie staże i wsparcie indywidualne dla uczestników, dlatego 

wybór szkoleń czy innych zajęć grupowych był ograniczony. Stąd też realizacja jednej z obserwacji 

podczas zajęć indywidualnych. 
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5 Opis wyników badania 

5.1 Analiza i ocena dokumentów programowych i projektowych  

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

projektu pod kątem ich adekwatności w stosunku do zapisów dokumentów programowych oraz 

aktów prawnych skierowanych 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? 

Na trudną sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy wpływa wiele czynników. Można wśród 

nich wymienić m.in.: 

 Bariery edukacyjne i niski poziom wykształcenia; 

 Stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych, jako niewydajnych 

pracowników/pracowniczek, niekonkurencyjnych w porównaniu z pracownikami 

pełnosprawnymi;9 

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

 Bariery osobowościowe (bierność zawodowa i społeczna, brak umiejętności 

interpersonalnych).10 

 

Wobec powyższego wspieranie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych staje się coraz 

bardziej istotnym elementem polityki społecznej, o czym świadczą działania podejmowane w tym 

zakresie przez instytucje administracji państwowej, samorządy oraz organizacje pozarządowe. 

Jednym z priorytetów Strategii Polityki Społecznej na lata 2007-2013 jest kompleksowa rehabilitacja 

i aktywizacja osób niepełnosprawnych. Priorytet ten jest realizowany poprzez szereg działań 

zmierzających do osiągnięcia następujących celów związanych z aktywizacją zawodową i społeczną: 

 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; 

 Tworzenie warunków do większej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, jako 

podstawy społecznej integracji i poprawy warunków ich życia; 

 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług społecznych; 

 Usprawnienie systemu rehabilitacji, na rzecz utrzymania możliwości aktywności zawodowej.11 

Również inne 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 odnoszą się do problemu aktywizacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych. 

                                                

9 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 
10 Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny, WSPA, Lublin 2011, s.12-14 
11 Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 13 września 205, s. 32-33 
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(…)szczególnie trudnym zadaniem jest pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych. Akcent powinien 

być położony na kwalifikacje zawodowe i edukację ustawiczną, lepsze przygotowanie środowiska lokalnego, 

urzędników i pracodawców do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społeczno–gospodarczym, 

a także architektoniczne i urbanistyczne dostosowanie przestrzeni do potrzeb tej grupy – ważne dla 

budowania więzi społecznych. Działania te nie będą jednak w pełni efektywne bez odpowiednich zmian 

w systemie edukacji, nastawionych na integrację osób niepełnosprawnych. 

Na niski poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, jako jedną z barier konstruowania 

gospodarki opartej na wiedzy wskazują zapisy Strategii Rozwoju Kraju 202012. W dokumencie 

dostrzeżono również związek pomiędzy niepełnosprawnością a wykluczeniem społecznym. 

Elementem łączącym te dwie kategorie stało się przede wszystkim ubóstwo13. Autorzy strategii 

przynajmniej częściowe rozwiązanie tych problemów widzą w poszerzeniu aktywności zawodowej: 

Stąd w strategii zaproponowano zastosowanie szeregu instrumentów, które mają polepszyć sytuację 

niepełnosprawnych na rynku pracy. Zaliczyć można do nich m.in.: 

 Zmiany w systemie świadczeń społecznych (docelowo oparte na stymulowaniu aktywności 

osób nie także lokalne samorządy, pracodawców, organizacje pozarządowe pełnosprawnych, 

tworzenie zintegrowanych baz danych różnych służb); 

 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.14 

Kwestii niepełnosprawności sporo uwagi poświęca także Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. 

Jednym z jej celów jest opracowanie koncepcji takich działań, które mają na celu zapobieganie 

wykluczeniu społecznemu osób niesamodzielnych i dotkniętych niepełnosprawnością (chodzi 

w szczególności o umożliwienie takim osobom podejmowania działalności zawodowej).15 Działania 

takie oparte są założenia podobne do tych zawartych w Strategii Rozwoju Kraju. Głównym 

problemem, przed którym stają twórcy polityki społecznej jest fakt, że w naszym kraju pozostaje 

niezadowalający poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych, do czego przyczynia się między 

innymi niewystarczający dostęp do kształcenia i szkolenia, do usług wspierających i  rehabilitacji, 

a także niedostosowania do specyfiki osób niepełnosprawnych aktywna polityka zatrudnienia. 

                                                

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia Rozwoju Kraju do 2020r., Warszawa 2012, s. 100. 
13 Ibidem, s. 145, 148. 
14 Ibidem, s. 147 
15 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego o do 2020r., Warszawa 2013, s. 7. 
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Cel szczegółowy 1 Strategii: Wzrost zatrudnienia uwzględnia powiązanie niepełnosprawności 

z rynkiem pracy. Zgodnie z zapisami analizowanego dokumentu wzrost zatrudnienia powinien być 

stymulowany poprze ograniczanie czynników zniechęcających do podejmowania lub utrzymywania 

aktywności zawodowej oraz zwiększenie atrakcyjności (opłacalności) pracy dla osób o niskiej 

zdolności do zatrudnienia np. starszych, kobiet, osób niepełnosprawnych”16 oraz wyrównywanie 

szans różnych grup społeczno – demograficznych, w tym osób niepełnosprawnych”17. 

Niepełnosprawność ujęta została również w celu szczegółowym 3, czyli przeciwdziałaniu wykluczeniu 

społecznemu. W ramach tego celu autorzy strategii wyodrębnili działania polegające na ograniczeniu 

skali ubóstwa i zagrożenia ubóstwem, w szczególności wśród dzieci, osób starszych i osób 

niepełnosprawnych, powszechność dostępu do usług publicznych oraz aktywności zawodowej na 

otwartym rynku pracy dla osób niepełnosprawnych i „wsparciu osób niepełnosprawnych i ich 

otoczenia18. W ramach realizacji strategii zastosowano kompleksowe podejście do prezentowanej 

problematyki. Identyfikację problemów dostrzeżono już na etapie wczesnego dzieciństwa i sugeruje 

się rozpoczęcie działań (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna), a później już na etapie pracy 

zawodowej, życia w rodzinie. I tu podobnie jak w Strategii Rozwoju Kraju, kluczowym staje się 

zapewnienie odpowiednego poziomu zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych. Podkreślana jest 

szczególnie znaczenie wzrostu dostępu osób niepełnosprawnych do otwartego rynku pracy, 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”19 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego do roku 2020 w mniejszym stopniu porusza zagadnienia 

związane z kwestią zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W większym stopniu problematyka w niej 

zawarta związana jest z wykluczeniem osób niepełnosprawnych, zwłaszcza z wykluczeniem 

z procesów komunikowania społecznego. Zgodnie z zapisami dokumentu ważnym obszarem 

aktywności jest ponowne wprowadzanie osób niepełnosprawnych w ramy życia społecznego, co 

związane jest z obawą przed alienacją społeczną i utratą kompetencji społecznych wynikającymi 

z niepełnosprawności. Według twórców strategii owo ponowne zbliżenie osób niepełnosprawnych do 

życia społecznego powinno się odbywać w ramach wzrostu partycypacji obywatelskiej20.     

Na kwestie związane z aktywizacją społeczną osób niepełnosprawnych zwraca uwagę również 

Krajowy Program przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar integracji. 

Dokument wskazuje na istotność aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zwracając jednak 

uwagę, że dla wielu osób niepełnosprawnych, zwłaszcza osób niesamodzielnych, wejście na rynek 

pracy jest niemożliwe lub skrajnie trudne. Dla nich powinny być adresowane działania w zakresie 

integracji społecznej”21. Jednak również i w przypadku tego dokumentu programowego poświęcono 

sporo uwagi miejscu pracy zawodowej i elementom z nią związanymi. W ramach priorytetu III 

Aktywna integracja w społeczności lokalnej całe działanie 4 poświęcono właśnie zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych. Działanie pod nazwą Poprawa systemu włączania osób niepełnosprawnych do 

życia społecznego i zawodowego wskazuje na konieczność wdrożenia następujących instrumentów 

mających ułatwić osobom niepełnosprawnym aktywizację społeczną i zawodową: 

                                                

16 Ibidem, s. 38. 
17 Ibidem, s, 38. 
18 Ibidem, s. 40. 
19 Ibidem, s. 59. 
20 Ibidem, s. 52. 
21 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Krajowy Program Przeciwdziałaniu Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy 
Wymiar Integracji, Warszawa 2013, s. 27. 
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 Zmiany legislacyjne w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

 Wdrożenie nowych instrumentów prawnych i finansowych w dziedzinie usług asystenckich, 

które umożliwiają zwiększenie mobilności społecznej i zawodowej dla osób 

niepełnosprawnych; 

 Wypracowanie rozwiązań dotyczących przystosowania miejsc pracy do potrzeb osób 

niepełnosprawnych; 

 Opracowanie form kontroli i testowania standardów kontraktowania usług rynku pracy 

(badania, analizy, kodeksy dobrych praktyk, wypracowanie rekomendacji i przetestowanie 

i stworzenie modelu).22 

Wszystkie analizowane powyżej dokumenty strategiczne dążą do realizacji tych samych celów 

mających doprowadzić do wzrostu aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych: 

Schemat 4 Cele strategiczne w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ON 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie desk research 

Analizując cel główny i cele szczegółowe projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy III w kontekście zapisów dokumentów strategicznych należy stwierdzić, że 

wpisują się one w założone strategie, a tym samym wychodzą naprzeciw problemom 

osób niepełnosprawnych. Komplementarność celów projektu z zapisami dokumentów 

strategicznych prezentuje tabela: 

  

                                                

22 Ibidem, s. 67. 

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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Tabela 8 Komplementarność celów projektu z celami strategii krajowych 

Cele 

strategiczne 
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Wzrost aktywności 

zawodowej osób 

niepełnosprawnych 

 X  X X 

Wzrost dostępu 

osób 

niepełnosprawnych 

do otwartego rynku 

pracy 

 X  X X 

Podnoszenie 

kwalifikacji ON 
X X    

Zwieszenie dostępu 

do rehabilitacji 
X     

Podniesienie 

poziomu integracji 

społecznej osób 

niepełnosprawnych 

X X X   

Wsparcie otoczenia 

osób 

niepełnosprawnych 

  X X X 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie analizy dokumentów strategicznych i wniosku o dofinansowanie 

projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy III 

Poprzez zapewnianie uczestnikom specjalistycznego wsparcia doradczego, psychologicznego czy 

szkoleń projekt bezpośrednio wpisuje się w cele strategiczne związane z podnoszeniem kwalifikacji 

osób niepełnosprawnych, zwiększeniem dostępu do rehabilitacji czy wzrostem poziomu integracji 

społecznej ON. Na wzrost aktywności zawodowej uczestników/uczestniczek projektu, a tym samym 

zwiększenie dostępu do otwartego rynku pracy bezpośrednie przełożenie mają działania projektowe 

związane z możliwością odbywania staży rehabilitacyjnych, zajęć praktycznych u pracodawcy. 

Działania te podnoszą atrakcyjność osób niepełnosprawnych ruchowo jako pracowników poprzez 

nabywanie nowych umiejętności – szczególnie praktycznych, co przekłada się na podniesienie 

kwalifikacji i poziomu integracji społecznej uczestników/uczestniczek projektu. Wspieranie otoczenia 

osób niepełnosprawnych to działania skierowane do opiekunów ONR i pracowników projektu, którzy 

zawodowo zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Co więcej, cele i działania realizowane 

w ewaluowanym projekcie odpowiadają kierunkom działań zawartym w Planie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych 2006-2015: 

  



  

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

 

37 

Tabela 9 Cele projektu a założenia Planu działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

Kierunki działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych (Plan działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych 2006-2015)23 

Cele projektu Wsparcie osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy III 

Kierunek działań nr 5: zatrudnienie, poradnictwo 
i szkolenia zawodowe 

Zapewnienie uczestnikom projektu specjalistycznego 
wsparcia doradczego, psychologicznego, szkoleń. 
Zapewnienie wsparcia dla aktywnego i skutecznego 
poszukiwania pracy i zaplecza do znalezienia pracy, 
uczestnictwa w stażach, lub zajęć praktycznych. 

Kierunek działań nr 8: życie w społeczności lokalnej 
Promocja aktywności ONR w ich otoczeniu na rzecz 
przełamania niekorzystnych postaw społecznych, 
stereotypów i uprzedzeń. 

Kierunek działań nr 10: rehabilitacja 

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. 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie Planu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2006-

2015 i wniosku o dofinansowanie projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy III 

Również rezultaty i produkty projektu określone zostały trafnie w kontekście potrzeb osób 

niepełnosprawnych, zawartych w dokumentach strategicznych. Ścieżki wsparcia w ramach 

Indywidualnych Planów Działania obejmujące różnorodne formy przekładają się na podniesienie 

kwalifikacji ONR np. poprzez umożliwienie uczestnikom/uczestniczkom udziału w szkoleniach (np. 

szkolenia komputerowe czy kursy prawa jazdy), przyczyniają się do zwiększenia dostępu do 

rehabilitacji, a także, poprzez możliwość obcowania z innymi osobami podczas 

szkoleń/warsztatów/staży wpływają na integrację społeczną ONR. Uczestnictwo w szkoleniach 

zawodowych, stażach rehabilitacyjnych czy Warsztatach Aktywności Zawodowej przekładają się na 

wzrost aktywności zawodowej – uczestnicy zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania rynku pracy, 

sposobów poruszania się po nim, nabywają umiejętności praktycznych, zdobywają doświadczenie 

zawodowe, co w przyszłości zaowocować może podjęciem zatrudnienia. Zestawienie celów 

strategicznych i rezultatów twardych projektu zestawiono w tabeli poniżej: 

Tabela 10 Komplementarność celów projektu z celami strategii krajowych 

Rezultaty twarde projektu 
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Liczba 3010 opracowanych IPD   X X X  

Liczba 1004 ONR, które ukończyły WAZ X   X X  

Liczba 480 ONR, które ukończyły staże rehabilitacyjne X X     

                                                

23 Plan Działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2006-2015, Rada Europy, listopad 2008 s. 16-43 
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Rezultaty twarde projektu 
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Liczba 1050 osób z otoczenia ONR , które ukończyły 

konsultacje/warsztaty dla rodzin i opiekunów ONR 
    X X 

Liczba 450 ONR, które podjęły zatrudnienie X X X    

Liczba 240 ONR, które zakończyły zajęcia praktyczne u 

pracodawcy 
X X X  X  

Liczba 105 przedstawicieli kadry projektu po stronie 

Partnerów, którzy ukończyli szkolenia z zakresu 

wprowadzania ONR na rynek pracy 
     X 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie analizy dokumentów strategicznych i wniosku o dofinansowanie 

projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy III 

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. Głównym celem Priorytetu I PO KL Zatrudnienie 

i integracja społeczna jest realizacja działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Cel ten realizowany jest 

poprzez skierowanie wsparcia bezpośrednio do grupy osób zagrożonych wykluczeniem oraz do 

instytucji integracji społecznej i rynku pracy poprzez wzmocnienie i wykorzystanie ich potencjału 

w drodze do tworzenia efektywnej polityki integracyjnej i aktywizacyjnej poprzez budowanie 

rozwiązań (programów) ogólnopolskich.24  

Ogólnokrajowe rozwiązania systemowe zmierzające do wypracowania modelowych rozwiązań 

w obszarze aktywizacji zawodowej realizowane są w ramach Działania 1.3 Ogólnopolskie programy 

integracji i aktywizacji zawodowej. Właśnie w ramach tego Działania realizowane jest wsparcie dla 

osób niepełnosprawnych finansowane ze środków Poddziałania 1.3.6 PFRON. Projekt Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III wpisuje się w jeden z czterech typów operacji 

przewidzianych dla Poddziałania 1.3.6 PFRON, tj.:  

Ogólnokrajowe i ponadregionalne projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, 

skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (ze szczególnym uwzględnieniem 

wykorzystania nowoczesnych technologii oraz projektów promujących elastyczne i innowacyjne 

formy zatrudnienia). 25 

 

Na trafność celów i założeń badanego projektu mają niewątpliwy wpływ doświadczenia Lidera 

i Partnerów wynikające z realizacji poprzednich edycji projektu – pilotażu oraz II edycji, a także 

wyniki badań ewaluacyjnych poprzednich edycji. Nie bez znaczenia pozostaje również bogate 

doświadczenie Partnerów w realizacji wsparcia skierowanego do osób niepełnosprawnych wynikające 

ze statutowej działalności tych instytucji i realizacji innych, własnych projektów, nie tylko działań 

                                                

24 Mrr, Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Warszawa 2013, s.24-25  
25 Tamże, s.45-46 
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finansowanych ze środków UE. Także uczestnictwo Partnerów w badanym projekcie nie jest ich 

pierwszą aktywnością.  

Jak wynika z przeprowadzonych badań jakościowych z kadrą projektu realizacja drugiej 

edycji projektu miały wpływ na planowanie działań i szacowanie poziomu wskaźników 

w ramach aktualnie realizowanego wsparcia. Główną zmianą, która zaszła od początku 

realizacji wsparcia było zmniejszenie liczby osób z otoczenia niepełnosprawnych 

uczestników/uczestniczek objętych wsparciem w ramach projektu. Początkowo zakładano wsparcie 1 

do 1, tj. jedna osoba niepełnosprawna i jeden opiekun. Zmiana wynika w dużej mierze z faktu, że 

nie wszystkie osoby niepełnosprawne ruchowo uczestniczące w projekcie wymagały/wymagają stałej 

opieki i wsparcia, w dużej części były to osoby samodzielne. Ponadto, w trakcie realizacji II edycji 

projektu występowały problemy z rekrutacją opiekunów – nie wszyscy opiekunowie byli 

zainteresowani uczestnictwem w projekcie. Doświadczenia wcześniejszych edycji, a także 

zalecenia wynikające z badań ewaluacyjnych doprowadziły do zmniejszenia liczby 

opiekunów uczestniczących w projekcie, a tym samym urealniony został wskaźnik liczby 

opiekunów ONR objętych wsparciem. Wprowadzenie tej zmiany spowodowało wzrost 

efektywności projektu. 

Wśród innych, istotnych zmian, na które zwrócili uwagę pracownicy Partnerów zaangażowani 

w realizację projektu było wprowadzenie dodatkowej formy wsparcia jaką są zajęcia praktyczne 

u pracodawców. Nowa forma wsparcia, jak wynika z przeprowadzonych wywiadów IDI 

z pracownikami/pracowniczkami Projektu oraz ONR, wpisuje się w oczekiwania 

uczestników/uczestniczek projektu. Pozwala zapoznać się osobom niepełnosprawnym ze 

środowiskiem pracy – zakładem, pracownikami, kulturą pracy. Może stanowić formę wsparcia 

poprzedzającą podjęcie stażu u danego pracodawcy/w konkretnej branży, 

a jednocześnie pozwala ocenić potencjalnemu uczestnikowi stażu czy to konkretne 

miejsce pracy/zawód/branża odpowiada potrzebom, oczekiwaniom czy możliwościom, 

dzięki czemu zapobiega ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w stażach 

rehabilitacyjnych.  

Analizując wyniki badań ewaluacyjnych realizowanych we wcześniejszych edycjach projektu można 

zauważyć, że zarówno Lider jak i Partnerzy, bazując na doświadczeniach wyniesionych z przeszłości 

w trosce o realizację celu głównego projektu, pochylili się przede wszystkim nad kwestią 

wewnętrznej motywacji ONR do podjęciem pracy lub nauki oraz nad obiektywną przesłanką, jaką 

jest poziom kwalifikacji i kompetencji ONR jako pracowników/pracowniczek. W tym celu 

projektodawcy zwrócili uwagę na kwestię podniesienia samooceny osób niepełnosprawnych 

ruchowo, zwłaszcza w kontekście ich funkcjonowania na rynku pracy (raport ewaluacyjny 2008-

2009). W celu rozwoju kompetencji miękkich projektodawcy zdecydowali się na wykorzystanie 

specjalistycznej kadry – m.in. psychologów, trenerów, animatorów26. Celem działań miękkich było 

przede wszystkim pobudzenie wiary we własne umiejętności oraz racjonalne rozpoznanie własnych 

możliwości na rynku pracy. Działania miękkie miały na celu także uświadomienie osobom 

niepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin, że ich pozycja na rynku pracy jest przede wszystkim 

pochodną ich własnej aktywności. 

                                                

26 Raport ewaluacyjny z roku 2008-2009., s. 19. 
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Jak wynika z przeprowadzonych badań jakościowych prowadzone badania ewaluacyjnych wpłynęły 

na kształt projektu, w tym systemu monitoringu i komunikacji w projekcie. Przeprowadzona 

analiza wskazuje, że większość zaleceń z badań została wdrożona i jest kontynuowana 

w III edycji projektu.  

W kwestii niedostatecznej liczby ofert pracy czy staży rehabilitacyjnych podjęto 

działania zmierzające do zwiększenia szans uczestników/uczestniczek projektu na 

rynku pracy poprzez wydłużenie okresu trwania staży rehabilitacyjnych z trzech do 

sześciu miesięcy. Półroczny okres odbywania stażu wydaje się optymalny zarówno dla pracodawcy 

jak i dla stażysty. Wydłużony czas trwania stażu jest istotny ze względu na ograniczenia ONR, którzy, 

w niektórych przypadkach potrzebują więcej czasu aby przystosować się do warunków pracy. 

Ponadto wydłużony czas stażu jest równoznaczny ze zdobyciem większego doświadczenia 

zawodowego i nabyciem szerszych kwalifikacji. Z kolei pracodawca ma możliwość lepiej poznać 

potencjalnego pracownika i jego możliwości. Z przeprowadzonych wywiadów IDI nie wynika 

jednak, że w toku realizacji projektu wypracowany został jednolity system pozyskiwania 

czy współpracy z pracodawcami. U poszczególnych Partnerów zatrudnieni są pracownicy 

odpowiadający za kontakty z potencjalnymi pracodawcami, doradcy, którzy mają 

pracodawców pozyskiwać, jednak wydaje się, że konieczne byłoby opracowanie 

wspólnej strategii pozyskiwania pracodawców do projektu. Jest to kwestia godna 

rozważenia w przyszłości, szczególnie w kontekście trwałości rezultatów projektu – nawiązanie stałej 

współpracy zwiększyłoby szansę na trwałe zatrudnienie beneficjentów/beneficjentek. 

Istotną rolę w analizowanych raportach ewaluacyjnych odgrywała kwestia zarządzania projektem 

i kontaktów między partnerami. Jak wynika z lektury dokumentów, mimo stosunkowo wysokiej 

oceny sposobu zarządzania i komunikacji w pilotażowej edycji projektu i na etapie jej kontynuacji, 

pojawiały się problemy natury organizacyjnej. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy brak 

szybkiej reakcji Lidera na komunikaty ze strony Partnerów. Kwestie te związane są z problematyką 

zagrożeń dla osiągnięcia celu określonego jako przywrócenie, rozwinięcie i podtrzymanie aktywności 

społeczno – ekonomicznej dla wybranej grupy ONR. Autorzy raportu poruszyli także problematykę 

współpracy pomiędzy Partnerami w projekcie. Problemy, które występowały na tym gruncie we 

wcześniejszych edycjach projektu to przede wszystkim: brak możliwości współpracy z partnerami na 

gruncie lokalnym, brak koordynatorów regionalnych.27 Ponadto zwrócono uwagę na brak współpracy 

i wymiany informacji i doświadczeń między Partnerami.28 Mimo, że nadal każdy z Partnerów realizuje 

własne zadania, w trzeciej edycji projektu nie sposób nie zauważyć zmian w zakresie współpracy 

i komunikacji. Przeprowadzone wywiady zarówno z Liderem jak i Partnerami wskazują, że 

projektodawcy wyciągnęli wnioski i korzystają z wcześniejszych doświadczeń przede 

wszystkim poprzez bieżące robocze kontakty na linii Lider-Partnerzy. Ponadto 

organizowane są spotkania robocze, na których istnieje możliwość wymiany 

doświadczeń i spostrzeżeń wynikających z realizacji projektu, a także wizyty 

monitorujące. Ponadto, celem usprawnienia procesu zarządzania projektem, 

sprawozdawczości i współpracy z Partnerami wprowadzono szczegółowe systemy 

procedur, które ułatwiają realizację zadań, szczególnie w zakresie monitorowania 

postępów projektu.  

                                                

27 Raport ewaluacyjny w fazie mid –term edycji pilotażowej projektu, s. 46. 
28 Ibidem, s. 46. 
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Ostatnią kwestią na drodze oceny trafności projektu była analiza przyjętego systemu wskaźników, co 

pozwoliło udzielić odpowiedzi na pytania: Czy przyjęty system wskaźników projektu był trafnie 

określony? Czy wysokość wartości docelowych wskaźników była ustalona na właściwym poziomie?  

Jak wynika z analizy dokumentów programowych – wskaźników kontekstowych oraz wskaźników 

przewidzianych dla realizacji Priorytetu I wskaźniki przyjęte do realizacji projektu Wsparcie osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy III zostały trafnie dobrane i są zgodne z zapisami dokumentów 

programowych. Dzięki wykorzystaniu doświadczeń z wcześniejszych edycji projektu wysokość 

wartości docelowych wskaźników została oszacowana właściwie. Jak wynika z przeprowadzonych 

diad z Liderem oraz Partnerami projektu nie ma obawy, że jakieś wskaźniki nie zostaną osiągnięte. 

Co więcej, niektóre wartości wskaźników zostały przekroczone. 

Szczegółowe informacje na temat postępu projektu znajdują się w podrozdziale 5.3 Analiza i ocena 

procesu realizacji projektu. 
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5.2 Analiza dostosowania projektu do potrzeb beneficjentów  

5.2.1 Dostosowanie projektu do potrzeb poszczególnych grup odbiorców 

Analiza dostosowania projektu do potrzeb beneficjentów miała na celu zbadanie jego trafności 

i użyteczności. Dzięki przeprowadzonym badaniom jakościowym i ilościowym możliwe było udzielenie 

odpowiedzi na dwa główne pytania: 

 Czy projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby beneficjentów? 

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

nie powoduje zjawisk negatywnych? 

Projekt Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III skierowany był do trzech grup 

odbiorców: osób niepełnosprawnych ruchowo, osób z otoczenia ONR oraz pracowników Partnerów 

udzielających zawodowo wsparcia osobom niepełnosprawnym. Na etapie budowania założeń i 

uzasadnienia dla realizacji projektu zdiagnozowano następujące problemy: 

 Niskie wykształcenie i brak kwalifikacji do wykonywania pracy; 

 Niedostatki w zakresie „twardych” kompetencji i kształcenia fachowego; 

 Brak przygotowania, kompetencji i motywacji do wykonywania pracy – brak umiejętności 

„miękkich” związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy, inicjatywy, motywacji, 

przedsiębiorczości; 

 Wykształcenie niedostosowane do rynku pracy. 

Ze wskazanymi powyżej problemami wiążą się potrzeby ONR takie jak: 

 Podniesienie kwalifikacji i kompetencji ON; 

 Zdobycie wykształcenia i doświadczenia zawodowego; 

 Doskonalenie umiejętności interpersonalnych – wzrost poziomu kompetencji „miękkich” 

 Dostosowanie wykształcenia do wymogów rynku pracy; 

 Zwiększenie dostępu do otwartego rynku pracy. 

Poprzez zakładane rezultaty twarde i miękkie projekt koresponduje z wyżej wymienionymi 

problemami ONR na rynku pracy i odpowiada na potrzeby związane z podniesieniem poziomu 

wykształcenia i kwalifikacji do wykonywania pracy a także nabycia kompetencji „twardych” 

i „miękkich”. 

Opiekunowie – rodzice, czy też inne osoby z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych 

potrzebują z kolei wsparcia psychologicznego, doradczego ukierunkowanego na zmianę postaw 

względem swoich podopiecznych, co jest niejednokrotnie związane z umożliwieniem im samodzielnej 

aktywności zarówno w życiu zawodowym jak i społecznym. Natomiast do potrzeb kadry pracującej 

z ONR, na które odpowiada analizowany projekt, należy konieczność podniesienia kompetencji 

i kwalifikacji w zakresie działań związanych z wprowadzaniem na rynek pracy 

uczestników/uczestniczki projektu. 



  

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

 

43 

Według interaktywnego modelu uwarunkowań psychospołecznych aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych opracowanego przez Z. Woźniaka29 (schemat 5) 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. Autorzy raportu Badania 

wpływu kierunku poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych 

(opracowanego na zlecenie PFRON, ze środków PRFON) wskazują trzy krytyczne obszary wpływające 

na aktywność zawodową, które wyodrębnia model: 

 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.30 

Interaktywny model uwarunkowań psychospołecznych aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych prezentuje schemat 5. 

  

                                                

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

Przeprowadzona analiza dokumentów projektowych i wywiadów IDI i FGI z niepełnosprawnymi 

uczestnikami/uczestniczkami projektu oraz diad z kadrą wdrażającą projekt pozwala stwierdzić, że 

badany projekt odpowiada na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo szczególnie 

w dwóch wskazanych na powyższym schemacie krytycznych obszarach wpływających 

na aktywizację zawodową ON. W zakresie umiejętności i chęci, zarówno w wymiarze 

wewnętrznym jak i zewnętrznym. Indywidualne usługi dla ONR, które powstają na bazie 

zdiagnozowanych wcześniej, podczas IPD, potrzeb umożliwiają zaplanowanie odpowiedniej ścieżki 

rozwoju zawodowego. W obszarze umiejętności poprzez kierowanie uczestników/uczestniczek na 

szkolenia zawodowe, praktyczne zajęcia u pracodawcy czy staże rehabilitacyjne projekt odpowiada 

na wewnętrzne potrzeby związane z podnoszeniem kwalifikacji i zwiększaniem atrakcyjności ONR na 

rynku pracy. W zakresie chęci poradnictwo psychologiczne czy doradztwo, a także uczestnictwo 

w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej wpływa na motywację beneficjentów/beneficjentek do 

podejmowania aktywności zawodowej. W wymiarze zewnętrznym natomiast, nawiązywanie 

współpracy z pracodawcami, kierowanie ONR na zajęcia praktyczne do zakładów pracy i organizacja 

staży rehabilitacyjnych wpływa na modyfikowanie postaw pracodawców względem 

niepełnosprawnych pracowników/pracowniczek.  

W zakresie możliwości wsparcie oferowane w ramach projektu odnosi się, w wymiarze zewnętrznym 

do stwarzania możliwości do podjęcia zatrudnienia poprzez staże rehabilitacyjne i zajęcia praktyczne 

u pracodawców. Dodatkowo działania te wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku ONR jako 

pełnowartościowych, kompetentnych pracowników. 

Jakość i dostępność kształcenia oraz szkoleń 

Poradnictwo, wsparcie w zakresie aktywizacji 

zawodowej. Dostępność systemu edukacji 

kształcenia ustawicznego. CHCIEĆ 

Rynek pracy i jego potrzeby 

Ustawodawstwo 

Oferowane miejsca i warunki pracy 

Umiejętności 

Wykształcenie 

Kwalifikacje 

Kompetencje osobiste 

UMIEĆ 

Indywidualne możliwości i 

ograniczenia 

 

 

MÓC 

 

 

 

 

Nastawienie i postawy otoczenia oraz pracodawców 

CHCIEĆ 
 

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

Aktywność 

vs 
bierność 

zawodowa 
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Przed przystąpieniem do analizy wyników badania w kontekście dostosowania form wsparcia do 

potrzeb beneficjentów/beneficjentek projektu konieczne było scharakteryzowanie form, w których 

brali udział respondenci/respondentki badania CATI. 

W III edycji projektu badani uczestnicy/uczestniczki, którzy po raz pierwszy brali w nim udział 

najczęściej uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym (79,8%) oraz w Warsztatach Aktywizacji 

Zawodowej (70,2%). Ponad 50% uczestników brało również udział w spotkaniach z psychologiem 

(58,7%), szkoleniach podnoszących kwalifikacje (56,2% uczestników/uczestniczek) oraz szkoleniach 

zawodowych (55%). Większości osób (75,7%), które kontynuowały uczestnictwo w projekcie od 

drugiej edycji został zaktualizowany Indywidualny Plan Działania. Taka sama liczba respondentów 

i respondentek otrzymała wsparcie psychologiczne. 68,2% badanych odbyło spotkania z doradcą 

zawodowym/trenerem pracy. Mniejszy odsetek osób kontynuujących wsparcie z II edycji niż osób 

nowozrekrutowanych brało udział w zajęciach związanych ze zdobywaniem doświadczenia 

zawodowego – stażach (7,5%) i zajęciach praktycznych u pracodawcy (15,9%).  

Osoby, które kontynuują wsparcie z drugiej edycji projektu najczęściej uczestniczyły w Warsztatach 

Aktywizacji Zawodowej (66,4% respondentów), szkoleniach zawodowych i szkoleniach podnoszących 

kwalifikacje (odpowiednio 46,7% i 38,3%). Co trzeci respondent uczestniczył w doradztwie 

zawodowym, a niemal co czwarty w spotkaniach z psychologiem. 

Tabela 11 Formy wsparcia, w których uczestniczyły ONR 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

liczbowo

odsetek 

respondentów 

n=242

liczbowo

odsetek 

respondentów 

n=107

Warsztaty aktywizacji zawodowej 170 70,2% 47 43,9%

Szkolenia zawodowe 133 55,0% 23 21,5%

Szkolenia podnoszące kwalifikacje 136 56,2% 17 15,9%

Staż rehabilitacyjny 95 39,3% 8 7,5%

Zajęcia praktyczne u pracodawcy 91 37,6% 15 14,0%

Wsparcie w rozpoczęciu lub kontynuowaniu 

nauki
61 25,2% 17 15,9%

Poradnictwo indywidualne - psycholog 142 58,7% 81 75,7%

Poradnictwo indywidualne – doradca 

zawodowy/trener pracy
193 79,8% 73 68,2%

Poradnictwo indywidualne - lekarz 75 31,0% 7 6,5%

Poradnictwo indywidualne – konsultant 

„niezależnego życia”
69 28,5% 8 7,5%

Poradnictwo indywidualne - prawnik 83 34,3% 19 17,8%

Stworzenie video cv 113 46,7% 15 14,0%

Zakup specjalistycznego sprzętu 63 26,0% 5 4,7%

Z jakich form wsparcia 

korzysta/korzystał/a Pan/i w ramach 

projektu/ w III edycji projektu?

Pierwsze uczestnictwo Kontynuacja
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Opiekunowie uczestniczący w badaniu CATI korzystali z następujących form wsparcia: 

 Warsztaty grupowe dla opiekunów ONR – 68,3% respondentów/respondentek; 

 Warsztaty grupowe dla opiekunów i podopiecznych – 69,8% respondentów/respondentek; 

 Indywidualne wsparcie psychologiczne – 39,9% respondentów/respondentek; 

 Indywidualne wsparcie prawne – 11,4% respondentów/respondentek. 

Wśród wsparcia skierowanego do opiekunów ONR uczestniczących w badaniu CATI dominowały 

szkolenia/warsztaty dotyczące opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Szczegółowo zakres 

tematyczny wsparcia prezentuje tabela: 

Tabela 12 Tematyka szkoleń/innych form wsparcia, w których uczestniczyli opiekunowie 

ONR 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Tematykę szkoleń, w których brali udział ankietowani pracownicy projektu uczestniczący 

w szkoleniach prezentuje tabela. 

Sposoby opieki nad niepełnosprawnym podopiecznym 244 86,8%

Szkolenia z zakresu sprzętu niezbędnego dla 

funkcjonowania osób niepełnosprawnych ruchowo
110 39,1%

Szkolenia z zakresu prawa pracy (obowiązki i prawa 
osoby niepełnosprawnej jako pracownika oraz obowiązki 
pracodawcy względem pracownika niepełnosprawnego )

106 37,7%

Doradztwo w zakresie wsparcia finansowego 

przysługującego osobom niepełnosprawnym
86 30,6%

Szkolenia dotyczące sposobów aktywizacji społecznej                    

i zawodowej osób niepełnosprawnych
102 36,3%

Szkolenia dotyczące sposobów wspierania osób 

niepełnosprawnych w życiu codziennym, społecznym, na 

rynku pracy

83 29,5%

Szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, 

problemami związanymi z opieka nad ONR
66 23,5%

Jaka była tematyka zajęć, w których Pan/i 

uczestniczył/a? 
liczbowo

odsetek 

respondentów n=281
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Tabela 13 Tematyka szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy Partnerów  

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, oprócz tego, że poprzez zgodność z zapisami 

dokumentów strategicznych i programowych projekt odpowiada na najistotniejsze 

problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych, projekt odpowiadał również na realne 

potrzeby ONR o czym świadczą wyniki badania CATI. Podczas badania ankietowego 

respondenci poproszeni zostali o ocenę dostosowania udzielonego im wsparcia do potrzeb. Wszystkie 

formy wsparcia otrzymały bardzo wysokie oceny. Średnie ocen kształtują się na poziomie powyżej 4 

na pięciostopniowej skali: 

Tabela 14 Średnia ocena wsparcia udzielonego uczestnikom/uczestniczkom projektu – 

opinia ONR 

Proszę ocenić formy wsparcia, w których brał/a Pan/i 
udział pod kątem dostosowania do potrzeb 

średnia ocena 
poszczególnych 
form wsparcia 

Szkolenia zawodowe 4,53 

Poradnictwo indywidualne – doradca zawodowy/trener pracy 4,47 

Warsztaty aktywizacji zawodowej 4,47 

Poradnictwo indywidualne - psycholog 4,45 

Staż rehabilitacyjny 4,45 

Poradnictwo indywidualne - prawnik 4,44 

Zakup specjalistycznego sprzętu 4,43 

Szkolenia podnoszące kwalifikacje 4,43 

Poradnictwo indywidualne – konsultant „niezależnego życia” 4,43 

Szkolenia dotyczące aktywizacji zawodowej ONR 71 86,6%

Jak efektywnie pozyskiwać pracodawców 63 76,8%

Szkolenia dotyczące aktywizacji społecznej ONR 62 75,6%

Szkolenia dotyczące specyfiki schorzeń związanych              

z niepełnosprawnością ruchową
61 74,4%

Proces wsparcia dla rodziny/otoczenia 61 74,4%

Regulacje prawne związane z pracownikiem 

niepełnosprawnym
58 70,7%

Marketing zatrudnienia wspomaganego 57 69,5%

Szkolenie prezentujące specjalistyczny sprzęt 

ułatwiający codzienne funkcjonowanie ONR
56 68,3%

Radzenie sobie ze stresem w pracy z ON 54 65,9%

W jakich szkoleniach w ramach Projektu brał 

Pan/Pani udział?
liczbowo

odsetek 

respondentów n=82
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Proszę ocenić formy wsparcia, w których brał/a Pan/i 

udział pod kątem dostosowania do potrzeb 

średnia ocena 
poszczególnych 

form wsparcia 

Zajęcia praktyczne u pracodawcy 4,42 

Poradnictwo indywidualne - lekarz 4,38 

Stworzenie video cv 4,33 

Wsparcie w rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki 4,31 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Wysoka ocena form wsparcia, w których uczestniczyli/uczestniczyły respondenci 

i respondentki badania związana jest z motywacją do przystąpienia do projektu, którą 

kierowały się ONR oraz pozytywną oceną IPD. Wśród głównych powodów uczestnictwa 

w projekcie wyróżnić należy: 

 chęć podniesienia kwalifikacji, zdobycia doświadczenia zawodowego i wiedzy praktycznej; 

 motywacja do znalezienia/podjęcia pracy;; 

 rehabilitacja społeczna (chęć wyjścia z domu, nawiązania kontaktów społecznych).  

Ponadto, w trakcie wywiadów IDI respondenci wskazywali na konieczność zdobycia/poszerzania 

wiedzy w zakresie praw przysługujących osobom niepełnosprawnym, prawa pracy, kwestii 

związanych z poruszaniem się po rynku pracy, a także kontaktów międzyludzkich. Wyniki te 

korespondują z wynikami badań jakościowych prowadzonych w trakcie ewaluacji mid-term, które 

wykazały, że projekt zaspokaja dwa typy potrzeb: 

 Potrzeby związane z aktywizacją zawodową, rynkiem pracy i szeroko pojętym podniesieniem 

atrakcyjności beneficjentów/beneficjentek na rynku pracy; 

 Potrzeby społeczne związane z nawiązywaniem kontaktów, „wyjściem do ludzi”. 

Projekt zaspokoił również potrzeby osób z otoczenia ONR. Na pytanie Czy Pana/i oczekiwania 

względem projektu zostały zaspokojone? 80,4% respondentów/respondentek udzieliło odpowiedzi 

zdecydowanie tak, a 18,1% odpowiedzi raczej tak. Ponadto 97,9% uczestniczących w badaniu 

opiekunów ONR ocenia swoje uczestnictwo w projekcie bardzo dobrze i dobrze. Również ocena 

konkretnych form wsparcia pod kątem dostosowania do potrzeb opiekunów ONR jest bardzo 

wysoka. Podobnie jak w przypadku osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie kształtuje 

się na poziomie ok 4,5 na pięciostopniowej skali. Spośród wsparcia skierowanego do otoczenia ONR 

najwyższe noty uzyskały szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem (4,72) oraz szkolenia 

dotyczące aktywizacji zawodowej i społecznej ONR (4,7). Szczegółowe oceny prezentuje tabela: 
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Tabela 15 Średnia ocena wsparcia udzielonego uczestnikom/uczestniczkom projektu – 

opiekunom ONR pod kątem dostosowania do potrzeb 

Proszę ocenić formy wsparcia, w których brał/a 
Pan/i udział pod kątem dostosowania do potrzeb 

średnia ocena 
poszczególnych form 

wsparcia 

Szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, 
problemami związanymi z opieką nad ONR 

4,72 

Szkolenia dotyczące sposobów aktywizacji społecznej i 
zawodowej ON 

4,70 

Szkolenia z zakresu sprzętu niezbędnego dla 
funkcjonowania ONR 

4,60 

Szkolenia dotyczące sposobów wspierania ON w życiu 
codziennym, społecznym, na rynku pracy 

4,59 

Sposoby opieki nad ONR 4,49 

Doradztwo w zakresie wsparcia finansowego 
przysługującego ON 

4,43 

Szkolenia z zakresu prawa pracy  4,29 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Oceniając trafność projektu nie można zapomnieć o trzeciej grupie odbiorców – pracownikach 

merytorycznych Partnerów objętych szkoleniami w ramach projektu Wsparcie osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy III. Również w przypadku tej grupy respondentów ocena 

dostosowania wsparcia do potrzeb jest wysoka. Pracownicy ocenili oferowane im wsparcie najwyżej 

spośród wszystkich trzech grup odbiorców. Średnie oceny wahały się między 4,60 a 4,75. Najwyżej 

pod kątem dopasowania do potrzeb ocenione zostały szkolenia z zakresu marketingu zatrudnienia 

wspomaganego (4,75) oraz radzenia sobie ze stresem w pracy z ONR (4,72). Kwestie związane 

z emocjami w pracy są dla uczestniczących w szkoleniach pracowników Partnerów bardzo istotne. 

Często przejawiały się również w badaniu jakościowym. Ważną potrzebą, na jaką zwrócili 

uwagę pracownicy merytoryczni – psychologowie, doradcy zawodowi, którą zaspakaja 

projekt jest kwestia wsparcia psychicznego, możliwość rozładowania napięcia 

emocjonalnego, którą otrzymują osoby pracujące z ONR, co stanowi wartość dodaną 

projektu. 

Tabela 16 Średnia ocena wsparcia udzielonego pracownikom/pracowniczkom Partnerów 

Proszę ocenić formy wsparcia, w których brał/a 
Pan/i udział pod kątem dostosowania do potrzeb 

średnia ocena 
poszczególnych form 

wsparcia 

Marketing zatrudnienia wspomaganego 4,75 

Radzenie sobie ze stresem w pracy z ON 4,72 

Regulacje prawne związane z pracownikiem 
niepełnosprawnym 

4,71 

Szkolenia dotyczące specyfiki schorzeń ONR 4,70 

Proces wsparcia dla rodziny/otoczenia  4,70 

Jak efektywnie pozyskiwać pracodawców 4,70 

Szkolenia dotyczące aktywizacji społecznej ONR 4,65 

Szkolenia dotyczące aktywizacji zawodowej ONR 4,63 

Szkolenie prezentujące specjalistyczny sprzęt 
ułatwiający codzienne funkcjonowanie ONR 

4,60 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 
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Wśród potrzeb ostatniej grupy objętej wsparciem w ramach projektu – tj. 

pracowników/pracowniczek merytorycznych, na co dzień obcujących z ONR w związku ze swoimi 

zadaniami zawodowymi, które są realizowane dzięki udziałowi w projekcie wyróżnić należy potrzebę 

podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie współpracy z osobami niepełnosprawnymi, 

wymiany poglądów na nowości w tym zakresie, zaznajomienia się z regulacjami dotyczącymi 

problematyki osób niepełnosprawnych. Warsztaty i szkolenia są według 

respondentów/respondentek tymi narzędziami, które w bardzo dużym stopniu są 

w stanie realizować potrzebę nabywania nowych kwalifikacji zawodowych oraz 

samorozwoju. Niejednokrotnie w trakcie wywiadów pracownicy Partnerów uczestniczący 

w szkoleniach kładli nacisk na kwestie związane z nawiązywaniem kontaktów branżowych i wymianę 

doświadczeń. 

Podobnie, jak w przypadku ONR, w grupie opiekunów osób niepełnosprawnych ważna jest 

motywacja do uczestnictwa w projekcie. Powody, dla których ankietowani przystąpili do projektu 

prezentuje tabela: 

Tabela 17 Powody uczestnictwa w projekcie opiekunów ONR 

Dlaczego wziął/wzięła Pan/i udział w projekcie Wsparcie osób 
niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III?  

Odsetek 
respondentów 

N=281 

Chęć wsparcia osoby niepełnosprawnej, którą się opiekuję 84,0% 

Chęć nawiązania kontaktów z innymi opiekunami osób niepełnosprawnych 68,7% 

Chęć podniesienia wiedzy w zakresie sposobu opieki nad osobą niepełnosprawną 
ruchowo 

48,0% 

Chęć poznania nowych ludzi i uczestnictwa w życiu społecznym 30,6% 

Chęć zdobycia wiedzy w zakresie sposobów aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych 
30,2% 

Chęć zdobycia wiedzy na temat instytucji, które udzielają wsparcia osobom 
niepełnosprawnym ruchowo 

22,8% 

Chęć zdobycia wiedzy na temat możliwości wsparcia ONR i ich opiekunów 14,2% 

Potrzeba uzyskania wsparcia psychologicznego 10,0% 

Potrzeba uzyskania wsparcia doradczego 9,6% 

Chęć uzyskania wiedzy na temat sprzętów ułatwiających funkcjonowanie osobie 
niepełnosprawnej ruchowo 

4,3% 

Potrzeba uzyskania wsparcia prawnego 1,1% 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Najczęstszą przyczyną przystąpienia do projektu opiekunów osób niepełnosprawnych była chęć 

wsparcia podopiecznego. Ten argument przejawiał się również najczęściej podczas wywiadów 

indywidualnych z osobami z otoczenia ONR. Opiekunowie przystępowali do projektu na prośbę 

podopiecznego/podopiecznej, w głównej mierze celem wsparcia emocjonalnego. Szczególnie 

w przypadku rodziców lub innych opiekunów, niebędących osobami zawodowo zajmującymi się 

wspieraniem ONR w rozmowach indywidualnych występowało stwierdzenie, że to dzieci chciały, aby 

rodzice/opiekunowie wzięli udział w projekcie. Te postawy są zbieżne z wynikami ewaluacji mid-

term, gdzie stwierdzono, że badani opiekunowie nie dostrzegają własnych potrzeb, które 
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może zaspokoić udział w projekcie – w pierwszej kolejności nastawieni są potrzeby osób 

niepełnosprawnych, którymi się opiekują.  

Przeprowadzone wywiady z opiekunami wskazują, że, podobnie jak w poprzednich 

edycjach projektu, nie traktują oni siebie jako uczestników projektu do których również 

różne formy pomocy są skierowane. Opiekunowie postrzegają swoje uczestnictwo w projekcie 

głównie przez pryzmat pomocy swoim podopiecznym. W projekcie próbują odnaleźć oni przede 

wszystkim te elementy, które nakierowane są na zabezpieczenie potrzeb osób, którymi 

się opiekują. Poszukują dla swoich wychowanków nie tylko możliwości nabycia 

kompetencji potrzebnych do funkcjonowania na rynku pracy, ale także integracji 

z innymi, akceptacji. Jednakże jak wynika z zarówno z badań CATI, jak i indywidualnych 

wywiadów pogłębionych niemalże równie istotną kwestią jest dla opiekunów ONR 

możliwość nawiązania kontaktów z innymi osobami opiekującymi się ONR oraz chęć 

poszerzenia wiedzy w zakresie sposobów opieki nad ONR. Ponadto, w wywiadach 

indywidualnych respondenci wskazywali na wsparcie emocjonalne, które otrzymali dzięki 

uczestnictwu w projekcie – poprzez spotkanie z osobami, borykającymi się z podobnymi problemami, 

co potwierdza fakt, że jako najbardziej przydatne formy wsparcia opiekunowie wskazywali szkolenia 

z zakresu radzenia sobie ze stresem i problemami związanymi z opieką nad ONR. Dane prezentuje 

tabela. 

Tabela 18 Średnia ocena wsparcia udzielonego uczestnikom/uczestniczkom projektu – 

opiekunom ONR pod kątem przydatności 

Proszę ocenić formy wsparcia, w których brał/a 
Pan/i udział pod kątem przydatności 

średnia ocena 
poszczególnych form 

wsparcia  

Szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, 
problemami związanymi z opieką nad ONR 

4,83 

Szkolenia dotyczące sposobów aktywizacji społecznej i 
zawodowej ON 

4,66 

  

Szkolenia dotyczące sposobów wspierania ON w życiu 
codziennym, społecznym, na rynku pracy 

4,57 

Szkolenia z zakresu sprzętu niezbędnego dla 
funkcjonowania ONR 

4,55 

Sposoby opieki nad ONR 4,46 

Doradztwo w zakresie wsparcia finansowego 
przysługującego ON 

4,38 

Szkolenia z zakresu prawa pracy  4,25 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Kwestia własnych kompetencji i przydatności działań realizowanych w ramach projektu w przypadku 

opiekunów osób niepełnosprawnych wydaje się być w ich opinii drugoplanowa. Opiekunowie dopiero 

po jakimś czasie dostrzegają również korzyści dla siebie takie jak poznanie innych osób w podobnej 

sytuacji, jednak korzyści te osiągane są jakby „przy okazji”. Inaczej jest w przypadku osób, które 

zawodowo zajmują się ONR. 

Osoby zawodowo zajmujące się opieką nad ONR widzą w projekcie przede wszystkim możliwość 

podniesienia kwalifikacji, zaktualizowania posiadanej wiedzy, dokształcenia się. Częściej dostrzegają również 

korzyści osobiste jak możliwość wymiany doświadczeń czy wsparcie psychiczne. 
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Źródło: Na podstawie IDI z opiekunami ONR 

5.2.2 Ocena kompleksowości IPD 

Punktem wyjścia do uczestnictwa w projekcie dla każdego beneficjenta/beneficjentki jest 

opracowanie Indywidualnego Planu Działania, dzięki któremu dalsza ścieżka wsparcia jest 

dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników/uczestniczek projektu. Zindywidualizowane 

podejście do ONR uczestniczących w projekcie oznacza, że dla każdej z osób ścieżka wsparcia może 

być zupełnie inna - niektóre formy wsparcia można w przypadku niektórych beneficjentów pominąć – 

w zależności od osobistych predyspozycji, umiejętności, zdolności interpersonalnych. W innych 

przypadkach niektórych form na obecnym etapie uczestnicy nie będą mogli osiągnąć. Jak wynika 

z przeprowadzonych wywiadów IDI z uczestnikami/uczestniczkami projektu 

Indywidualny Plan Działania spełnił ich oczekiwania i pozwolił na dobranie wsparcia 

odpowiedniego do ich potrzeb, choć nie wszyscy respondenci/respondentki byli 

świadomi, że IPD został dla nich opracowany. 

Indywidualny Plan Działania przewidywał diagnozę potrzeb uczestników/uczestniczek projektu. Po 

przystąpieniu do projektu uczestnicy brali udział w rozmowach z psychologiem i doradcą zawodowym. Po 

analizie kompetencji społecznych, zawodowych, poziomu różnorodnych kwalifikacji zaprojektowana została 

dalsza ścieżka wsparcia. Respondenci wywiadów IDI mieli poczucie, że wsparcie uwzględnia ich mocne 

strony oraz ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, dzięki czemu w dalszej kolejności 

uczestnicy/uczestniczki mogli wziąć udział w szkoleniach, WAZach, stażach czy innych formach wsparcia. 

Źródło: Na podstawie wywiadów IDI z ONR 

Pełna ścieżka form wsparcia, które są możliwe do uzyskania w projekcie prezentuje się więc 

następująco: 

Schemat 6 Schemat pełnego następstwa możliwych form wsparcia 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie wywiadów IDI z ONR oraz wniosku o dofinansowanie projektu 

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III 

Spotkanie         
z doradcą 

zawodowym 

•opracowanie Indywidualnego Planu Działania 

Działania 
zgodne               
z IPD 

•warsztaty aktywizacji zawodowej 

•szkolenia 

•dalszy kontakt ze specjalistą 

Właściwa 
orientacja 
na rynku 

pracy 

•praktyka zawodowa 

•staż 

•uzyskanie zatrudnienia 
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33,2% 

36,4% 

23,5% 

4,0% 2,9% 

Czy dzięki IPD udało się poprawnie zdefiniować Pana/i potrzeby względem 
wsparcia?  

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Opinie respondentów badań jakościowych, w zakresie dostosowania IPD do potrzeb osób 

niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie potwierdzają wyniki badania ilościowego. Na 

pytanie: Czy dzięki IPD udało się poprawnie zdefiniować Pana/i potrzeby względem wsparcia? 69,6% 

uczestników/uczestniczek udzieliło odpowiedzi twierdzącej (34,2% odpowiedzi zdecydowanie tak 

i 36,2% odpowiedzi raczej tak).  

Wykres 4 Ocena IPD w opinii niepełnosprawnych uczestników/uczestniczek projektu 

               Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Niezadowolonych ze wsparcia opracowanego w ramach IPD było 6,9% (4% odpowiedzi raczej nie 

i 2,9 odpowiedzi zdecydowanie nie) respondentów, podczas gdy jednoznacznej odpowiedzi nie 

potrafiło udzielić 23,5% respondentów/respondentek. W przypadku negatywnych odpowiedzi 

pamiętać należy, że czasem ONR nie mają do końca świadomości swoich ograniczeń i ich 

oczekiwania mogą rozmijać się z możliwościami. Większość uczestników projektu jak i respondentów 

badań ilościowych i jakościowych chciałaby podjąć zatrudnienie, jednak sama chęć podjęcia pracy 

nie jest wystarczająca. Jak wynika z diad z pracownikami/pracowniczkami Partnerów często 

uczestnicy/uczestniczki projektu nie zdają sobie sprawy ze swoich ograniczeń i tego, że aby podjąć 

zatrudnienie w pierwszej kolejności muszą nabyć pewne kompetencje i kwalifikacje i na tym należy 

skupić się na początku. . Dlatego istotne wydaje się uzasadnianie ONR wyboru konkretnych 

form wsparcia na danym etapie oraz pokazywania, co jeszcze po zakończeniu udziału w 

projekcie powinny zrobić, jakie kwalifikacje i kompetencje zdobyć aby móc osiągnąć 

kolejne etapy na ścieżce aktywizacji zawodowej. 

78,5% niepełnosprawnych uczestników/uczestniczek projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych 

ruchowo na rynku pracy III chciałoby w przyszłości wziąć ponownie udział w podobnym projekcie, 

co z jednej strony świadczy o ciągłych potrzebach osób niepełnosprawnych w zakresie 

aktywizacji społecznej i zawodowej, a z drugiej strony pokazuje, że projekt odpowiada 

na potrzeby ONR, a uczestnicy są zadowoleni z udzielanego wsparcia. Jak wynika 

z wywiadów IDI i FGI z ONR, uczestnicy badania chcieliby wziąć udział w podobnych projektach 

w przyszłości aby nadal podnosić kompetencje i kwalifikacje, a także w efekcie podjąć zatrudnienie. 
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Takie nastawienie respondentów/respondentek świadczy o pozytywnym odbiorze 

projektu, ale także pewnej bierności ONR. Uczestnicy/uczestniczki badania upatrują 

jedynej możliwości dla znalezienia zatrudnienia właśnie w projekcie, konieczne jest 

natomiast wykształcenie w ONR świadomości konieczności własnej inicjatywy. 

W przyszłości należy w dalszym ciągu kłaść nacisk na działania zmierzające do 

zwiększenia inicjatywy i samodzielności ONR, aby po zakończeniu projektu sami 

poszukiwali możliwości podnoszenia kwalifikacji czy znalezienia pracy.  

Wśród form wsparcia, na które jest największe zapotrzebowanie znajdują się szkolenia zawodowe, 

zajęcia praktyczne u pracodawców, szkolenia podnoszące kwalifikacje, WAZy, staże zawodowe. 

Mniejszym zainteresowaniem w przyszłości cieszyłoby się wsparcie doradcze i działania związane 

z kontynuowaniem nauki, należy jednak pamiętać, że kontynuacja nauki dotyczyła niewielkiego 

odsetka uczestników projektu : 

Wykres 5 Zapotrzebowanie na wsparcie w przyszłości 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Przeprowadzone w ramach ewaluacji ex-post badanie potwierdziło wyniki uzyskane w trakcie 

ewaluacji mid-term. W drugim, końcowym etapie badania podobnie jak wcześniej zarówno ONR, jak 

i pracownicy/pracowniczki projektu oraz kadra zajmująca się wdrażaniem wskazywali szkolenia, jako 

formę wsparcia na którą jest największe zapotrzebowanie, wszyscy respondenci podkreślali jednak 

istotność indywidualizacji wsparcia. Bardzo ważne są również wszelkie działania związane 

z podejmowaniem aktywności zawodowej – zajęcia praktyczne u pracodawców, staże. 

Powody dużego zainteresowania zajęciami praktycznymi czy stażami to po pierwsze fakt, że te 

formy wsparcia dla większości niepełnosprawnych stanowi w największym stopniu 

substytut działalności zawodowej. Niepełnosprawni muszą niejako „wdrożyć” się w rytm życia 

zawodowego – ceni się jego punktualność, dokładność w wykonywaniu poleceń, systematyczność. 

Po drugie te formy wsparcia jest traktowana jako „przedsionek” pracy zawodowej. Wszelkie 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

39,5%

61,0%

20,6%

51,9%
31,8%

14,0%
22,6%

58,2%

Gdyby ponownie Pan/i brał/a udział w podobnym projekcie, to z jakiej formy 
wsparcia chciałby/chciałaby Pan/i najbardziej skorzystać?
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szkolenia, szczególnie z zakresu kompetencji miękkich, są niezwykle istotne i nie można umniejszać 

ich znaczenia, jednak uczestnictwo w praktykach czy stażu daje realne poczucie, że możliwe jest 

zatrudnienie. Po trzecie wreszcie niepełnosprawni uczestnicy/uczestniczki projektu mają dzięki tym 

formom wsparcia dużą styczność z pełnosprawnymi pracownikami, poznają zasady funkcjonowania 

zakładów pracy, współpracy, pracy zespołowej.  

Wszystkie powyższe kwestie należy mieć na uwadze realizując kolejne projekty w przyszłości. Jak 

wynika z opinii respondentów aby zwiększyć dopasowanie projektu do potrzeb 

beneficjentów/beneficjentek należy skupić się przede wszystkim na zwiększeniu liczby zajęć 

praktycznych (47,3% respondentów/respondentek wskazało tą odpowiedź). Dotyczy to zarówno 

liczby kursów czy szkoleń, ale także godzin zajęć. Szczególnie respondenci badań 

jakościowych zwracali uwagę na fakt, że szkolenia, np. komputerowe są zbyt 

intensywne, przeładowane informacjami. Przyswojenie szerokiej wiedzy w krótkim 

czasie, szczególnie dla osób, które nie uczestniczą na co dzień zbyt intensywnie w życiu 

codziennym czy nie są przyzwyczajone do kształcenia ustawicznego, może stanowić 

problem. Dlatego warto byłoby się zastanowić nad zwiększeniem liczby godzi 

kursów/szkoleń.  

Z badania CATI wynika również, że uczestnicy projektu posiadają duże potrzeby informacyjne. Drugą 

obok zwiększenia liczby zajęć praktycznych kwestią, na którą zwrócili uwagę była konieczność 

poszerzenia informacji na temat organizacji/instytucji zajmujących się wspieraniem osób 

niepełnosprawnych (36,7% wskazań) oraz polepszenie informacji o projekcie (35%). Zwrócenie 

uwagi na sferę informacyjną projektu wydaje się być istotną kwestią szczególnie 

w kontekście źródeł informacji, z których badani uczestnicy/uczestniczki korzystali 

poszukując informacji na temat wsparcia dla osób niepełnosprawnych – 45% osób 

uczestniczących w projekcie dowiedziało się o nim od rodziny lub znajomych, podczas 

gdy broszury czy plakaty dostrzegło 4,6% respondentów, a ze stron internetowych 

Lidera czy Partnerów skorzystało łącznie 16,6% badanych.  
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Tabela 19 Źródła informacji na temat projektu wykorzystywane przez 

uczestników/uczestniczki 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Podobne źródła informacji o projekcie wykorzystywali opiekunowie ONR objęci wsparciem. 45% 

z nich dowiedziało się o możliwości uczestnictwa w projekcie od znajomych i rodziny a 33,1% 

uzyskało te informacje od swojego niepełnosprawnego podopiecznego/podopiecznej. Zdecydowanie 

częściej niż ONR, opiekunowie jako źródło wiedzy wskazywali strony internetowe instytucji 

partnerskich (23,5% opiekunów/opiekunek uczestniczących w badaniu), strony www poświęcone 

osobom niepełnosprawnym (22%) oraz broszury i plakaty 22%. Pozostałe źródła informacji były 

wykorzystywane przez opiekunów ONR równie rzadko, co przez same osoby niepełnosprawne 

uczestniczące w projekcie.  

W kontekście wykorzystywanych przez ONR źródeł informacji o projekcie – głównie 

znajomych i innych bliskich osób realizując kolejne projekty warto zastanowić się nad 

zmianą strategii informacyjno-promocyjnej. Większy nacisk należy położyć np. na 

promocję poprzez portale społecznościowe a zastanowić się nad rezygnacją lub 

zmniejszeniem skali promocji w mediach oraz przy wykorzystaniu plakatów i broszur. 

  

Od znajomych, rodziny 45,0% Od znajomych, rodziny 45,2%

Strona internetowa PFRON 11,7% Od osoby niepełnosprawnej którą się opiekuję 33,1%

Strony internetowe poświęcone osobom 

niepełnosprawnym 
7,7%

Strony internetowe poświęcone osobom 

niepełnosprawnym 23,5%

Strona internetowa instytucji partnerskich (FAR, 

CARITAS, Stowarzyszenie przyjaciół integracji, Pomoc 

Maltańska)

4,9%

Strona internetowa instytucji partnerskich (FAR, 

CARITAS, Stowarzyszenie przyjaciół integracji, Pomoc 

Maltańska) 22,0%

Broszury, plakaty 4,6% Broszury, plakaty 22,0%

Prasa lokalna 2,0% Strona internetowa PFRON 10,0%

Radio regionalne 1,4% Telewizja regionalna 2,8%

Telewizja regionalna 1,2% Telewizja ogólnopolska 2,8%

Telewizja ogólnopolska 0,9% Prasa lokalna 0,7%

Radio ogólnopolskie 0,9% Prasa regionalna 0,4%

Prasa ogólnopolska 0,6% Radio regionalne 0,0%

Radio lokalne 0,3% Radio ogólnopolskie 0,0%

Prasa regionalna 0,0% Prasa ogólnopolska 0,0%

Od osoby niepełnosprawnej którą się opiekuję - Radio lokalne 0,0%

Skąd dowiedział się Pan/Pani o możliwości udziału w projekcie Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku 
pracy III ?

ONR

odsetek respondentów

n=349

opiekunowie ONR

odsetek respondentów

n=281
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5.2.4 Wpływ projektu na aktywizację zawodową ONR 

Użyteczność projektu, a zatem form wsparcia oferowanych osobom niepełnosprawnym 

uczestniczącym w projekcie powinna przekładać się na integrację zawodową ONR, wzrost aktywności 

zawodowej uczestników/uczestniczek projektu. Wsparcie będzie w pełni przydatne jeżeli po 

zakończeniu projektu jego uczestnicy/uczestniczki będą w stanie utrzymać aktywność zawodową. 

Kompleksowy model wsparcia oferuje uczestnikom wsparcie wg określonego schematu. 

W pierwszej kolejności diagnozowane są potencjalne możliwości uczestników 

w zakresie przygotowania do wejścia na rynek pracy poprzez spotkania z doradcą 

zawodowym, psychologiem. Spotkania są podstawą do opracowania indywidualnych 

planów działania (IPD, w tym np. indywidualnych ścieżek rozwoju). Wg tych planów 

zgodnie z predyspozycjami uczestników realizowane są różnorodne działania 

zmierzające do osiągnięcia założonych rezultatów. Taki model wsparcia w bardzo wysokim 

stopniu wpływa na proces integracji zawodowej ONR. Dzięki objęciu uczestników kilkoma 

formami wsparcia aktywizacja staje się bardziej efektywna. Oprócz rozwijania kompetencji 

ściśle związanych z wejściem na rynek pracy osoby niepełnosprawne nabywają kompetencje 

interpersonalne ułatwiających im funkcjonowanie w sytuacji zawodowej. Wsparcie skierowane na 

kompetencje „miękkie” uczestników, jak np. warsztaty związane z radzeniem sobie w sytuacjach 

społecznych jest niezwykle ważne w procesie wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek 

pracy. Kompleksowości wsparcia dopełnia fakt skierowania pomocy również do opiekunów osób 

niepełnosprawnych, którzy często stanowią pierwsze i jedyne źródło kontaktu osoby 

niepełnosprawnej ze światem zewnętrznym.  

Jak wynika z przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych  projekt w dużej 

mierze przyczynia się do wzrostu aktywności zawodowej i społecznej ONR. Jednakże 

objęcie części uczestników dalszym wsparciem wydaje się być konieczne. Dotyczy to 

szczególnie tych osób, które w obecnej edycji projektu nie zostały objęte wsparciem związanym 

stricte ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego, wiedzy praktycznej gdyż ich aktualne 

predyspozycje na to nie pozwalały, jednak rokują na znalezienie stażu/zatrudnienia w przyszłości 

Dobrą praktyką w tym kontekście wydaje się być zastosowane w III edycji projektu 

rekrutowanie do niego osób z poprzedniej edycji, które wydaje się, że mają szansę na 

znalezienie zatrudnienia, czy wzrost aktywizacji zawodowej. 

Jak wynika z wywiadów IDI z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami projekt w bardzo 

wysokim stopniu przyczynia się do wzrostu aktywności społeczno-zawodowej ONR. Po pierwsze 

poprzez wzrost motywacji uczestników/uczestniczek nie tylko do poszukiwania pracy, ale także do 

większej aktywności w życiu codziennym. W trakcie wywiadów indywidualnych respondenci 

niejednokrotnie wskazywali na wzrost swoich kompetencji interpersonalnych, szczególnie dzięki 

uczestnictwie w warsztatach, zajęciach grupowych, które pozwoliły im otworzyć się, przełamać 

własne bariery wewnętrzne. Opinie te potwierdzają wywiady z opiekunami ONR.  

Osoby niepełnosprawne uczestniczące w projekcie wiążą z nim duże nadzieje, oczywiście większość 

respondentów wywiadów IDI chciałaby, aby efektem projektu było znalezienie zatrudnienia, ale 

jednocześnie doceniają inne korzyści wyniesione z projektu, jak wzrost pewności siebie, umiejętności 

odnalezienia się na ryku pracy. Swoje możliwości utrzymania lub znalezienia zatrudnienia po 

zakończeniu projektu pozytywnie ocenia łącznie 72,5% uczestników badania (wśród uczestniczących 
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w badaniu CATI ONR 63,6% respondentów przed przystąpieniem do projektu miało jakiekolwiek 

doświadczenie zawodowe).  

Wykres 6 Ocena możliwości uzyskania/utrzymania zatrudnienia po zakończeniu 

projektu w opinii ONR 

 
Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

 

Ponadto respondenci badania są przekonani, że uczestnictwo w projekcie przyczyni się do 

łatwiejszego odnalezienia się przez nich na rynku pracy. 

Wykres 7 Wpływ projektu na funkcjonowanie ONR na rynku pracy  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ogółem

posiadający
doświadczenie

zawodowe

nieposiadajacy
doświadczenia

zawodowego

35,2%

35,1%

35,4%

32,7%

33,8%

30,7%

28,4%

27,0%

30,7%

2,6%

3,2%

1,6%

1,1%

0,9%

1,6%

Czy uczestnictwo w projekcie Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na 
rynku pracy III przyczyni się w przyszłości do lepszego Pana/i funkcjonowania 

na rynku pracy?

Zdecydowanie tak Raczej tak Trudno powiedzieć Raczej nie Zdecydowanie nie

 
Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

0% 50% 100%

Są zdecydowanie większe niż przed rozpoczęcie
projektu
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projektu

Projekt nic nie zmienił w mojej ocenie swoich
możliwości w uzyskaniu lub utrzymaniu pracy

Są jeszcze mniejsze niż przed rozpoczęciem
projektu

43,6% 
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0,6% 
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0,9% 
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zakończeniu projektu? 
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posiadający doświadczenie zawodowe

nieposiadający doświadczenia zawodowego
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O wzroście aktywności zawodowej oraz wysokich szansach na utrzymanie efektów projektu 

(szczególnie tych miękkich – związanych z motywacją do poszukiwania pracy) świadczą plany na 

przyszłość respondentów/respondentek badania CATI. Ponad 50% uczestników/uczestniczek 

badania zamierza poszukiwać zatrudnienia.  O wzroście aktywności zawodowej świadczy również 

wzrost chęci do poszukiwania pracy (przed udziałem w projekcie średnia ocena chęci do 

poszukiwania pracy wynosiła 3,55 na pięciostopniowej skali, a po zakończeniu udziału w projekcie 

4,14) i podjęcia zatrudnienia (odpowiednio 3,44 i 4,26 – szczegółowe informacje znajdują się 

w podrozdziale 5.3.2 Poziom osiągnięcia rezultatów miękkich, tabela 26). 

Wykres 8 Plany zawodowe uczestników badania CATI 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Znalezienie
pracy

Zmiana pracy
na lepiej
płatną

Zmiana pracy
ze względu na

stanowisko

Podnoszenie
kwalifikacji -
uczestnictwo
w szkoleniach
zawodowych

Znalezienie
stażu lub

praktyki celem
zdobycia

doświadczenia
zawodowego

Nie mam na
razie planów
zawodowych

54,2%

7,7%
2,6%

18,6%

5,4%

17,8%

Jakie są Pana/i plany zawodowe na przyszłość?

 
Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

 

Stosunkowo wysoki odsetek osób, które nie mają na razie planów zawodowych 

potwierdza tezę przedstawiona na początku niniejszego podrozdziału w kontekście 

użyteczności projektu – że mimo jego dużej skuteczności, istnieje grupa osób, która po 

zakończeniu uczestnictwa we wsparciu potrzebowała będzie dalszej pomocy w celu 

utrzymania efektów projektu. Wsparcie to będzie istotne szczególnie w kontekście opinii 

respondentów na temat przeszkód w utrzymaniu zatrudnienia: 

 58,5% badanych ONR wskazuje stereotypowe postrzeganie pracowników 

niepełnosprawnych przez pracodawców, jako powód trudności w utrzymaniu zatrudnienia; 

 25,5% wskazuje, że po zakończeniu projektu ONR nie mają wsparcia z zewnątrz, osób, które 

mogłyby ich wesprzeć w miejscu pracy. 
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5.4 Analiza i ocena procesu realizacji projektu  

Analiza procesu realizacji projektu przebiegała w oparciu o 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)? 

W ramach ewaluacji ex-post 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. 

Podobnie jak w przypadku ewaluacji mid-term w pierwszej kolejności analizie poddano stopień 

realizacji celów projektu. Jak wynika z przeprowadzonych diad na obecnym etapie nie 

występują znaczne opóźnienia w realizacji projektu, które mogłyby przełożyć się na 

osiągnięcie założonych celów. W prawdzie wydłużony został proces rekrutacji uczestników do 

projektu, a także okres realizacji projektu uległ przedłużeniu, jednak dzięki tym zabiegom większa 

liczba osób będzie mogła zostać objęta wsparciem, co stanowić będzie wartość dodaną projektu. 

Jak wynika z wniosku o płatność poziom wydatkowania środków na obecnym etapie realizacji 

projektu wynosi 49,23%. Porównując postępy w realizacji projektu z ewaluacją mid-term 

można stwierdzić, że zmiana jest niewielka. Szczególnie niepokojące mogłyby się 

wydawać wyniki w zakresie Zadania 2 i 3, jednakże w kontekście wydłużenia czasu 

realizacji projektu można stwierdzić, że nie istnieje zagrożenie niezrealizowania 

któregoś z zadań, a tym samym osiągnięcia celów projektu. Szczegółowe dane prezentuje 

tabela:  

Tabela 20 Stopień wydatkowania środków w ramach projektu 

Lp. 
Zadania/cele założone we 
wniosku o dofinansowanie 

(PLN) 

Na etapie badania 
mid-term 

Na etapie badania 
ex-post 

% realizacji % realizacji 

1 
Zadanie 1 (Podniesienie kwalifikacji kadr 
organizacji pozarządowych w zakresie pracy 
z ONR) 

80,18 90,04% 

2 
Zadanie 2 (Rekrutacja i aktywizacja zawodowa 
osób 
niepełnosprawnych) 

44,30 48,40% 

3 
Zadanie 3 (Promocja aktywności społeczno-
zawodowej osób niepełnosprawnych wśród ich 
rodziców, opiekunów) 

39,48 45,91% 

4 
Zadanie 4 (Współpraca z pracodawcami – 
pozyskanie ofert staży rehabilitacyjnych i ofert 
pracy) 

48,21 50,21% 

5 Zadanie 5 (Ewaluacja projektu) 12,48 14,01% 

6 Zadanie 7 (ZARZĄDZANIE PROJEKTEM) 42,56 49,29% 

7 Wydatki ogółem 44,93 49,23% 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie wniosku o płatność za okres od 2013-03-01 do 2013-05-31 oraz za 

okres od 2013-09-01 do 2013-09-30 (wniosek przed akceptacją CRZL) 
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5.4.1 Poziom osiągnięcia rezultatów twardych 

Zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatność, od początku realizacji projektu do końca 

września 2013 roku w projekcie zakończyło udział 732 osoby (co stanowi 17,51% ogółu 

uczestników/uczestniczek, którzy mają zostać objęci wsparciem w ramach projektu), w tym 280 osób 

niepełnosprawnych (9,3% ogółu ONR). Poziom docelowy niektórych wskaźników uległ zmianie 

w stosunku do wniosku o płatność analizowanego na etapie ewaluacji mid-term:  

 Zwiększono liczbę osób, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu (z 4165 do 4180 

– zwiększona została liczba projektu po stronie Partnerów, którzy ukończyli szkolenia 

z zakresu wprowadzania ONR na rynek pracy) 

Poziom realizacji rezultatów twardych prezentuje tabela 18. 

Tabela 21 Poziom realizacji rezultatów twardych projektu – stan na 30.09.2013 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Wartość 

docelowa 
wskaźnika 

Wartość wskaźnika 
osiągnięta w 

danym okresie 
rozliczeniowym 

Wartość 
wskaźnika 
osiągnięta 

od początku 
realizacji 
projektu 

Stopień 
realizacji 

wskaźnika 

1 
Liczba osób, które zakończyły 

udział w projekcie 
4180 73 732 17,51 

2 
Liczba osób 

niepełnosprawnych, które 
zakończyły udział w projekcie 

3010 45 280 9,30 

3 
Liczba 3010 opracowanych 

IPD 
3010 114 2590 86,05 

4 
Liczba 450 ONR, które podjęły 

zatrudnienie 
450 52 325 72,22 

5 
Liczba 240 ONR, które 

zakończyły zajęcia praktyczne 
u pracodawcy 

240 11 244 101,67 

6 
Liczba 480ONR, które 

zakończyły staż rehabilitacyjny 
480 38 357 74,38 

7 
Liczba 1004 ONR, które 

ukończyły Warsztaty 
Aktywizacji Zawodowej 

1004 117 964 96,02 

8 
Liczba 3010 ONR, które 

skorzystały z poradnictwa 
zawodowego 

3010 117 2753 91,46 

9 

Liczba 980 ONR, które 
zakończyły szkolenie 

zawodowe lub podnoszące 
kwalifikacje 

980 35 710 72,45 

10 

Liczba ONR, które uzyskały 
wsparcie w 

rozpoczęciu/kontynuowaniu 
nauki 

240 27 230 95,83 

11 

Liczba 1050 osób z otoczenia 
ONR, które ukończyły 

konsultacje/warsztaty dla 
rodzin i 

opiekunów ONR 

1050 113 919 87,52 
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12 

Liczba (105) przedstawicieli 
kadry projektu po stronie 

Partnerów, którzy ukończyli 
szkolenia z zakresu 
wprowadzania ONR 

na rynek pracy 

120 0 120 100,00 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie wniosku o płatność za okres od 2013-09-01 do 2013-09-30 

(wniosek przed akceptacją CRZL) 

Analizując poziom realizacji rezultatów twardych projektu dla wskazania, że nie istnieje zagrożenie 

nieosiągnięcia poziomu założonych wskaźników warto przytoczyć dane sprawozdawcze z listopada 

2013r. Wskazują one wzrost poziomu wskaźników, szczególnie liczby osób, które zakończył udział 

w projekcie. 

Tabela 22 Poziom realizacji rezultatów twardych projektu – stan na 30.11.2013 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Wartość 

docelowa 
wskaźnika 

Wartość 
wskaźnika 

osiągnięta do 
30.11.2013 

Stopień 
realizacji 

wskaźnika 

1 
Liczba osób, które zakończyły udział 

w projekcie 
4180 1113 26,63 

2 
Liczba osób niepełnosprawnych, które 

zakończyły udział w projekcie 
3010 386 12,82 

3 Liczba 3010 opracowanych IPD 3010 2929 97,31 

4 
Liczba 450 ONR, które podjęły 

zatrudnienie 
450 392 87,11 

5 
Liczba 240 ONR, które zakończyły 
zajęcia praktyczne u pracodawcy 

240 269 112,08 

6 
Liczba 480ONR, które zakończyły staż 

rehabilitacyjny 
480 412 85,83 

7 
Liczba 1004 ONR, które ukończyły 
Warsztaty Aktywizacji Zawodowej 

1004 1016 103,67 

8 
Liczba 3010 ONR, które skorzystały z 

poradnictwa zawodowego 
3010 3127 103,89 

9 
Liczba 980 ONR, które zakończyły 

szkolenie zawodowe lub podnoszące 
kwalifikacje 

980 836 85,31 

10 
Liczba ONR, które uzyskały wsparcie 
w rozpoczęciu/kontynuowaniu nauki 

240 292 121,67 

11 

Liczba 1050 osób z otoczenia ONR, 
które ukończyły konsultacje/warsztaty 

dla rodzin i 
opiekunów ONR 

1050 116 96,76 

12 

Liczba (105) przedstawicieli kadry 
projektu po stronie Partnerów, którzy 

ukończyli 
szkolenia z zakresu wprowadzania 

ONR 
na rynek pracy 

120 120 100,00 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie Raportu okresowego za 03.2012r.-11.2013r. z realizowanych 

działań w projekcie pt.” Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy III”, stan na 30.11.2013 r. 

Mimo stosunkowo niskiego poziomu głównych wskaźników realizacji projektu – liczby 

osób, które ukończyły uczestnictwo w projekcie, poszczególne wskaźniki szczegółowe 

znajdują się na zadowalającym, wysokim poziomie przekraczającym 70%. Taki stan 

realizacji projektu pozwala stwierdzić, że nie istnieje zagrożenie nieosiągnięcia któregoś z rezultatów, 

na co wskazywali również przedstawiciele Lidera i Partnerów w trakcie diad. Ponadto należy 
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pamiętać na poziom wskaźników wpływa sposób ich weryfikacji. Jest to szczególnie istotne dla 

wskaźnika dotyczącego liczby osób, które zakończyły udział w projekcie, w tym liczby ONR. 

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 uczestniczących w projekcie ścieżka wsparcia nadal trwa. Potwierdzeniem braku 

zagrożenia osiągnięcia założonych poziomów rezultatów twardych może być poziom opracowanych 

IPD świadczących o przekraczającej 80% liczbie uczestników/uczestniczek przyjętych do projektu, 

a także dane sprawozdawcze dotyczące przyjęć do projektu. Dane w zakresie osób zrekrutowanych 

do projektu prezentuje tabela. 

Tabela 23 Liczba ONR zrekrutowanych do projektu 

Lp. Nazwa wskaźnika 

Wartość wskaźnika 

założona we wniosku 

o dofinansowanie 

Wartość 

wskaźnika 

osiągnięta 

od początku 

realizacji 

projektu 

Stopień 

realizacji 

wskaźnika 

1 
Liczba osób, które rozpoczęły 

udział w projekcie 
4180 4783 114,43% 

2 
Liczba ONR, które rozpoczęły 

udział w projekcie31 
3010 3054 101,46% 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie Raportu okresowego za 03.2012r.-11.2013r. z realizowanych 

działań w projekcie pt.” Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy III”, stan na 30.11.2013 r. 

5.4.2 Poziom osiągnięcia rezultatów miękkich 

Celem zweryfikowania poziomu realizacji rezultatów miękkich projektu Wykonawca przyjął 

następujące wskaźniki pomiaru (zaprezentowane szczegółowo w podrozdziale 4.1 niniejszego 

opracowania): 

 % pracowników Partnerów, uczestniczących w projekcie, u których nastąpił wzrost wiedzy 

i umiejętności do prowadzenia procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych; 

 % ONR, u których nastąpił wzrost pewności siebie, samooceny i wiary we własne 

możliwości; 

 % ONR, którzy zdobyli wiedzę na temat funkcjonowania rynku pracy, nawiązywania relacji 

zawodowych; 

 % ONR uczestniczących w projekcie, u których nastąpiła poprawa zdolności wchodzenia 

w interakcje społeczne; 

  % rodzin i opiekunów ONR uczestniczących w projekcie, u których nastąpiła zmiana postaw 

wobec swojego podopiecznego i siebie; 

                                                

31 Dane dotyczą wyłącznie nowozrekrutowanych uczestników/uczestniczek. W czasie prowadzenia badania ewaluacyjnego oraz 
opracowywania raportu końcowego  do kontynuowania wsparcia zrekrutowano 419 osób z II edycji projektu. 
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 % rodzin i opiekunów ONR uczestniczących w projekcie, u których nastąpił wzrost wiary 

rodzin i opiekunów w możliwości społeczne i zawodowe podopiecznego; 

 % rodzin i opiekunów ONR uczestniczących w projekcie, u których nastąpił wzrost zaufania 

do innych osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi; 

 % rodzin i opiekunów ONR uczestniczących w projekcie, u których nastąpił wzrost wiedzy na 

temat możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych, członków rodziny oraz otoczenia. 

Jak wynika z przeprowadzonego badania CATI u większości respondentów – 

pracowników Partnerów objętych szkoleniami (łącznie u 96,3%) nastąpił wzrost wiedzy 

i umiejętności w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi.  

 Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Na zdecydowany wzrost umiejętności w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej wskazało 89% 

respondentów/respondentek badania, nieznaczny wzrost nastąpił u 7,3% uczestników/uczestniczek, 

a 3,7% respondentów/respondentek uznało, że udział w projekcie nie wpłynął na ich umiejętności 

dotyczące pracy z ONR.  

Wzrost wiedzy pracowników/pracowniczek Partnerów objętych szkoleniami nastąpił 

u wszystkich badanych, w zakresie wszystkich szkoleń, w których 

respondenci/respondentki badania CATI brali/brały udział. Największy wzrost wiedzy 

odnotowano w zakresie specjalistycznego sprzętu wspomagającego funkcjonowanie ONR (średnia 

ocena poziomu wiedzy pracowników/pracowniczek przed udziałem w projekcie oceniona została na 

3,19, podczas gdy po zakończeniu projektu wyniosła 4,67). Na drugim miejscu pod względem 

wzrostu wiedzy uplasowały się szkolenia z zakresu schorzeń związanych z niepełnosprawnością 

ruchową (wzrost wiedzy o 1,29), a na trzecim kwestie dotyczące regulacji prawnych związanych 

z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (wzrost wiedzy uczestników/uczestniczek szkoleń o 1,26 

w stosunku do stanu wyjściowego). 

89,0%

7,3% 3,7%

Jak według Pana/i udział w projekcie wpłyną na Pana/i umiejętności pracy                    
z osobami niepełnosprawnymi

Są zdecydowanie większe niż
przed rozpoczęciem projektu

Są nieznacznie lepsze niż przed
rozpoczęciem projektu

Projekt nic nie zmienił w
przypadku moich umiejętności

dotyczących pracy  z ONR

Wykres 9 Wzrost umiejętności pracowników Partnerów do pracy z ONR 
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Tabela 24 Wzrost poziomu wiedzy pracowników partnerów w zakresie tematyki 

poszczególnych szkoleń 

Proszę ocenić poziom swojej wiedzy na 
tematy związane ze szkoleniami, w których 
brał/brała Pan/Pani udział 

średnia ocena 
poziomu wiedzy 
przed udziałem                

w projekcie 

średnia ocenia 
poziomu  wiedzy po 
zakończeniu udziału       

w projekcie 

Wzrost 
wiedzy 

Szkolenie prezentujące specjalistyczny sprzęt 
ułatwiający codzienne funkcjonowanie ONR 

3,19 4,67 1,48 

Szkolenia dotyczące specyfiki schorzeń związanych 
z niepełnosprawnością ruchową 

3,46 4,75 1,29 

Regulacje prawne związane z pracownikiem 
niepełnosprawnym 

3,40 4,66 1,26 

Jak efektywnie pozyskiwać pracodawców 3,35 4,60 1,25 

Marketing zatrudnienia wspomaganego 3,55 4,74 1,19 

Radzenie sobie ze stresem w pracy z ON 3,72 4,87 1,15 

Proces wsparcia dla rodziny/otoczenia  3,65 4,77 1,12 

Szkolenia dotyczące aktywizacji zawodowej ONR 3,69 4,73 1,04 

Szkolenia dotyczące aktywizacji społecznej ONR 3,81 4,76 0,95 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Dzięki szkoleniom pracownicy/pracowniczki Partnerów nabyli także wiedzę w zakresie sytuacji osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy, podnieśli swoje kompetencje w obszarze metod wspierania 

opiekunów/opiekunek ONR, a także poszerzyli wiedzę na temat aktywizacji zawodowej ONR.  

Tabela 25 Wzrost poziomu wiedzy pracowników Partnerów w zakresie pracy z ONR 

Proszę ustosunkować się do poniższych 
stwierdzeń  

średnia ocena 

Dzięki udziałowi w projekcie dużo lepiej wiem, jaka jest 
sytuacja na rynku pracy osoby niepełnosprawnej 

4,74 

Dzięki udziałowi w projekcie dużo lepiej wiem, w jaki 
sposób wspierać osoby opiekujące się na co dzień 
osobami niepełnosprawnymi ruchowo  

4,67 

Dzięki projektowi dużo lepiej wiem jak promować osoby 
niepełnosprawne na rynku pracy 

4,63 

Dzięki projektowi poznałem wiele nowych informacji 
dotyczących sprzętu dla osób niepełnosprawnych 

4,63 

Dzięki projektowi lepiej poznałem metody efektywnego 
pozyskiwania pracodawców dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo 

4,44 

Dzięki udziałowi w projekcie poznałem nowe techniki 
radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym w 
pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo 

4,34 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

O istotności kwestii związanych z sytuacją ONR na rynku pracy i sposobami aktywizacji zawodowej 

dla pracowników Partnerów świadczą również wyniki badania jakościowego. 
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W trakcie wywiadów IDI pracownicy/pracowniczki Partnerów wskazywali na wzrost wiedzy w zakresie 

aktywizacji zawodowej ONR. Wzrost wiedzy nastąpił m.in. poprzez zapoznanie się ze specyfiką 

funkcjonowania ONR na rynku pracy, możliwościami zatrudniania ONR oraz prawami pracowniczymi osób 

niepełnosprawnych. 

Źródło: Na podstawie IDI z pracownikami/pracowniczkami Partnerów 

Rezultaty miękkie założone dla niepełnosprawnych uczestników badania to wzrost pewności siebie, 

samooceny i wiary we własne możliwości, wzrost wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy, 

nawiązywania relacji zawodowych oraz poprawa zdolności wchodzenia w interakcje społeczne. 

Poziom realizacji tych wskaźników dla uczestników/uczestniczek badania CATI kształtuje się 

następująco: 

 Wzrost pewności siebie i wiary we własne możliwości: 95,7% respondentów/respondentek; 

 Wzrost samooceny: 93,7% respondentów/respondentek; 

 Wzrost wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych: 

93,41% uczestników/uczestniczek badania; 

 Poprawa zdolności wchodzenia w interakcje społeczne: 96,3%. 

Największy wzrost wiedzy w przypadku ONR uczestniczących w badaniu CATI nastąpił 

w zakresie tematyki związanej z poruszaniem się po rynku pracy (średnia ocena poziomu 

wiedzy przed przystąpieniem do projektu wynosiła 3,12 – na pięciostopniowej skali, podczas gdy 

w wyniku udziału w projekcie wzrosła do 4,11). Natomiast najwyżej respondenci/respondentki 

(zarówno przed udziałem w projekcie jak i po jego zakończeniu) ocenili siebie w zakresie kontaktów 

interpersonalnych (otwartość na inne osoby), chęci do podnoszenia kwalifikacji oraz pewności siebie.  

Szczegółowe dane prezentuje tabela 23. 

Tabela 26 Wzrost kompetencji niepełnosprawnych uczestników projektu  

Proszę ocenić poniższe elementy dotyczące 
Pana/i przed udziałem w projekcie i po/w 
trakcie projektu 

średnia ocena 
przed udziałem           

w projekcie 

średnia ocenia po 
zakończeniu 

udziału w 
projekcie 

wzrost 
wiedzy 

Wiedza w zakresie poruszania się po rynku pracy 3,12 4,22 1,10 

Wiara w możliwość znalezienia pracy 3,03 3,97 0,94 

Pewność siebie 3,39 4,30 0,91 

Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji 3,47 4,36 0,89 

Samodzielność  3,29 4,16 0,87 

Chęć poszukiwania pracy 3,35 4,17 0,82 

Chęć podjęcia pracy 3,44 4,26 0,82 

Samoocena  3,38 4,18 0,80 

Otwartość na inne osoby  3,63 4,41 0,78 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

O dopasowaniu projektu do zdiagnozowanych potrzeb beneficjentów świadczy również fakt, że tylko 

10,6% uczestników badania ilościowego nie dostrzega żadnych korzyści z udziału w projekcie. 



  

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

 

67 

Wykres 10 Korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie w opinii ONR 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Wyniki te potwierdzają stanowisko respondentów/respondentek względem korzyści, które odniosły 

ONR uczestniczące w badaniu CATI. Główne korzyści, które dostrzegają uczestnicy i uczestniczki 

badanego projektu są związane z kompetencjami „miękkimi” i umiejętnościami interpersonalnymi 

takimi jak wzrost pewności siebie i wzrost pewności w kontaktach interpersonalnych (odpowiednio 

62,5% i 57,9% uczestników/uczestniczek). Stosunkowo wysoki odsetek respondentów wskazał 

również na wzrost umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy (57,3%). Na wzrost 

pewności siebie i nabycie umiejętności interpersonalnych wskazują również respondenci badań 

jakościowych, co potwierdza wyniki badania mid-term, wskazujących, że niepełnosprawni 

uczestnicy/uczestniczki projektu przywiązują do zdobycia kompetencji miękkich i pracy 

nad cechami własnej osobowości tak samo dużą wagę jak do zdobywania kwalifikacji 

zawodowych i doświadczenia w pracy.  

Wśród korzyści wyniesionych z projektu oprócz poniesienia kwalifikacji (np. poprzez zdobycie prawa jazdy, 

czy uczestnictwo w kursie komputerowym) ONR odczuły wzrost pewności siebie, mobilizację do 

przezwyciężania barier co z kolei przekłada się na ogólny wzrost aktywności – czynnego udziału w życiu 

codziennym. Projekt przyczynił się do zwiększenia samodzielności beneficjentów/beneficjentek. 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie IDI z ONR i opiekunami 

Również opiekunowie ONR biorący udział w badaniu zauważyli zmiany postaw i wiedzy u swoich 

podopiecznych. Zdecydowana większość opiekunów/opiekunek ONR uczestniczących w badaniu CATI  

dostrzegła te zmiany – łącznie 76,8% opiekunów/opiekunek, podczas gdy żadnych zmian nie 

widziało 8,5% badanych.  

62,5%

57,9%

49,3%

57,3%
51,6%

49,9%

10,6%

Jestem bardziej pewny
siebie

Czuję się pewniej w
kontaktach z innymi ludźmi

Czuję się pewniej w
kontaktach zawodowych

Zdobyłem/łam wiedzę jak i
gdzie poszukiwać pracy

Wiem jak zachować się
podczas rozmowy

kwalifikacyjnej

Wiem, że osoba
niepełnosprawna może

wykonywać pracę
zawodową

Nie widzę żadnych korzyści
płynących z uczestnictwa w

projekcie

Czy dostrzega Pan/i jakieś korzyści z uczestnictwa w projekcie Wsparcie osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy III?
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Wykres 11 Zmiany postaw ONR w opinii ich opiekunów/opiekunek 

23,1%

53,7%

14,6%

6,0% 2,5%

Czy zauważył/a Pan/i zmianę cech/postaw swojego 
podopiecznego/podopiecznej od czasu rozpoczęcia uczestnictwa                                     

w projekcie?

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

 
Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Największa liczba opiekunów dostrzegła zmiany u swoich podopiecznych w zakresie wzrostu 

pewności siebie (72,2% badanych), samooceny (55,5%) oraz wzrostu chęci do poszukiwania pracy 

(31%). 

Tabela 27 Zmiany postaw ONR w opinii ich opiekunów/opiekunek 

 
Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Największy wzrost wg opiekunów/opiekunek ONR nastąpił natomiast w zakresie wiary w możliwość 

znalezienia zatrudnienia (wzrost o 0,98), wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy (0,90) a także 

chęci podnoszenia kwalifikacji i podjęcia zatrudnienia. 

Tabela 28 Wzrost kompetencji niepełnosprawnych uczestników projektu w opinii 

opiekunów ONR 

Proszę ocenić poniższe elementy dotyczące 
osoby niepełnosprawnej ruchowo, którą się 
Pan/i opiekuje przed udziałem w projekcie 
i po/w trakcie projektu 

średnia ocena 
przed udziałem           

w projekcie 

średnia ocenia po 
zakończeniu 

udziału                       
w projekcie 

wzrost 

Wiara w możliwość znalezienia pracy 2,66 3,64 0,98 

Wiedza w zakresie poruszania się po rynku pracy  2,80 3,71 0,90 

Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji 2,88 3,77 0,89 

Jakie zmiany Pan/i zauważył/a?
Odsetek respondentów

N=281

Wzrost pewności siebie 72,2%

Wzrost samooceny 55,5%

Wzrost chęci do poszukiwania pracy 31,0%

Wzrost chęci do uczestnctwa w życiu społecznym 27,8%

Wzrost samodzielności 27,8%

Wzrost wiary w możliwość znalezienia zatrudnienia 22,1%
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Proszę ocenić poniższe elementy dotyczące 
osoby niepełnosprawnej ruchowo, którą się 
Pan/i opiekuje przed udziałem w projekcie 
i po/w trakcie projektu 

średnia ocena 

przed udziałem           
w projekcie 

średnia ocenia po 
zakończeniu 

udziału                       
w projekcie 

wzrost 

Chęć podjęcia pracy 2,74 3,63 0,89 

Chęć poszukiwania pracy 2,72 3,60 0,88 

Otwartość na inne osoby (kontakty interpersonalne) 3,12 3,85 0,73 

Pewność siebie 3,16 3,88 0,73 

Samoocena  3,19 3,88 0,69 

Samodzielność  3,03 3,52 0,48 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Opiekunowie osób niepełnosprawnych uczestniczący w projekcie, wśród głównych korzyści 

wynikających z uczestnictwa w projekcie wskazują te, które pomogą im wspierać swoich 

podopiecznych, jak możliwość wymiany doświadczeń na temat opieki nad ONR. Jednakże, zarówno 

indywidualne wywiady pogłębione jak i wyniki ankiet CATI wskazują, że mimo iż opiekunowie raczej 

utożsamiają swoje potrzeby w zakresie wsparcia z potrzebami podopiecznych, to dostrzegają także 

inne korzyści płynące z projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III. Jak 

wynika z wywiadów IDI główną korzyścią jest zmiana nastawienia opiekunów w stosunku do ONR. 

Udział w projekcie pozwolił opiekunom ONR uświadomić sobie możliwości swoich podopiecznych, wzrosła 

ocena ich możliwości, wiara w samodzielność i to, że osoby niepełnosprawne mogą pracować zawodowo 

i dobrze radzić sobie na rynku pracy. Wzrosła też świadomość opiekunów ONR jak istotna jest codzienna 

aktywność ONR na drodze do mobilizacji do działania. 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie IDI z opiekunami ONR 

Korzyści wynikające z dla otoczenia ONR z uczestnictwa w projekcie prezentuje tabela. 

Tabela 29 Korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie w opinii opiekunów ONR 

Proszę wskazać, co według Pana/Pani jest największą wartością 
projektu dla Pana/Pani jako opiekuna osoby niepełnosprawnej 

liczbowo 

odsetek 
respondentów 

N=281 

Możliwość zapoznania się z doświadczeniami i wiedzą innych opiekunów 
osób niepełnosprawnych ruchowo  

232 82,6% 

Możliwość samego tylko spotkania z innymi  164 58,4% 

Zdobycie profesjonalnej wiedzy na temat opieki nad osobą 
niepełnosprawną 

105 37,4% 

Możliwość spędzenia czasu ze swoim podopiecznym w sytuacji innej niż 
„szara codzienność” 

98 34,9% 

Możliwość uzyskania wiedzy na temat instytucji i organizacji zajmujących 
się problemami osób niepełnosprawnych ruchowo 

117 41,6% 

Fakt, że osoba którą się opiekuję, uważa, że to dla niej ważna sprawa 76 27,0% 

Wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób niepełnosprawnych 63 22,4% 

Poznanie praw osób niepełnosprawnych jako pracowników 74 26,3% 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 
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Wśród wskaźników pomiaru, opracowanych na potrzeby weryfikacji założeń projektu, dla grupy 

opiekunów/opiekunek ONR na potrzeby realizacji badania ewaluacyjnego wybrano wskaźniki 

związane ze zmianą postaw wobec swojego podopiecznego i siebie, wzrostem wiary rodzin 

i opiekunów w możliwości społeczne i zawodowe podopiecznego, wzrostem zaufania rodzin 

i opiekunów do innych osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi oraz wzrostem wiedzy 

rodzin i opiekunów na temat możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych, członków rodziny oraz 

otoczenia.  

Zmianę postaw względem siebie i swojego podopiecznego na potrzeby niniejszego badania 

określono mianem wiary we własne umiejętności jako opiekuna/opiekunki ONR, samooceny oraz 

oceny samodzielności podopiecznego: 

 Wiara we własne możliwości, jako opiekuna/opiekunki ONR w wyniku uczestnictwa 

w projekcie wzrosła w przypadku 91,8% respondentów/respondentek; 

 Samoocena wzrosła u 93,2% opiekunów/opiekunek uczestniczących w badaniu CATI; 

 Ocena samodzielności podopiecznego wzrosła w przypadku 87,5% badanych 

opiekunów/opiekunek ONR. 

Wiara w możliwości społeczne wzrosła u 93,2% opiekunów/opiekunek ONR. Natomiast wiara 

w możliwości zawodowe zbadana została przez następujące wskaźniki: wiara w możliwość 

znalezienia i podjęcia pracy oraz wiara w możliwość utrzymania zatrudnienia przez podopiecznego: 

 W przypadku 93,2% opiekunów/opiekunek w wyniku projektu wzrosła wiara w możliwość 

znalezienia i podjęcia przez podopiecznego pracy; 

 U 90,7% badanych wzrosła natomiast wiara w utrzymanie przez ONR zatrudnienia. 

Wzrost zaufania do innych osób opiekujących się ONR odnotowano w przypadku 93,2% badanych 

opiekunów/opiekunek, natomiast wiedza na temat możliwości wsparcia ONR, członków rodziny czy 

otoczenia wzrosła u 96,1% badanych. 

Wzrost wiedzy w przypadku wszystkich zakładanych dla grupy opiekunów/opiekunek 

wskaźników pomiaru jest bardzo wysoki – bliski 100%. Szczegółowy poziom wzrostu wiedzy 

w badanych aspektach prezentuje tabela. 

Tabela 30 Wzrost wiedzy i kompetencji opiekunów/opiekunek ONR 

Proszę ocenić poniższe elementy dotyczące 
Pana/i przed udziałem w projekcie i po/w 
trakcie projektu 

średnia ocena 
przed udziałem w 

projekcie 

średnia ocenia po 
zakończeniu 

udziału w 
projekcie 

Wzrost 
wiedzy 

Wiedza na temat instytucji, które udzielają wsparcia 

osobom niepełnosprawnym 
3,14 3,86 0,73 

Wiara w możliwość znalezienia i podjęcia pracy przez 
podopiecznego 

3,04 3,74 0,70 

Wiara w możliwość utrzymania zatrudnienia przez 
podopiecznego 

3,12 3,77 0,64 

Zaufanie do instytucji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych  

3,33 3,93 0,60 
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Proszę ocenić poniższe elementy dotyczące 

Pana/i przed udziałem w projekcie i po/w 
trakcie projektu 

średnia ocena 

przed udziałem w 
projekcie 

średnia ocenia po 

zakończeniu 
udziału w 
projekcie 

Wzrost 
wiedzy 

Wiara w możliwości społeczne podopiecznego  3,27 3,84 0,57 

Wiara w umiejętności i wiedze podopiecznego 3,30 3,83 0,54 

Zaufanie do innych osób opiekujących się moim 
podopiecznym 

3,43 3,95 0,52 

Samodzielność podopiecznego 3,19 3,56 0,36 

Wiedza na temat metod aktywizacji społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych 

3,57 3,81 0,25 

Wiara we własne umiejętności jako opiekuna osoby 
niepełnosprawnej 

3,62 3,84 0,22 

Samoocena 3,63 3,81 0,19 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

O wiedzy w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej opiekunów/opiekunek ONR uczestniczących 

w badaniu oraz ich nastawieniu do podopiecznych świadczą również odpowiedzi dotyczące postaw 

wobec ONR. 87,5% badanych opiekunów/opiekunek ONR zgodziło się ze stwierdzeniem, że osoby 

niepełnosprawne ruchowo mogą wykonywać pracę zawodową, a 88,6% badanych jest zdania, że 

praca zawodowa może być bodźcem dla rozwoju ONR. Jak wynika z przeprowadzonego badania 

opiekunowie/opiekunki są świadomi, że powinni dać swoim podopiecznym większe pole do 

samodzielności (91,5% respondentów/respondentek zgodziło się ze stwierdzeniem Jako opiekun 

osoby niepełnosprawnej powinienem dać jej szansę na bycie bardziej samodzielną) a 82,6% 

uczestników/uczestniczek badania było zdania, że podopieczny/podopieczna może być bardziej 

samodzielny/samodzielna. O wysokim zaufaniu do instytucji wspierających ONR świadczą opinie 

opiekunów/opiekunek na temat wsparcia ze strony tych organizacji. 85,5% uczestników/uczestniczek 

badania stwierdziło, że potrzebuje wsparcia tego typu organizacji w procesie opieki nad ONR. 

Szczegółowe dane prezentuje wykres. 
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Wykres 12 Postawy opiekunów względem wsparcia ONR 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie badania CATI 

Poziom osiągnięcia rezultatów twardych i miękkich projektu przekłada się na realizację jego celów. 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy – głównie analizy danych sprawozdawczych oraz wyników 

badania CATI w pełni zrealizowany został trzeci cel szczegółowy projektu – wzrost wiedzy 

i umiejętności u przedstawicieli kadry projektu po stronie Partnerów – uczestnictwo 

w szkoleniach związanych z aktywizacją zawodową zakończyło, zgodnie z założeniami 120 

pracowników/pracowniczek kadry projektu. Co więcej, jak wynika z przeprowadzonego badania 

CATI, wszyscy uczestnicy szkoleń odnotowali wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizacji 

zawodowej ONR.  

W związku z poziomem realizacji rezultatów projektu nie można jednoznacznie wskazać że pozostałe 

dwa cele szczegółowe – zwiększenie i rozwój umiejętności u 3010 ONR i zmiana postaw społecznych 

u 1050 osób z otoczenia ONR w obszarze aktywności społeczno-zawodowej ONR zostały 

zrealizowane, jednak wyniki badań jakościowych i ilościowych wskazują, że nie występują znaczące 

przeszkody dla realizacji tych celów.  

  

Osoba, którą się opiekuję może być znacznie bardziej
samodzielna

Jako opiekun osoby niepełnosprawnej powinienem dać jej
szansę na bycie bardziej samodzielną

Praca zawodowa jest bodźcem do rozwoju osoby, którą się
opiekuję

Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą wykonywać pracę
zawodową

Jest wiele osób, które mogą mi pomóc przy opiece nad moim
podopiecznym

Jest wiele organizacji, które mogą mi pomóc przy opiece nad
moim podopiecznym

Potrzebuję wsparcia innych osób/organizacji w zakresie opieki
nad osobą niepełnosprawną

82,6% 

91,5% 

88,6% 

87,5% 

86,1% 

80,1% 

85,8% 

17,4% 

8,5% 

11,4% 

12,5% 

13,9% 

19,9% 

14,2% 

Czy skłonny/skłonna jest się Pan/i zgodzić z następującymi stwierdzeniami?  

tak nie
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5.4.3 Ocena efektywności projektu 

Oprócz analizy poziomu rezultatów projektu konieczne było zbadanie „ekonomiczności” projektu.32 

Efektywność projektu zgodnie z metodologią badania określona 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 31 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) 

29 976 846,00 3010 9959,09 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie wniosku o dofinansowanie i płatność 

Średni koszt wsparcia ONR w ramach projektu wynosi niemal 10 000 zł. Jest to kwota 

uśredniona, należy pamiętać o tym, że indywidualny koszt wsparcia może być znacznie zróżnicowany 

co warunkuje ścieżka wsparcia opracowana w ramach IPD. 

Analizując efektywność badanego projektu konieczne jest również określenie kosztów związanych 

wyłącznie z aktywizacją zawodową. Poniższa tabela prezentuje koszty przeznaczone na aktywizację 

zawodową (nieuwzględniając wsparcia pracowników projektu czy otoczenia ONR) realizowane 

w ramach projektów w stosunku do wszystkich poniesionych kosztów.  

Tabela 32 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)  

29 976 846,00 21 073 285,00 70,3% 7001,09 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie wniosku o dofinansowanie  

W kontekście efektywności projektów istotna jest również kwestia kosztów 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 

                                                

32 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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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 33 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 %) 

29 976 846,00 450 0,03% 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie wniosku o dofinansowanie 

5.4.4 Ocenia procesu zarządzania projektem 

Na sprawną realizację założonych celów projektu ma wpływ sposób zarządzania projektem, 

komunikacja między partnerami czy monitoring realizowanych działań. Jak wynika 

z przeprowadzonych diad z przedstawicielami/przedstawicielkami Lidera i Partnerów od momentu 

realizacji ewaluacji mid-term niewiele uległo zmianie w tym zakresie.  

System monitorowania projektu opracowany został w oparciu o doświadczenia Lidera i Partnerów 

wyniesione z realizacji poprzednich edycji projektu. Dokumentem stanowiącym podstawę systemu 

monitoringu jest wypracowana wspólnie przez Lidera i Partnerów Strategia monitoringu i ewaluacji.  

Główne cele monitoringu działań realizowanych w projekcie prezentuje schemat. 

Schemat 7 Działania realizowane w ramach monitoringu projektu 

 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie Strategii monitoringu i ewaluacji projektu Wsparcie osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy III, s.10,11 

Główne narzędzia monitoringu oparte zostały o bieżące kontakty podmiotów realizujących projekt. 

Gromadzenie informacji dotyczących postępów w projekcie odbywa się poprzez spotkania Grupy 

ocena terminowości realizacji poszczególnych zadań i osiąganych 
rezultatów  

identyfikacja występujących problemów, trudnosci, konfliktów                
w partnerstwie oraz sposobu ich rozwiązywania 

identyfikacja dobrych praktyk 



  

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

 

75 

Sterującej Projektem oraz kontrolę harmonogramu realizacji zadań.33 Ponadto, istotną kwestią dla 

procesu kontroli poziomu realizacji założonych celów, wskaźników i rezultatów są comiesięczne 

sprawozdania składane przez Partnerów Liderowi, spotkania robocze Partnera 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 

pracowników/pracowniczek Partnerów procedury monitoringu są transparentne, sięgają w głąb 

czynności prowadzonych w ramach projektu. 

Również komunikacja w projekcie oceniana jest pozytywnie. Funkcjonuje na zadowalającym 

poziomie, przybierając różne formy– wykorzystywane są zarówno nowoczesne środki komunikacyjne 

jak i formuły tradycyjne (poczta). W trakcie współpracy jest wykorzystywana również komunikacja 

bezpośrednia. Wszelkie trudności i kwestie sporne rozwiązywane są podczas spotkań Partnerów 

i Lidera ale także w kontakcie bieżącym, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, czy rozmów 

telefonicznych. 

Wartość dodaną projektu bez wątpienia stanowi współpraca, jaką partnerzy projektu 

nawiązali z innymi organizacjami w trakcie trwania projektu w celu działania na rzecz 

poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. W prawdzie skala tej współpracy nie jest duża 

jednak warto zwrócić na nią uwagę w kontekście dobrych praktyk. 

Dodatkowa współpraca w ramach projektu jak i poza nim odbywa się jednak głównie w kręgu 

partnerów projektu. Według respondentów/respondentek wywiadów IDI mnogość organizacji 

uczestniczących w projekcie służy przede wszystkim dywersyfikacji czynności, które wykonują na 

rzecz niepełnosprawnych. Dzięki niej organizacje te mogą się zająć różnymi typami 

niepełnosprawności, różnymi problemami wynikającymi z niepełnosprawności. Jednocześnie 

zarysowana dywersyfikacja działalności prowadzi do powstawania dobrych praktyk, które mogą ulec 

niejako „proliferacji” na zakres aktywności innych organizacji. 

Jak wskazuje przeprowadzone badanie występują dwa rodzaje relacji, które skutkują 

zwiększeniem poziomu i jakości współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się 

osobami niepełnosprawnymi. Pierwszy rodzaj relacji ma charakter wewnętrzny i zarysowuje się 

pomiędzy liderem a partnerami. Drugi rodzaj relacji ma wymiar zewnętrzny. W tym wymiarze 

zarysowały się relacje pomiędzy partnerami a pracodawcami (pozyskiwanie staży, miejsc pracy dla 

niepełnosprawnych), partnerami a instytucjami publicznymi (ułatwianie prowadzenia działalności 

przedsiębiorcom zatrudniającym niepełnosprawnych, szkolenia etc.) oraz partnerami a innymi 

NGO’sami. 

Niezwykle ważnym elementem badania ewaluacyjnego była identyfikacja różnego rodzaju przeszkód 

i barier, na które natrafiono w realizacji projektu, a które mogą przyczynić się do zmniejszenia jego 

skuteczności. W badaniu starano się oprócz zidentyfikowania samego zagrożenia wskazać również na 

jego źródła. W szczególności próbowano zdiagnozować, czy źródła te leżą wewnątrz samego 

programu, czy też raczej spowodowane są przez zewnętrzne czynniki. Niektórzy 

z respondentów/respondentek z ramienia partnerów, wśród tych czynników wymieniali nadmierną 

biurokratyzację procedur działania w ramach projektu. 

                                                

33 Tamże, s.11 
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Podsumowując analizę barier wpływających na skuteczność realizowanych w projekcie „Wsparcie 

osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” należy dokonać rozgraniczenia na problemy 

wewnętrzne – wynikające z zapisów dokumentów programowych, charakteru projektu i zewnętrzne. 

Schemat 8 Bariery wpływające na skuteczność realizacji projektu 

 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting  

 

  

BARIERY WEWNĘTRZNE 

Niemożność uczestnictwa pewnych 
niepełnosprawnych w projekcie z 
powodu uczestnictwa w innym 

projekcie lub w poprzedniej edycji 
projektu 

Nieskuteczna promocja projektu, 
niewykorzystująca odpowiednich 

dla objętej wsparciem grupy 
odbiorców nośników informacji, 
zbyt mała kampania promująca 

projekt 

BARIERY ZEWNĘTRZNE 

Biurokratyzacja projektu, 
wynikająca z wytycznych unijnych 

Projektowe ograniczenia czasowe i 
ilościowe 

Specyfika rynku pracy 

Brak dostępu ONR do informacji o 
projektach 

Brak skutecznych rozwiązań 
systemowych dotyczących 

niepełnosprawnych na rynku pracy 
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6 Podsumowanie 

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 III 

trafnie wpisuje się w zdiagnozowane w dokumentach strategicznych odnoszących się do problemu 

niepełnosprawności problemy osób niepełnosprawnych. Analizowane w ramach niniejszego badania 

dokumenty strategiczne określają szereg celów, których realizacja powinna przyczynić się do wzrostu 

aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Wśród celów tych wyróżnić należy: 

 Wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych; 

 Wzrost dostępu osób niepełnosprawnych do otwartego rynku pracy; 

 Podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych, w tym wzrost dostępu do kształcenia, 

kształcenie zawodowe, kształcenie ustawiczne; 

 Zwiększenie dostępu do rehabilitacji; 

 Podniesienie poziomu integracji społecznej osób niepełnosprawnych; 

 Wsparcie otoczenia ON. 

Analizując cel główny i cele szczegółowe projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy 

III w kontekście zapisów dokumentów strategicznych należy stwierdzić, że wpisują się one 

w założenia dokumentów strategicznych, a tym samym wychodzą naprzeciw problemom osób 

niepełnosprawnych. Poprzez zapewnianie uczestnikom specjalistycznego wsparcia doradczego, 

psychologicznego czy szkoleń projekt bezpośrednio wpisuje się w cele strategiczne związane 

z podnoszeniem kwalifikacji osób niepełnosprawnych, zwiększeniem dostępu do rehabilitacji czy 

wzrostem poziomu integracji społecznej ON. Na wzrost aktywności zawodowej 

uczestników/uczestniczek projektu, a tym samym zwiększenie dostępu do otwartego rynku pracy 

bezpośrednie przełożenie mają działania projektowe związane z możliwością odbywania staży 

rehabilitacyjnych, zajęć praktycznych u pracodawcy. Działania te podnoszą atrakcyjność osób 

niepełnosprawnych ruchowo jako pracowników poprzez nabywanie nowych umiejętności – 

szczególnie praktycznych, co przekłada się na podniesienie kwalifikacji i poziomu integracji 

społecznej uczestników/uczestniczek projektu. Wspieranie otoczenia osób niepełnosprawnych to 

działania skierowane do opiekunów ONR i pracowników projektu, którzy zawodowo zajmują się 

osobami niepełnosprawnymi. 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, oprócz tego, że poprzez zgodność z zapisami dokumentów 

strategicznych i programowych projekt odpowiada na najistotniejsze problemy i potrzeby osób 

niepełnosprawnych, projekt odpowiadał również na realne potrzeby ONR o czym świadczą wyniki 

badania CATI. Wszystkie formy wsparcia, w których uczestniczyli respondenci/respondentki. 

otrzymały bardzo wysokie oceny (średnie ocen kształtują się na poziomie powyżej 4 na 

pięciostopniowej skali). Podsumowując wyniki badań ilościowych i jakościowych można stwierdzić, że 

projekt odpowiada na następujące potrzeby ONR: 
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 Konieczność podniesienia kwalifikacji, zdobycia doświadczenia zawodowego i wiedzy 

praktycznej; 

 Wzrost motywacja do znalezienia/podjęcia pracy; 

 Potrzeby związane z aktywizacją zawodową, rynkiem pracy i szeroko pojętym podniesieniem 

atrakcyjności beneficjentów/beneficjentek na rynku pracy; 

 Potrzeby społeczne związane z nawiązywaniem kontaktów, „wyjściem do ludzi”. 

Wsparcie realizowane w projekcie opiera się na diagnozie potencjału uczestnika i wykorzystuje 

zasadę empowerment – uczestnicy włączani są w proces opracowywania i doboru 

najskuteczniejszych działań uwzględniających ich cechy jednostkowe. Na podstawie diagnozy opartej 

m.in. na doradztwie psychologicznym i zawodowym opracowywane są zindywidualizowane programy 

rozwoju uwzględniające. Na tej podstawie określa się zdolności uczestnika projektu do aktywizacji 

zawodowej. Po objęciu osoby niepełnosprawnej odpowiednim wsparciem możliwa jest realizacja 

stażu, praktyki zawodowej czy też wyjście na rynek pracy. Tak model wsparcia zapewnia 

kompleksowe, zindywidualizowane działanie i stanowi najskuteczniejszą formę działań, która 

powinna być upowszechniana w kolejnych projektach. 

Podsumowując wyniki ewaluacji ex-post warto zwrócić uwagę na poziom osiągnięcia rezultatów 

miękkich. Na potrzeby badania Wykonawca założył kilka wskaźników pomiarów odnoszących się do 

tych rezultatów. Poziom ich osiągnięcia na podstawie badania CATI prezentuje tabela: 

Tabela 34 Poziom wskaźników pomiaru badania ex-post 

Wskaźnik Poziom realizacji 

% pracowników uczestniczących w projekcie, u których 

nastąpił poprzez udział w szkoleniach wzrost wiedzy 

i umiejętności do prowadzenia procesu aktywizacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

Łącznie u pracowników/pracowniczek 96,3% 

Partnerów nastąpił wzrost wiedzy 

i umiejętności w zakresie pracy z osobami 

niepełnosprawnymi. 

% ONR uczestniczących w projekcie, u których nastąpił 

wzrost pewności siebie, samooceny i wiary we własne 

możliwości. 

Wzrost pewności siebie nastąpił u 95,7% 

respondentów/respondentek; 

Wzrost samooceny nastąpił u 93,7% 

respondentów/respondentek. 

% ONR którzy zdobyli wiedzę na temat funkcjonowania 

rynku pracy, nawiązywania relacji zawodowych 

uczestników/uczestniczek badania 93,4% 

zdobyło wiedzę na temat funkcjonowania 

rynku pracy i nawiązywania relacji 

zawodowych. 

% ONR uczestniczących w projekcie, u których 

nastąpiła poprawa zdolności wchodzenia w interakcje 

społeczne. 

U respondentów/respondentek 96,3% 

nastąpiła poprawa zdolności wchodzenia 

w interakcje społeczne 

% rodzin i opiekunów ONR uczestniczących 

w projekcie, u których nastąpiła zmiana postaw wobec 

swojego podopiecznego i siebie. 

Wiara we własne możliwości, jako 

opiekuna/opiekunki ONR w wyniku 

uczestnictwa w projekcie wzrosła w przypadku 

respondentów/respondentek. 91,8% 

Samoocena wzrosła u 93,2% 

opiekunów/opiekunek uczestniczących 

w badaniu CATI. 

Ocena samodzielności podopiecznego wzrosła 

w przypadku badanych 87,5% 

opiekunów/opiekunek ONR. 

% rodzin i opiekunów ONR uczestniczących Wiara w możliwości społeczne wzrosła 
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Wskaźnik Poziom realizacji 

w projekcie, u których nastąpił wzrost wiary 

w możliwości społeczne i zawodowe podopiecznego. 

u opiekunów/opiekunek ONR. 93,2% 

W przypadku opiekunów/opiekunek 93,2% 

w wyniku projektu wzrosła wiara w możliwość 

znalezienia i podjęcia przez podopiecznego 

pracy. 

U badanych wzrosła natomiast wiara 90,7% 

w utrzymanie przez ONR zatrudnienia. 

% rodzin i opiekunów ONR uczestniczących 

w projekcie, u których nastąpił wzrost zaufania do 

innych osób opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi. 

Wzrost zaufania do innych osób opiekujących 

się ONR odnotowano w przypadku 93,2% 

badanych opiekunów/opiekunek 

% rodzin i opiekunów ONR uczestniczących 

w projekcie, u których nastąpił wzrost wiedzy na temat 

możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych, 

członków rodziny oraz otoczenia. 

Wzrost u badanych. 96,1% 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting na podstawie wyników badania 
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Aneks 1 

1 Narzędzia badawcze wykorzystane w ewaluacji ex-post 

1.1 Kwestionariusz ankiety CATI dla ONR uczestniczących w projekcie 

Przywitanie, przedstawienie 

Dzień dobry. Nazywam się …. Dzwonię w związku z projektem „Wsparcie osób niepełnosprawnych 

ruchowo na rynku pracy III” .Jestem ankieterem firmy Collect Consulting S.A., która na zlecenie 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi badanie ewaluacyjne tego 

projektu. (Projekt realizowany jest we współpracy PFRON z Caritas Polska, FAR, Fundacją Polskich 

Kawalerów Maltańskich, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji) 

Uczestniczy/uczestniczyła Pan/Pani w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy 

III” dlatego chciałbym/chciałabym porozmawiać z Panem/Panią na ten temat. W większości 

przypadków odpowiedzi na pytania wymagają jedynie wskazania właściwych odpowiedzi spośród 

tych, które będę czytać. Szczególnie ważna jest prawdziwość informacji. Pana/Pani odpowiedzi 

pozostaną poufne.  

Czy mogłoby/mogłaby Pan/Pani poświęcić mi teraz ok 15 minut? (w przypadku odmowy ankieter 

umawia inny, dogodny termin przeprowadzenia ankiety) 

Dane porządkujące (informacje wypełnia ankieter po przeprowadzeniu wywiadu) 

Nazwisko ankietera  

Termin przeprowadzania wywiadu  

 

Pytania o poprzednią edycję projektu 

1. Skąd dowiedział się Pan/Pani o możliwości udziału w projekcie Wsparcie osób 
niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III? 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru – ankieter 
zaznacza wszystkie 

wskazane przez 
respondenta odpowiedzi 

a) Telewizja ogólnopolska  

b) Telewizja regionalna  

c) Prasa ogólnopolska  

d) Prasa regionalna  

e) Prasa lokalna  

f) Radio ogólnopolskie  

g) Radio lokalne  

h) Radio regionalne  

i) Strona internetowa PFRON  

j) Strona internetowa instytucji partnerskich (FAR, CARITAS, Stowarzyszenie przyjaciół 
integracji, Pomoc Maltańska) 

 

k) Strony internetowe poświęcone osobom niepełnosprawnym   

l) Broszury, plakaty  

ł) Od znajomych, rodziny  

m) Od osoby niepełnosprawnej którą się opiekuję  

n) Inne, jakie….  
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2. Czy brał/a Pan/i udział w poprzedniej edycji projektu Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Tak  

b) Nie (przejście do pytania nr 4)  

 

3. W jakich formach wsparcia Pan/Pani uczestniczyli w poprzednich edycjach projektu? Pytanie wielokrotnego 
wyboru 

a) Warsztaty aktywizacji zawodowej  

b)  Szkolenia zawodowe  

c) Szkolenia podnoszące kwalifikacje  

d) Staż rehabilitacyjny  

e) Zajęcia praktyczne u pracodawcy  

f) Wsparcie w rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki  

g)  Poradnictwo indywidualne - psycholog  

h) Poradnictwo indywidualne – doradca zawodowy/trener pracy  

i) Poradnictwo indywidualne -lekarz  

j) Poradnictwo indywidualne –konsultant „niezależnego życia”  

k) Poradnictwo indywidualne -prawnik  

l) Stworzenie video cv  

ł) Zakup specjalistycznego sprzętu  

 

Ocena zakładanych rezultatów twardych i miękkich (3.4)  

4. Z jakich form wsparcia korzysta/korzystał/a Pan/i w ramach projektu/ w III edycji 
projektu? Proszę wskazać, w czym brał/a Pan/i udział i ocenić czy wsparcie było 
dostosowane do Pana/i potrzeb? 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru (ocena na skali od 

1 do 5 gdzie jeden 
oznacza ocenę najniższą, 

5 najwyższą) 

a) Aktualizacja Indywidualnego Planu Działania ( czytane tylko dla uczestników II edycji 
projektu – kontynuacja) 

 

b)  Warsztaty aktywizacji zawodowej  

c) Szkolenia zawodowe  

d) Szkolenia podnoszące kwalifikacje  

e) Staż rehabilitacyjny  

f) Zajęcia praktyczne u pracodawcy  

g)  Wsparcie w rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki  

h) Poradnictwo indywidualne - psycholog  

i) Poradnictwo indywidualne – doradca zawodowy/trener pracy  

j) Poradnictwo indywidualne -lekarz  

k) Poradnictwo indywidualne –konsultant „niezależnego życia”  

l) Poradnictwo indywidualne -prawnik  

ł) Stworzenie video cv  

m) Zakup specjalistycznego sprzętu  
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5. Czy dzięki Indywidualnemu Planowi Działania udało się poprawnie zdefiniować 
Pana/i potrzeby względem wsparcia? (czy wsparcie zostało trafnie dobrane?) 

Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Zdecydowanie tak  

b) Raczej tak  

c) Trudno powiedzieć  

d) Raczej nie, dlaczego?  

e) Zdecydowanie nie, dlaczego?  

 

6. Czy dostrzega Pan/i jakieś korzyści z uczestnictwa w projekcie Wsparcie osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy III? 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru 

a) Tak, jestem bardziej pewny siebie  

b) Tak, czuje się pewniej w kontaktach z innymi ludźmi  

c) Tak, czuję się pewniej w kontaktach zawodowych  

d) Tak, zdobyłem/łam wiedzę jak i gdzie poszukiwać pracy  

e) Tak, wiem jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej  

f) Tak, wiem, że osoba niepełnosprawna może wykonywać pracę zawodową  

g) Nie widzę żadnych korzyści płynących z uczestnictwa w projekcie  

 

7. Proszę ocenić poniższe elementy dotyczące  Pan/i  przed 
udziałem w projekcie i po/w trakcie projektu  

PRZED 

(ocena na skali od 1 
do 5 gdzie jeden 
oznacza ocenę 
najniższą, 5 
najwyższą) 

PO 

(ocena na skali od 1 
do 5 gdzie jeden 
oznacza ocenę 
najniższą, 5 
najwyższą) 

a) Samodzielność    

b) Pewność siebie   

c) Samoocena    

d) Otwartość na inne osoby (kontakty interpersonalne)   

e) Wiara w możliwość znalezienia pracy   

f) Chęć poszukiwania pracy   

g) Chęć podjęcia pracy   

h) Wiedza w zakresie poruszania się po rynku pracy (jak szukać 
pracy, jak pisać CV, jak przedstawić się na rozmowie 
kwalifikacyjnej) 

  

i) Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji   

j) Inne, jakie?   

 

8. Czy przed przystąpieniem do projektu miał Pan/i jakieś doświadczenie zawodowe? Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Tak  

b) Nie  

 

9. Jak ocenia Pan/Pani swoje możliwości uzyskania i/lub utrzymania pracy zawodowej 
po zakończeniu projektu 

Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Są zdecydowanie większe niż przed rozpoczęcie projektu  

b) Są nieznacznie lepsze niż przed rozpoczęciem projektu  
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c) Projekt nic nie zmienił w mojej ocenie swoich możliwości w uzyskaniu lub utrzymaniu 
pracy 

 

d) Są jeszcze mniejsze niż przed rozpoczęciem projektu  

 

10. Czy uczestnictwo w projekcie Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku 
pracy III przyczyni się w przyszłości do lepszego Pana/i funkcjonowania na rynku 
pracy? 

Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Zdecydowanie tak  

b) Raczej tak  

c) Trudno powiedzieć  

d) Raczej nie  

e) Zdecydowanie nie  

 

11. Jakie są Pana/i plany zawodowe na przyszłość? Pytanie wielokrotnego 
wyboru 

a) Znalezienie pracy  

b) Zmiana pracy na lepiej płatną  

c) Zmiana pracy ze względu na stanowisko  

d)  Podnoszenie kwalifikacji - uczestnictwo w szkoleniach zawodowych  

e)  Znalezienie stażu lub praktyki celem zdobycia doświadczenia zawodowego  

f)  Nie mam na razie planów zawodowych  

 

12. Czy gdyby nie udział w projekcie to czy samodzielnie realizowałby/realizowałaby 
Pan/i następujące działania: 

Ankieter czyta wszystkie 
możliwości i wpisuje TAK 

lub NIE 

a) Poszukiwanie pracy  

b) Udział w szkoleniach zawodowych  

c) Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje  

d)  Podjęcie/kontynuowanie nauki  

e)  Korzystanie ze wsparcia psychologicznego  

f)  Korzystanie z porad doradcy zawodowego  

g) Korzystanie z porad prawnych  

h) Zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania  

i) Poszukiwanie stażu lub praktyki  

j) Inne, jakie?  

 

13. Które z zajęć według Pana/Pani będą najbardziej skuteczne przy poszukiwaniu 
pracy? (proszę wskazać 2 najbardziej trafne Pana/pani zdaniem odpowiedzi) 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru 

a) Staż rehabilitacyjny  

b) Szkolenie zawodowe   

c) Zajęcia praktyczne u pracodawcy  

d)  Warsztaty aktywizacji zawodowej  

e)  Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe  

f)  Wsparcie psychologiczne  

g) Poradnictwo zawodowe  

h) Wsparcie w rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki  
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14. Czy zgodzi się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami? Ankieter czyta wszystkie 
możliwości i wpisuje TAK 

lub NIE 

a) Dzięki udziałowi w projekcie częściej chcę spotykać się z ludźmi  

b) Dzięki udziałowi w projekcie mogłem/mogłam spotkać osoby z podobnymi 
problemami jak moje 

 

c) Dzięki udziałowi w projekcie chcę bardziej rozwijać swoje umiejętności  

D Projekt uświadomił mi, że mam różne umiejętności, o których nawet nie wiedziałem  

e)  Dzięki projektowi nawiązałem nową więź z opiekunem  

f) Inne – jakie?  

 

15. Czy skorzystał Pan/pani ze wszystkich narzędzi, z których chciał Pan/pani 
skorzystać? Jeśli nie, to jaka to była forma wsparcia i dlaczego Pan/Pani 
chciałby/chciałaby z niego skorzystać?  (np. gdybym miał/miała szkolenie, to dzisiaj 
łatwiej byłoby mi szukać pracy) 

Pytanie otwarte 

 

 

Ocena czynników wpływających na jakość i skuteczność projektu (3.5) 

16. Czy napotkał Pan/Pani jakieś problemy w związku z uczestnictwem w projekcie Wsparcie 
osób niepełnosprawnych na rynku pracy III? 

Pytanie 
jednokrotnego 

wyboru   

a) T  

b) Nie (przejście do pytania 18)  

c) Trudno powiedzieć (przejście do pytania 18)  

 

 

 

 

 

17. Co według Pana/ Pani było największą barierą dla osoby, którą się Pan/Pani opiekuje 
w trakcie projektu? (3.5) 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru  

a) Dojazd na zajęcia  

b) Dostosowanie lokalu, w którym były zajęcia, do potrzeb osób niepełnosprawnych  

c) Zrozumiałość prowadzonych zajęć  

d) Zbyt duża intensywność zajęć (czyli zbyt dużo zajęć w zbyt krótkim czasie)  

e) Formalności przy rekrutacji do projektu  

f) Brak możliwości skorzystania z niektórych form wsparcia, jakich?  

g) Inne – jakie?  
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18. Co według Pana/Pani należałoby zrobić, żeby w jeszcze większym stopniu zwiększyć 
dostosowanie projektu do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo? 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru  

a) Zapewnić większą liczbę spotkań z psychologiem  

 Położyć nacisk na zajęcia praktyczne (np. warsztatowe)  

c) Zwiększyć zrozumiałość zajęć (bardziej przystępna forma)  

d) Zmniejszyć intensywność zajęć – czyli zapewnić by ta sama liczba zajęć odbywała się 
w dłuższym czasie 

 

e) Zwiększyć liczbę informacji o różnych organizacjach zajmujących się wsparciem osób 
niepełnosprawnych ruchowo 

 

f) Polepszyć sferę informacji o projekcie  

g) Zwiększyć dostępność narzędzi wsparcia, które zwiększają doświadczenie zawodowe 
(staże rehabilitacyjne, praktyczne zajęcia u pracodawcy) 

 

h) Zwiększyć możliwość finansowania nauki (nie tylko na pierwszym roku)  

i) Zwiększyć liczbę zajęć skierowanych na podnoszenie kompetencji interpersonalnych 
ONR  

 

j) Inne jakie?  

 

19. Co według Pana/Pani jest przeszkodą w tym, aby uczestnicy projektu znaleźli 
zatrudnienie? 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru  

a) Stereotypy pracodawców  

b) Po zakończeniu stażu ciężko jest utrzymać pracę  

c) Po zakończeniu projektu nie ma tych ludzi, którzy mogą ci pomóc – pokierować, dać 
dobrą radę, powalczyć u szefa 

 

d) Trudności ze sfinansowaniem dalszej nauki  

e) Inne jakie?  

 

20. Jakie według Pana/Pani są najpoważniejsze bariery w poszukiwaniu i utrzymaniu 
przez osoby niepełnosprawne zatrudnienia? 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru  

a) Zbyt wysokie bezrobocie   

 Zbyt mała liczba miejsc pracy dla bezrobotnych  

b) Zbyt niskie dofinansowanie do miejsc pracy stworzonych dla osób niepełnosprawnych  

c) Zbyt niski poziom kompetencji i wykształcenia osób niepełnosprawnych w stosunku do 
wymagań pracodawców 

 

d)  Uprzedzenia, którymi się kierują pracodawcy w stosunku do osób niepełnosprawnych 
ruchowo 

 

e) Zbyt mała liczba zakładów pracy chronionej   

f) Zbyt mały nacisk na przedsiębiorczość samych niepełnosprawnych – możliwość 
zakładania przez nich firm, spółdzielni itp. 

 

i) Inne, jakie? ………………………………………………………..  

 

21. Co Pana/i zdaniem należy zrobić, żeby projekty takie jak ten były bardziej efektywne 
w przyszłości 

Pytanie otwarte 

 

 

22. Czy chciałaby/chciałby Pan/Pani wziąć udział w podobnym projekcie w przyszłości? Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Tak  

b) Nie   
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c) Trudno powiedzieć   

 

23. Gdyby ponownie Pan/Pani brał udział w podobnym projekcie, to z jakiej formy 
wsparcia chciałby Pan/Pani najbardziej skorzystać? Proszę wskazać trzy formy 
wsparcia. 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru 

a) Warsztaty aktywizacji zawodowej  

b) Szkolenia zawodowe  

c) Wsparcie psychologiczne  

d) Szkolenia podnoszące kwalifikacje  

e) Staż rehabilitacyjny  

f) Działania nakierowane na dalszą naukę  

g) Poradnictwo zawodowe  

h) Zajęcia praktyczne u pracodawcy  

 

Metryczka 

M1. Płeć Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Kobieta  

b) Mężczyzna  

 

M2 Wiek Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Do 24 lat  

b) 25-34  

c) 35-44  

d) 45-54  

f) 55+  

 

M3 Status zawodowy Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

b) Osoba pracująca  

c) Osoba ucząca się  

d) Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy  

e) Osoba niepracująca, nie ucząca się i nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy  

f) Inne  

 

M4 Wykształcenie Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Wyższe magisterskie  

b) Wyższe zawodowe  

c) Średnie  

d) Zasadnicze zawodowe  

d) Gimnazjalne  
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e) Zawodowe  

f) Podstawowe  

 

M5. Niepełnosprawność Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Wrodzona  

b) Nabyta  

 

M6. Miejsce zamieszkania - województwo Pytanie jednokrotnego 
wyboru 
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1.2 Kwestionariusz ankiety CATI dla opiekunów ONR uczestniczących 

w projekcie 

Przywitanie, przedstawienie 

Dzień dobry. Nazywam się …. Dzwonię w związku z projektem „Wsparcie osób niepełnosprawnych 

ruchowo na rynku pracy III”. Jestem ankieterem firmy Collect Consulting S.A., która na zlecenie 

PFRON prowadzi badanie ewaluacyjne tego projektu. (Projekt realizowany jest we współpracy 

PFRON z Caritas Polska, FAR, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich, Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Integracji) 

Chciałbym/chciałabym porozmawiać z Panem/Panią na temat Pana/i uczestnictwa w projekcie oraz 

Pana/Pani opinii na temat uczestnictwa Pana/Pani podopiecznego/podopiecznej w projekcie. W 

większości przypadków odpowiedzi na pytania wymagają jedynie wskazania właściwych odpowiedzi 

spośród tych, które będę czytać. Szczególnie ważna jest prawdziwość informacji. Pana/Pani 

odpowiedzi pozostaną poufne.  

Czy mogłoby/mogłaby Pan/Pani poświęcić mi teraz ok 15 minut? (w przypadku odmowy ankieter 

umawia inny, dogodny termin przeprowadzenia ankiety) 

Dane porządkujące 

Nazwisko ankietera  

Termin przeprowadzania wywiadu  

 

Pytania wprowadzające 

1. Skąd dowiedział się Pan/Pani o możliwości udziału w projekcie Wsparcie osób 
niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III? 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru – ankieter 
zaznacza wszystkie 

wskazane przez 
respondenta odpowiedzi 

a) Telewizja ogólnopolska  

b) Telewizja regionalna  

c) Prasa ogólnopolska  

d) Prasa regionalna  

e) Prasa lokalna  

f) Radio ogólnopolskie  

g) Radio lokalne  

h) Radio regionalne  

i) Strona internetowa PFRON  

j) Strona internetowa instytucji partnerskich (FAR, CARITAS, Stowarzyszenie przyjaciół 
integracji, Pomoc Maltańska) 

 

k) Strony internetowe poświęcone osobom niepełnosprawnym   

l) Broszury, plakaty  

ł) Od znajomych, rodziny  

m) Od osoby niepełnosprawnej którą się opiekuję  

n) Inne, jakie….  
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2. Dlaczego wziął/wzięła Pan/i udział w projekcie Wsparcie osób niepełnosprawnych 
ruchowo na rynku pracy III? (2.1) 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru – ankieter 
zaznacza wszystkie 

wskazane przez 
respondenta odpowiedzi 

a) Chęć wsparcia osoby niepełnosprawnej, którą się opiekuję  

b) Chęć nawiązania kontaktów z innymi opiekunami osób niepełnosprawnych  

c) Chęć podniesienia wiedzy w zakresie sposobu opieki nad osobą niepełnosprawną 
ruchowo 

 

d) Chęć zdobycia wiedzy na temat możliwości wsparcia ONR i ich opiekunów  

e) Chęć zdobycia wiedzy w zakresie sposobów aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych 

 

 Chęć poznania nowych ludzi i uczestnictwa w życiu społecznym  

 Chęć zdobycia wiedzy na temat instytucji, które udzielają wsparcia osobom 
niepełnosprawnym ruchowo 

 

 Potrzeba uzyskania wsparcia doradczego  

 Potrzeba uzyskania wsparcia psychologicznego  

 Potrzeba uzyskania wsparcia prawnego  

 Chęć uzyskania wiedzy na temat sprzętów ułatwiających funkcjonowanie osobie 
niepełnosprawnej ruchowo 

 

 

3. Czy Pana/i oczekiwania względem projektu zostały zaspokojone? (2.1) Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Zdecydowanie tak (przejście do pytania 5)  

b) Raczej tak (przejście do pytania 5)  

c) Trudno powiedzieć (przejście do pytania 5)  

d) Raczej nie  

e) Zdecydowanie nie  

 

4. Dlaczego projekt Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III nie 
spełnił Pana/i oczekiwań? (2.1) 

Pytanie otwarte 

 

 

Ocena zakładanych rezultatów twardych i miękkich – pytania dotyczące opiekuna 

5. W jakich zajęciach brał Pan/Pani udział w ramach projektu Wsparcie osób 
niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III?(3.4) (2.1) 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru 

a) Warsztaty grupowe tylko dla opiekunów osób niepełnosprawnych   

b) Warsztaty grupowe wspólne dla opiekunów i ich podopiecznych  

c) Indywidualne wsparcie psychologiczne  

d) Indywidualne konsultacje prawne  

e) Inne, jakie?  

 

6. Jaka była tematyka zajęć, w których Pan/i uczestniczył/a? (3.4) (2.1) Pytanie wielokrotnego 
wyboru 

a) Sposoby opieki nad niepełnosprawnym podopiecznym  

b) Szkolenia z zakresu sprzętu niezbędnego dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych 
ruchowo 

 



  

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

 

95 

c) Szkolenia z zakresu prawa pracy (obowiązki i prawa osoby niepełnosprawnej jako 
pracownika oraz obowiązki pracodawcy względem pracownika niepełnosprawnego) 

 

d) Doradztwo w zakresie wsparcia finansowego przysługującego osobom 
niepełnosprawnym 

 

e) Szkolenia dotyczące sposobów aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych 

 

f) Szkolenia dotyczące sposobów wspierania osób niepełnosprawnych w życiu 
codziennym, społecznym, na rynku pracy 

 

g) Szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, problemami związanymi z opieka nad 
ONR 

 

h) Inne, jakie?  

 

7. Jak Pan/i ocenia ogólnie swoje uczestnictwo w projekcie? (3.4) (2.1) Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Bardzo dobrze  

b) Dobrze   

c) Trudno powiedzieć (ani dobrze ani źle)  

d) Źle   

e) Bardzo źle  

 

8. Proszę ocenić formy wsparcia, w których brał Pan/i udział pod kątem: (3.4) (2.1) Respondent ocenia tylko 
te formy wsparcia, które 

zostały wskazane w 
pytaniu 6 (ocena na skali 

od 1 do 5 gdzie jeden 
oznacza ocenę najniższą, 

5 najwyższą) 

DOSTOSOWANIA DO PANA/I POTRZEB  

a) Sposoby opieki nad niepełnosprawnym podopiecznym  

b) Szkolenia z zakresu sprzętu niezbędnego dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych 
ruchowo 

 

c) Szkolenia z zakresu prawa pracy (obowiązki i prawa osoby niepełnosprawnej jako 
pracownika oraz obowiązki pracodawcy względem pracownika niepełnosprawnego) 

 

d) Doradztwo w zakresie wsparcia finansowego przysługującego osobom 
niepełnosprawnym 

 

e) Szkolenia dotyczące sposobów aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych 

 

f) Szkolenia dotyczące sposobów wspierania osób niepełnosprawnych w życiu 
codziennym, społecznym, na rynku pracy 

 

g) Szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, problemami związanymi z opieka nad 
ONR 

 

h) Inne, jakie?  

PRZYDATNOŚĆI 

a) Sposoby opieki nad niepełnosprawnym podopiecznym  

b) Szkolenia z zakresu sprzętu niezbędnego dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych 
ruchowo 

 

c) Szkolenia z zakresu prawa pracy (obowiązki i prawa osoby niepełnosprawnej jako 
pracownika oraz obowiązki pracodawcy względem pracownika niepełnosprawnego) 

 

d) Doradztwo w zakresie wsparcia finansowego przysługującego osobom 
niepełnosprawnym 

 

e) Szkolenia dotyczące sposobów aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych 

 

f) Szkolenia dotyczące sposobów wspierania osób niepełnosprawnych w życiu 
codziennym, społecznym, na rynku pracy 

 

g) Szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, problemami związanymi z opieka nad 
ONR 
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h) Inne, jakie?  

SKUTECZNOŚCI 

a) Sposoby opieki nad niepełnosprawnym podopiecznym  

b) Szkolenia z zakresu sprzętu niezbędnego dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych 
ruchowo 

 

c) Szkolenia z zakresu prawa pracy (obowiązki i prawa osoby niepełnosprawnej jako 
pracownika oraz obowiązki pracodawcy względem pracownika niepełnosprawnego) 

 

d) Doradztwo w zakresie wsparcia finansowego przysługującego osobom 
niepełnosprawnym 

 

e) Szkolenia dotyczące sposobów aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych 

 

f) Szkolenia dotyczące sposobów wspierania osób niepełnosprawnych w życiu 
codziennym, społecznym, na rynku pracy 

 

g) Szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, problemami związanymi z opieka nad 
ONR 

 

h) Inne, jakie?  

 

9. Proszę ocenić poniższe elementy dotyczące Pana/i przed 
udziałem w projekcie i po/w trakcie projektu (3.4)  

PRZED 

(ocena na skali od 1 
do 5 gdzie jeden 
oznacza ocenę 

najniższą, 5 
najwyższą) 

PO 

(ocena na skali od 1 
do 5 gdzie jeden 
oznacza ocenę 

najniższą, 5 
najwyższą) 

a) Samodzielność podopiecznego   

b) Wiara w możliwości społeczne podopiecznego    

 Wiara w umiejętności i wiedze podopiecznego   

c) Wiara w możliwość znalezienia i podjęcia pracy przez 
podopiecznego 

  

d) Wiara w możliwość utrzymania zatrudnienia przez podopiecznego   

e) Zaufanie do innych osób opiekujących się moim podopiecznym   

f) Zaufanie do instytucji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych  

  

g) Wiedza na temat instytucji, które udzielają wsparcia osobom 
niepełnosprawnym 

  

h) Wiedza na temat metod aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych 

  

i) Wiara we własne umiejętności jako opiekuna osoby 
niepełnosprawnej 

  

j) Samoocena   

 

10. Czy skłonny/skłonna jest się Pan/Pani zgodzić z następującymi stwierdzeniami? 
(3.4)  

 Respondent wskazuje 
odpowiedź na wszystkie 

stwierdzenia(odpowiedzi tak 
lub nie) 

a) Osoba, którą się opiekuję może być znacznie bardziej samodzielna  

b) Jako opiekun osoby niepełnosprawnej powinienem dać jej szansę na bycie bardziej 
samodzielną 

 

c) Praca zawodowa jest bodźcem do rozwoju osoby, którą się opiekuję  

d) Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą wykonywać pracę zawodową  

e) Jest wiele osób, które mogą mi pomóc przy opiece nad moim podopiecznym  

f) Jest wiele organizacji, które mogą mi pomóc przy opiece nad moim podopiecznym  

 Potrzebuję wsparcia innych osób/organizacji w zakresie opieki nad osobą 
niepełnosprawną 
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11. Proszę wskazać co według Pana/Pani jest największą wartością projektu dla 
Pana/Pani  jako opiekuna osoby niepełnosprawnej (3.4) (2.1) (4.3) 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru  

a) Możliwość zapoznania się z doświadczeniami i wiedzą innych opiekunów osób 
niepełnosprawnych ruchowo  

 

b) Możliwość samego tylko spotkania z innymi   

c) Zdobycie profesjonalnej wiedzy na temat opieki nad osobą niepełnosprawną  

d) Możliwość spędzenia czasu ze swoim podopiecznym w sytuacji innej niż „szara 
codzienność” 

 

e) Możliwość uzyskania wiedzy na temat instytucji i organizacji zajmujących się 
problemami osób niepełnosprawnych ruchowo 

 

f) Fakt, że osoba którą się opiekuję, uważa, że to dla niej ważna sprawa  

g) Wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób niepełnosprawnych  

 Poznanie praw osób niepełnosprawnych jako pracowników  

h) Inne – jakie?  

 

12. Czy gdyby Pan/i miał/miała możliwość w przyszłości uczestnictwa w podobnym 
projekcie, chciałby/chciałaby Pani wziąć w nim udział? (2.2) 

Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Zdecydowanie tak (przejście do pytania 14)  

b) Raczej tak (przejście do pytania 14)  

c) Trudno powiedzieć (przejście do pytania 14)  

d) Raczej nie  

e) Zdecydowanie nie  

 

13. Dlaczego nie chciałby Pan/i wziąć udziału w podobnym projekcie w przyszłości? Pytanie otwarte 

   

 

Ocena zakładanych rezultatów twardych i miękkich – pytania dotyczące podopiecznego 

14. W jakich formach wsparcia uczestniczył Pana/Pani podopieczny w ramach projektu 
Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III? 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru 

a) Staż rehabilitacyjny  

b)  Warsztaty aktywizacji zawodowej  

c) Poradnictwo zawodowe  

d) Szkolenia zawodowe  

e) Szkolenia podnoszące kwalifikacje  

f) Wsparcie psychologiczne  

g)  Wsparcie w rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki  

h) Zajęcia praktyczne u pracodawcy  

 

15. Czy zauważył Pan/i zmianę cech/postaw swojego podopiecznego od czasu 
rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie? 

Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Zdecydowanie tak  

b)  Raczej tak  

c) Trudno powiedzieć  
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d) Raczej nie   

e) Zdecydowanie nie  

 

16. Jakie zmiany Pan/i zauważył/a? Pytanie wielokrotnego 
wyboru 

a) Wzrost pewności siebie  

b)  Wzrost samooceny  

c) Wzrost wiary w możliwość znalezienia zatrudnienia  

d) Wzrost chęci do poszukiwania pracy  

e) Wzrost chęci do uczestnictwa w życiu społecznym  

f) Wzrost samodzielności  

 

17. Proszę ocenić poniższe elementy dotyczące osoby 
niepełnosprawnej ruchowo, którą się Pan/i opiekuje przed 
udziałem w projekcie i po/w trakcie projektu (3.4)  

PRZED 

(ocena na skali od 1 
do 5 gdzie jeden 
oznacza ocenę 
najniższą, 5 
najwyższą) 

PO 

(ocena na skali od 1 
do 5 gdzie jeden 
oznacza ocenę 
najniższą, 5 
najwyższą) 

a) Samodzielność    

 Pewność siebie   

 Samoocena    

b) Otwartość na inne osoby (kontakty interpersonalne)   

 Wiara w możliwość znalezienia pracy   

 Chęć poszukiwania pracy   

c) Chęć podjęcia pracy   

d) Wiedza w zakresie poruszania się po rynku pracy (jak szukać 
pracy, jak pisać CV, jak przedstawić się na rozmowie 
kwalifikacyjnej) 

  

e) Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji   

f) Inne, jakie?   

 

18. Czy w wyniku udziału w projekcie Pana/i podopieczny/podopieczna znalazła pracę? Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Tak  

b)  Nie  

 

Ocena czynników wpływających na jakość i skuteczność projektu 

19. Co według Pana/ Pani było największą barierą dla osoby, którą się Pan/Pani opiekuje 
w trakcie projektu? (3.5) 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru  

a) Dojazd na zajęcia  

b) Dostosowanie lokalu, w którym były zajęcia, do potrzeb osób niepełnosprawnych  

c) Zrozumiałość prowadzonych zajęć  
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21. Jakie według Pana/Pani są najpoważniejsze bariery w poszukiwaniu i utrzymaniu 
przez niepełnosprawnych zatrudnienia 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru  

a) Zbyt wysokie bezrobocie i zbyt mała liczba miejsc pracy dla bezrobotnych  

b) Zbyt niskie dofinansowanie do miejsc pracy stworzonych dla osób niepełnosprawnych  

c) Zbyt niski poziom kompetencji i wykształcenia osób niepełnosprawnych w stosunku do 
wymagań pracodawców 

 

d) Stereotypy, którymi się kierują pracodawcy w stosunku do osób niepełnosprawnych 
ruchowo 

 

e) Zbyt mała liczba zakładów pracy chętnych do zatrudniania osób niepełnosprawnych 
ruchowo 

 

f) Zbyt mały nacisk na przedsiębiorczość samych niepełnosprawnych – możliwość 
zakładania przez nich firm, spółdzielni itp. 

 

i) Inne, jakie? ………………………………………………………..  

 

22. Na jaki rodzaj wsparcia Pana/Pani zdaniem powinien zostać położony największy 
nacisk w przyszłych projektach aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne? 

Pytanie jednokrotnego 
wyboru  

a) Wsparcie psychologiczne   

b) Podnoszenie wykształcenia osób niepełnosprawnych  

c) Dostosowywanie wykształcenia osób niepełnosprawnych do rynku pracy - 
przekwalifikowanie 

 

d) Praktyczna nauka zawodu – nabywanie doświadczenia zawodowego  

e) Podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych  

f) Zwiększenia świadomości prawnej (wiedzy o swoich uprawnieniach jako pracownika)  

g) Szkolenie kompetencji miękkich (zdolności interpersonalne)  

h) Przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych (wsparcie w otwieraniu własnego biznesu, 
zakładanie spółdzielni socjalnych) 

 

i) Promowanie innowacyjnych form zatrudniania wśród osób niepełnosprawnych (np. 
telepraca) 

 

j) Wsparcie dla ONR w zakresie utrzymania zatrudnienia  

d) Zbyt duża intensywność zajęć (czyli zbyt dużo zajęć w zbyt krótkim czasie)  

e) Formalności przy rekrutacji do projektu  

f) Brak możliwości skorzystania z niektórych form wsparcia, jakich?  

g) Inne – jakie?  

20. Co według Pana/Pani należałoby zrobić, żeby w jeszcze większym stopniu zwiększyć 
atrakcyjność projektu dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi ruchowo? (2.2) 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru  

a) Zapewnić większą liczbę spotkań z psychologiem  

b) Zapewnić większy kontakt z osobami niepełnosprawnymi ruchowo w sytuacji innej niż 
domowa 

 

c) Zwiększyć zrozumiałość zajęć  

d) Zmniejszyć intensywność zajęć – czyli zapewnić by ta sama liczba zajęć odbywała się 
w dłuższym czasie 

 

e) Zwiększyć liczbę informacji o różnych organizacjach zajmujących się 
niepełnosprawnymi ruchowo, tak aby móc nawiązywać nowe relacje również po 
zakończeniu projektu 

 

f) Polepszyć sferę informacji o projekcie. Stworzyć stronę internetową, na której 
opiekunowie osób niepełnosprawnych mogliby się kontaktować, zamieszczać 
informację o różnych organizacjach zajmujących się niepełnosprawnymi ruchowo, 
dzielić doświadczeniami i opiniami 

 

g) Inne działania – jakie  
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k) Inne – jakie?  

 

23. Wedle Pana/Pani wiedzy, które z form wsparcia są najbardziej pomocne dla osób 
niepełnosprawnych i powinny być zastosowane w szerszym zakresie w przyszłych 
projektach? (proszę wskazać 3 najbardziej Pana/ Pani zdaniem odpowiedzi) 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru  

a) Warsztaty aktywizacji zawodowej  

b) Szkolenia zawodowe  

c) Szkolenia podnoszące kwalifikacje  

d) Zajęcia praktyczne u pracodawcy  

e) Staże  

f) Poradnictwo zawodowe  

g) Wsparcie psychologiczne  

h) Inne – jakie  

 

Metryczka   

M1. Płeć Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Kobieta  

b) Mężczyzna  

 

M2. Wiek Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Do 24  

b) 25-34  

c) 35-44  

d) 45-54  

e) 55+  

 

M3. Miejsce zamieszkania - województwo Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

   

 

M4. Status zawodowy Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Osoba pracująca  

c) Osoba ucząca się  

d) Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy  

e) Osoba niepracująca, nie ucząca się i nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy  

f) Inne  
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M5. Wykształcenie Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Wyższe magisterskie  

b) Wyższe zawodowe  

c) Średnie  

d) Zasadnicze zawodowe  

d) Gimnazjalne  

e) Zawodowe  

f) Podstawowe  

 

M7. Charakter relacji z osobą niepełnosprawną ruchowo Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Członek rodziny  

b) Znajomy  

c) Osoba, którą zajmuje się z powodu mojej działalności zawodowej (jestem 
pracownikiem/pracownicą socjalną, pielęgniarką środowiskową/pielęgniarzem 
środowiskowym)  
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1.3 Kwestionariusz ankiety CATI dla pracowników merytorycznych 

Partnerów objętych wsparciem w projekcie 

Przywitanie, przedstawienie 

Dzień dobry. Nazywam się …. Dzwonię w związku z projektem „Wsparcie osób niepełnosprawnych 

ruchowo na rynku pracy III” .Jestem ankieterem firmy Collect Consulting S.A., która na zlecenie 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi badanie ewaluacyjne tego 

projektu.  

Uczestniczy/uczestniczyła Pan/Pani w szkoleniach w ramach projektu dlatego chciałbym/chciałabym 

porozmawiać z Panem/Panią na ten temat. W większości przypadków odpowiedzi na pytania 

wymagają jedynie wskazania właściwych odpowiedzi spośród tych, które będę czytać. Szczególnie 

ważna jest prawdziwość informacji. Pana/Pani odpowiedzi pozostaną poufne.  

Czy mogłoby/mogłaby Pan/Pani poświęcić mi teraz ok 15 minut? (w przypadku odmowy ankieter 

umawia inny, dogodny termin przeprowadzenia ankiety) 

Dane porządkujące (wypełnia ankieter po zakończeniu ankiety) 

Nazwisko ankietera  

Termin przeprowadzania wywiadu  

 

Ocena zakładanych rezultatów twardych i miękkich  

1. W jakich szkoleniach w ramach Projektu brał Pan/Pani udział? Pytanie wielokrotnego 
wyboru 

a) Szkolenia dotyczące specyfiki schorzeń związanych z niepełnosprawnością ruchową  

b) Marketing zatrudnienia wspomaganego  

c) Szkolenia dotyczące aktywizacji społecznej ONR  

d) Szkolenia dotyczące aktywizacji zawodowej ONR  

e) Jak efektywnie pozyskiwać pracodawców  

f) Regulacje prawne związane z pracownikiem niepełnosprawnym  

g) Proces wsparcia dla rodziny/otoczenia   

h) Szkolenie prezentujące specjalistyczny sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie 
ONR 

 

i Radzenie sobie ze stresem w pracy z ON  

j Inne, jakie?  

 

2. Proszę ocenić formy wsparcia, w których brał Pan/i udział pod kątem: (3.4) (2.1) Respondent ocenia tylko 
te formy wsparcia, które 

zostały wskazane w 
pytaniu 6 (ocena na skali 

od 1 do 5 gdzie jeden 
oznacza ocenę najniższą, 

5 najwyższą) 

DOSTOSOWANIA DO PANA/I POTRZEB  

a) Szkolenia dotyczące specyfiki schorzeń związanych z niepełnosprawnością ruchową  

b) Marketing zatrudnienia wspomaganego  

c) Szkolenia dotyczące aktywizacji społecznej ONR  
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d) Szkolenia dotyczące aktywizacji zawodowej ONR  

e) Jak efektywnie pozyskiwać pracodawców  

f) Regulacje prawne związane z pracownikiem niepełnosprawnym  

g) Proces wsparcia dla rodziny/otoczenia   

h) Szkolenie prezentujące specjalistyczny sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie 
ONR 

 

i Radzenie sobie ze stresem w pracy z ON  

j Inne  

PRZYDATNOŚĆI 

a) Szkolenia dotyczące specyfiki schorzeń związanych z niepełnosprawnością ruchową  

b) Marketing zatrudnienia wspomaganego  

c) Szkolenia dotyczące aktywizacji społecznej ONR  

d) Szkolenia dotyczące aktywizacji zawodowej ONR  

e) Jak efektywnie pozyskiwać pracodawców  

f) Regulacje prawne związane z pracownikiem niepełnosprawnym  

g) Proces wsparcia dla rodziny/otoczenia   

h) Szkolenie prezentujące specjalistyczny sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie 
ONR 

 

i) Radzenie sobie ze stresem w pracy z ON  

j) Inne  

SKUTECZNOŚCI 

a) Szkolenia dotyczące specyfiki schorzeń związanych z niepełnosprawnością ruchową  

b) Marketing zatrudnienia wspomaganego  

c) Szkolenia dotyczące aktywizacji społecznej ONR  

d) Szkolenia dotyczące aktywizacji zawodowej ONR  

e) Jak efektywnie pozyskiwać pracodawców  

f) Regulacje prawne związane z pracownikiem niepełnosprawnym  

g) Proces wsparcia dla rodziny/otoczenia   

h) Szkolenie prezentujące specjalistyczny sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie 
ONR 

 

i) Radzenie sobie ze stresem w pracy z ON  

j) Inne  

 

3. Jak według Pan/Pani udział w projekcie wpłynął na Pana/Pani umiejętności pracy z 
osobami niepełnosprawnymi? 

Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Są zdecydowanie większe niż przed rozpoczęciem projektu  

b) Są nieznacznie lepsze niż przed rozpoczęciem projektu  

c) Projekt nic nie zmienił w przypadku moich umiejętności dotyczących pracy z 
niepełnosprawnymi ruchowo 

 

d) Nie jestem w stanie określić wpływu projektu na moje umiejętności pracy z osobami 
niepełnosprawnymi ruchowo 
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4. Proszę ocenić poziom swojej wiedzy na tematy związane ze szkoleniami 
w których brał/brała Pan/Pani udział (respondent ocenia tylko te 
szkolenia, w których uczestniczył) (ocena na skali od 1 do 5, gdzie 1 
oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą) 

Przed 
projektem 

(ocena na skali od 
1 do 5 gdzie 

jeden oznacza 
ocenę najniższą, 5 

najwyższą) 

Po projekcie 

(ocena na skali od 
1 do 5 gdzie 

jeden oznacza 
ocenę najniższą, 5 

najwyższą) 

a) Szkolenia dotyczące specyfiki schorzeń związanych z niepełnosprawnością 
ruchową 

  

b) Marketing zatrudnienia wspomaganego   

c) Szkolenia dotyczące aktywizacji społecznej ONR   

d) Szkolenia dotyczące aktywizacji zawodowej ONR   

e) Jak efektywnie pozyskiwać pracodawców   

f) Regulacje prawne związane z pracownikiem niepełnosprawnym   

g) Proces wsparcia dla rodziny/otoczenia    

h) Szkolenie prezentujące specjalistyczny sprzęt ułatwiający codzienne 
funkcjonowanie ONR 

  

i) Radzenie sobie ze stresem w pracy z ON   

j) Inne, jakie?   

 

5. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń (na skali od 1 do 5, gdzie 
jeden oznacza zupełnie się nie zgadzam, a 5 zgadzam się) 

Respondent ocenia wszystkie 
stwierdzenia 

a) Dzięki projektowi lepiej poznałem metody efektywnego pozyskiwania pracodawców 
dla osób niepełnosprawnych ruchowo 

 

b) Dzięki projektowi dużo lepiej wiem jak promować osoby niepełnosprawne na 
rynku pracy 

 

c) Dzięki udziałowi w projekcie dużo lepiej wiem, jaka jest sytuacja na rynku pracy 
osoby niepełnosprawnej 

 

d) Dzięki udziałowi w projekcie dużo lepiej wiem, w jaki sposób wspierać osoby 
opiekujące się na co dzień osobami niepełnosprawnymi ruchowo  

 

e)  Dzięki projektowi poznałem wiele nowych informacji dotyczących sprzętu dla osób 
niepełnosprawnych 

 

f) Dzięki udziałowi w projekcie poznałem nowe techniki radzenia sobie ze stresem i 
wypaleniem zawodowym w pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo 

 

 

6. Czy są jeszcze jakieś tematy związane z pracą z ONR w zakresie, których chciałby Pan/Pani 
podnieść swoją wiedzę? 

Pytanie 
jednokrotnego 

wyboru 

a) Tak, jakie?  

b) Nie  

c) Trudno powiedzieć  

 

7. Czy w przyszłości chciałaby/chciałby Pan/Pani wziąć udział w podobnym projekcie w 
przyszłości? 

Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Tak  

b) Nie, dlaczego?  

c) Trudno powiedzieć   
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Ocena czynników wpływających na jakość i skuteczność projektu (3.5) 

8. Co według Pana/Pani należałoby zrobić, żeby w jeszcze większym stopniu zwiększyć 
skuteczność projektu dla pracowników zajmujących się wsparciem i pomocą dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo? 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru  

a) Poszerzyć tematykę szkoleń (proszę wskazać tematy)  

b) Zwiększyć zrozumiałość i przystępność już prowadzonych zajęć  

c) Zmniejszyć intensywność zajęć – czyli zapewnić by ta sama liczba zajęć odbywała się 
w dłuższym czasie 

 

d) Zwiększyć intensywność zajęć – czyli zapewnić aby zajęcia odbywały się częściej, ale 
były krótsze 

 

e) Zwiększyć liczbę zajęć praktycznych (np. w formie warsztatów)  

f) Zwiększyć liczbę zajęć dotyczących kwestii związanych z aktywizacją społeczną ONR  

g) Zwiększyć liczbę zajęć dotyczących kwestii związanych z aktywizacją zawodową ONR  

h) Zwiększyć liczbę zajęć dotyczących kwestii prawnych związanych z 
niepełnosprawnością i zatrudnieniem ON 

 

i) Inne - jakie?  

 

9. Co według Pana/Pani należałoby zrobić, żeby w jeszcze większym stopniu zwiększyć 
dostosowanie projektu do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo? 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru  

a) Zapewnić większą liczbę spotkań z psychologiem  

 Położyć nacisk na zajęcia praktyczne (np. warsztatowe)  

c) Zwiększyć zrozumiałość zajęć (bardziej przystępna forma)  

d) Zmniejszyć intensywność zajęć – czyli zapewnić by ta sama liczba zajęć odbywała się 
w dłuższym czasie 

 

e) Zwiększyć liczbę informacji o różnych organizacjach zajmujących się wsparciem osób 
niepełnosprawnych ruchowo 

 

f) Polepszyć sferę informacji o projekcie  

g) Zwiększyć dostępność narzędzi wsparcia, które zwiększają doświadczenie zawodowe 
(staże rehabilitacyjne, praktyczne zajęcia u pracodawcy) 

 

h) Zwiększyć możliwość finansowania nauki (nie tylko na pierwszym roku)  

i) Zwiększyć liczbę zajęć skierowanych na podnoszenie kompetencji interpersonalnych 
ONR  

 

j) Inne jakie?  

 

10. Co Pana/Pani zdaniem było największym problemem dla niepełnosprawnych 
uczestników/uczestniczek projektu? (co stanowiło przeszkody, bariery) 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru  

a) Dojazd na zajęcia  

c) Zrozumiałość prowadzonych zajęć  

e) Zbyt mały kontakt z zajęciami praktycznymi  

f) Formalności przy rekrutacji do projektu  

g) Trudności ze znalezieniem zatrudnienia  

h) Zbyt krótki czas trwania projektu  

i) Inne, jakie? ………………………………………………………..  

 

11. Co według Pana/Pani jest przeszkodą w tym, aby uczestnicy projektu znaleźli 
zatrudnienie? 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru  

a) Stereotypy u pracodawców  

b) Po zakończeniu stażu ciężko jest utrzymać pracę  
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c) Po zakończeniu projektu nie ma tych ludzi, którzy mogą ci pomóc – pokierować, dać 
dobrą radę, powalczyć u szefa 

 

d) Trudności ze sfinansowaniem dalszej nauki  

e) Inne jakie?  

 

12. Czy Pana/i zdaniem osoby niepełnosprawne, które dzięki projektowi znalazły 
zatrudnienie będą w stanie je utrzymać? 

Pytanie jednokrotnego 
wyboru  

a) Zdecydowanie tak (przejście do pytania 14)  

b) Raczej tak (przejście do pytania 14)  

c) Trudno powiedzieć (przejście do pytania 14)  

d) Raczej nie  

e) Zdecydowanie nie  

 

13. Dlaczego Pana/i zdaniem uczestnicy projektu nie będą w stanie utrzymać 
zatrudnienia? 

Pytanie otwarte  

   

 

Potrzeby w kontekście realizacji przyszłych projektów (2.2) 

14. Jaki kierunek powinny przybrać Pana/ Pani zdaniem działania w przyszłych 
projektach dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy? 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru 

a) Wsparcie psychologiczne  

b) Wzrost nacisku na integrację społeczną  

c) Praktyczna nauka zawodu  

d) Promowanie przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych (w szczególności 
samozatrudnienia) 

 

e) Promowanie ONR jako pełnowartościowych pracowników  

f) Promowanie korzyści płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych  

g) Inne, jakie?  

 

15. Jakie według Pana/ Pani wiedzy formy wsparcia powinny odgrywać wiodącą rolę w 
przyszłych działaniach aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne? Proszę 
wskazać dwie najbardziej trafne odpowiedzi) 

Pytanie wielokrotnego 
wyboru  

a) Warsztaty aktywizacji zawodowej  

b) Szkolenia zawodowe  

c) Szkolenia podnoszące kwalifikacje  

d) Zajęcia praktyczne u pracodawcy  

e)  Poradnictwo zawodowe  

f) Wsparcie w rozpoczęciu lub kontynuowaniu dalszej nauki  

g) Wsparcie psychologiczne  

h) Inne – jakie?  
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Metryczka 

 

16. Płeć Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Kobieta  

b) Mężczyzna  

 

17. Wiek Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Do 24 lat  

b) 25-34  

c) 35-44  

d) 45-54  

e) 55 i więcej  

 

18. Stanowisko zajmowane w projekcie Pytanie otwarte 

 

 

19. Wykonywany zawód Pytanie otwarte 

 

 

20. Wykształcenie Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

a) Wyższe magisterskie  

b) Wyższe zawodowe  

c) Średnie  

d) Zasadnicze zawodowe  

d) Gimnazjalne  

e) Zawodowe  

 

21. Instytucja, którą Pan/Pani reprezentuje Pytanie jednokrotnego 
wyboru 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji  

Fundacja Kawalerów Maltańskich w Polsce  

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji   

Caritas Polska  
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1.4 Scenariusz wywiadu IDI z osobami niepełnosprawnymi ruchowo – 

beneficjentami/beneficjentkami projektu „Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” 

Szanowny Panie/Szanowana Pani,  

Nazywam się…………….  i jestem moderatorem Firmy Collect Consulting S.A., która na zlecenie 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadza ewaluację 

podsumowującą (ex-post) realizację projektu pt.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na 

rynku pracy III”  

Jako że uczestniczył/a Pan/i w tym projekcie chciałbym/chciałabym uzyskać Pana/i opinie na jego 

temat. Będziemy rozmawiać o tym co się Panu/i w projekcie podobało, jakie są jego efekty, czy 

jakieś elementy można by ulepszyć. 

Chciałbym/chciałabym prosić o zgodę na nagrywanie naszej rozmowy celem usprawnienia pracy. 

Jednocześnie zapewniam, że Państwa wypowiedzi nie będą w bezpośredni sposób przytaczane, 

cytowane w raporcie końcowym. 

 

Wstęp 

1. Na początku chciałbym/chciałabym Pana/Panią poprosić o to aby opowiedział/opowiedziała 

Pan/Pani kilka słów o sobie, czym się Pan/Pani zajmuje? (dopytać o poziom wykształcenia 

respondenta/respondentki, jego/jej wyuczony zawód, rodzaj i stopień niepełnosprawności, 

czy niepełnosprawność wrodzona czy nabyta). 

2. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani powiedzieć co sprawia Panu/Pani największą trudność w 

życiu codziennym i stanowi dla Pani/Pana główną przeszkodę/barierę utrudniającą sprawne 

funkcjonowanie na rynku pracy i w najbliższym otoczeniu? (dopytać zarówno w kontekście 

potrzeb/kwalifikacji zawodowych jak i kompetencji społecznych np. wiary we własne 

możliwości, pewności siebie) 

3. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani powiedzieć skąd dowiedział/dowiedziała się Pan/Pani 

o projekcie? Czy informacje o możliwości uczestnictwa w projekcie były łatwo dostępne? Czy 

sam Pan/Pani poszukiwał informacji na temat wsparcia w zakresie integracji zawodowej 

osób niepełnosprawnych, czy ktoś Pana/Panią o projekcie poinformował? (dopytać czy w 

trakcie proces rekrutacji do projektu respondent/respondentka napotkał/napotkała jakieś 

problemy czy wręcz przeciwnie). 

(4.1) W jakim stopniu przyjęty kompleksowy model wsparcia wpływa na proces 

integracji zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo? 

4. Proszę powiedzieć co skłoniło Pana/Panią do uczestnictwa w projekcie? (dopytać o 

najważniejsze powody które zadecydowały o tym że respondent/respondentka zdecydował/ 

zdecydowała się na udział w Projekcie oraz czy był/była bardziej 

zainteresowany/zainteresowana zdobyciem wiedzy nt. sytuacji panującej na rynku pracy, 

podniesieniem poziomu swoich kwalifikacji zawodowych, czy raczej kompetencji społecznych 

np. wiary we własne możliwości, pewności siebie?  
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5. Po przystąpieniu do projektu w pierwszej kolejności dla każdego uczestnika opracowywane 

są Indywidualne Plany Działania (IPD). Czy Pamięta Pan/Pani jak to przebiegało w Pana/Pani 

wypadku? Jakie formy wsparcia/zajęcia zostały Panu/Pani dobrane dzięki IPD?  

□ Czy były to szkolenia, warsztaty aktywizacji zawodowej, doradztwo, poradnictwo 

psychologiczne, staż zawodowy, zajęcia praktyczne u pracodawcy, kontynuacja 

nauki? (dopytać o tematykę zajęć, w których uczestniczył/uczestniczyła 

respondent/respondentka, czego konkretnie dowiedział się/dowiedziała się w trakcie 

zajęć, oraz które z porad/informacji okazały się dla niego/niej szczególnie 

przydatne). 

6. Proszę powiedzieć czy w wyniku udziału w Projekcie odniósł/odniosła Pan/Pani jakieś 

konkretne korzyści i czy udział w projekcie pomógł Panu/Pani rozwiązać jakieś konkretne 

problemy? (Jeśli tak dopytać jakie konkretne korzyści przyniósł respondentowi/respondentce 

udział w projekcie oraz jakie konkretne problemy pomógł on rozwiązać i poprosić o ich 

wymienienie. Jeśli nie dopytać respondenta/respondentkę dlaczego uważa że nie 

odniósł/odniosła korzyści z uczestnictwa w Projekcie.) 

a. Czy dzięki uczestnictwu w projekcie czuje się Pan/Pani bardziej pewna siebie? 

Podniosła się Pana/Pani wiara we własne możliwości?  

b. Czy dzięki wsparciu pozyskał Pan/Pani wiedzę na temat rynku pracy? (wie Pan/Pani 

jak zachowywać się w sytuacjach zawodowych – na rozmowie kwalifikacyjnej, w 

miejscu pracy, jak napisać CV, jak poszukiwać pracy) 

c. Czy uczestnictwo w projekcie wpłynęło na Pana/Pani zdolność nawiązywania 

kontaktów z innymi ludźmi? Czuje się Pan/Pani bardziej pewny/pewna siebie, 

chętniej wychodzi do ludzi? 

7. Proszę powiedzieć, czy Pan/Pani zdaniem zaproponowane w ramach zajęć wsparcie było 

dostosowane do Pana/Pani konkretnych potrzeb i spełniło Pana/Pani oczekiwania?  

Jeżeli tak dopytać co się szczególnie podobało respondentowi/respondentce w zajęciach, w 

których brał/brała udział i z czego jest on/ona najbardziej zadowolony/zadowolona? 

Jeżeli nie to dopytać dlaczego oferowane w ramach Projektu wsparcie nie było dostosowane 

do potrzeb respondenta/respondentki i z czego jest on/ona najbardziej nie zadowolony/nie 

zadowolona. 

(4.2) W jakim stopniu realizowany projekt przyczynił się do wzrostu aktywności 

społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo 

8. Posługując się skalą ocen od bardzo niskiej do bardzo wysokiej jak by Pan/Pani oceniła swój 

obecny poziom kwalifikacji zawodowych? (dopytać czy zdaniem respondenta/respondentki w 

wyniku udziału w Projekcie poziom jego/jej kwalifikacji zawodowych wzrósł czy pozostał na 

tym samym poziomie ). 

9. Czy po zakończeniu udziału w Projekcie poprawiła się Pana/Pani sytuacja zawodowa? 

(dopytać czy respondent/respondentka czuje się pewniej na rynku pracy i czy dysponuje 

lepszą, pełniejszą wiedzą na jego temat). 

10. Proszę powiedzieć czy jest Pan/Pani obecnie zatrudniony/zatrudniona? 

Jeśli tak to dopytać gdzie i na jakim stanowisku jest zatrudniony/zatrudniona 

respondent/respondentka.  

□ Czy zatrudnienie jest wynikiem uczestnictwa w projekcie, tzn stażu? (czy respondent 

kontynuuje pracę w miejscu odbywania stażu?) 
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□ Czy zatrudnienie jest wynikiem innego wsparcia w ramach projektu (np. otrzymał 

Pan/Pani pracę dzięki szkoleniom – podniosły się Pana/Pani kwalifikacje, poczuł się 

Pan/Pani pewniej, nabrał odwagi do poszukiwania pracy, itp.) 

Jeśli nie to dopytać dlaczego respondent/respondentka obecnie nie ma pracy, czy 

kiedykolwiek pracował/pracowała, dlaczego już nie pracuje, gdzie chciałby/chciałaby 

pracować oraz czy i w jaki sposób poszukuje pracy – możliwe, że projekt nie zakąłdął dla 

uczestnika takiej formy wsparcia jak staż. 

11. Posługując się skalą ocen od bardzo niskiej do bardzo wysokiej jak by Pan/Pani oceniła 

poziom swoich kompetencji społecznych? (dopytać czy zdaniem respondenta/respondentki w 

wyniku udziału w projekcie podniosła się jego/jej samoocena, wiara we własne możliwości, 

czy zyskał/zyskała pewność siebie). 

12. Czy po zakończeniu udziału w Projekcie poprawiła się w Pana/Pani sytuacja życiowa? 

(dopytać czy w wyniku udziału w Projekcie respondent/respondentka nawiązał/nawiązała 

kontakty z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji). 

4.4 Co należało by ewentualnie w przyszłości zmienić w oferowanym wsparciu podczas 

planowania kolejnych projektów tego typu w przyszłości 

13. Proszę przez chwilę pomyśleć o oferowanych w projekcie zajęciach/formach wsparcia i 

powiedzieć jak Pan/Pani je ocenia? (dopytać o aspekty takie jak: zakres przekazywanych 

treści, sposób ich przekazywania oraz ich praktyczną przydatność w pracy zawodowej. 

Jakość przekazywanych  materiałów. Sposób organizacji zajęć - atmosfera, warunki, czas 

trwania. Kompetencje osób prowadzących). 

□ Czy było dostosowane do Pana/Pani potrzeb? 

□ Czy spełniały Pana/Pani oczekiwania? 

□ Czy uczestniczył Pan w tych formach wsparcia, którymi był Pan/Pani 
zainteresowany/zainteresowana? 

□ Czy były jakieś elementy (nie tylko merytoryczne – formy i tematyka wsparcia, ale 

tez organizacyjne) które Pana/Pani zdaniem należałoby poprawić/usprawnić? 

14. Proszę powiedzieć, na jakich zasadach odbywał się dojazd na oferowane w Projekcie 

szkolenia? Czy organizator służy/służył pomocą w tym względzie, czy dojazd 

pozostaje/pozostawał w gestii uczestników/uczestniczek szkoleń? (dopytać, czy w wypadku 

dojazdów we własnym zakresie zwracane były koszty biletów).  

15. Proszę się przez chwilę zastanowić i spróbować powiedzieć, co by Pan/Pani zmieniła w 

kolejnych tego typu szkoleniach, aby były one lepiej dostosowane do Pana/Pani potrzeb? Czy 

chciałby/chciałaby Pan/Pani coś do nich dodać, o coś je wzbogacić? (dopytać 

respondenta/respondentkę jakiego typu porad i informacji brakowało a jakim  poświęcono 

zbyt dużo czasu oraz o treść i tematykę, która jego/jej zdaniem powinna być przedmiotem 

kolejnych szkoleń). 

16. Czy w przyszłości chciałby/chciałaby Pan/Pani jeszcze raz uczestniczyć w tego typu 

zajęciach?  

Jeśli tak dopytać dlaczego. 

Jeśli nie dopytać dlaczego 

4.5 W jakim stopniu po zakończeniu wsparcia osoby niepełnosprawne ruchowo będą w 

stanie samodzielnie utrzymać/podnieść na jeszcze wyższy poziom własną aktywność 
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zawodową, a w jakim stopniu niezbędne będzie objęcie ich w tym celu dalszym 

wsparciem  

17. Czy obecnie potrafi Pan/Pani w lepszy, bardzo efektywny sposób szukać pracy niż przed 

udziałem w projekcie 

18. Proszę powiedzieć jak się Panu/Pani wydaje na ile w chwili obecnej czuje się Pan/Pani 

pewnie na rynku pracy i czy są jakieś obszary w których chciałby/chciałaby Pan/Pani nadal 

otrzymywać pomoc/wsparcie (dopytać czy ma w planach podjąć pracę bądź rozwijać swoją 

karierę zawodową oraz czy planuje brać udział w kolejnych tego typu projektach). 

19. Co Pana/Pani zdaniem stanowi największą przeszkodę utrudniającą zdobycie zatrudnienia 

osobom niepełnosprawnym? (Dopytać w którym obszarze respondent upatruje największe 

bariery, czy są to bariery polityczne  (np. polityka państwa), gospodarcze (np. sytuacja 

gospodarcza kraju/regionu), instytucjonalne (np. brak pomocy ze strony Urzędów Pracy), 

społeczne, psychologiczne (np. brak kontaktów),  osobiste (np. niski poziom wykształcenia, 

niepełnosprawność lub wiek).  

Zakończenie 

20. Na zakończenie chciałem/chciałam zapytać, czy chciałby/chciałaby Pan/Pani poruszyć jakieś 

inne kwestie dotyczące szkoleń prowadzonych w ramach Projektu, o których nie 

rozmawialiśmy lub czy ma Pan/Pani jakieś dodatkowe sugestie/uwagi, co do samych szkoleń 

lub pod adresem ich organizatorów?  
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1.5 Scenariusz wywiadu IDI z opiekunami osób niepełnosprawnych 

ruchowo – beneficjentami/beneficjentkami projektu „Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” 

Szanowny Panie/Szanowana Pani,  

Nazywam się…………….  i jestem moderatorem w Firmie Collect Consulting S.A.,, która na zlecenie 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadza ewaluację 

podsumowującą (ex-post) realizację projektu pt.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na 

rynku pracy III”  

W imieniu organizatorów badań zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania 

dotyczące Pana/Pani doświadczeń związanych z udziałem w projekcie. Nasza rozmowa ma olbrzymie 

znaczenie, ponieważ dostarczy informacji, które pozwolą ocenić jak został przeprowadzony projekt i 

w efekcie przyczynią się do poprawy jakości kolejnych przedsięwzięć tego typu realizowanych przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   

Chciałbym Pana/Panią zapewnić że niniejszy wywiad ma charakter jest anonimowy a uzyskane 

informacje posłużą wyłącznie dla celów badawczych i opracowań statystycznych. Proszę zatem o 

wyczerpujące i szczere odpowiedzi i w imieniu swoim i organizatorów z góry dziękuję za poświęcony 

czas. 

 

Wstęp: 

1. Na początku chciałbym/chciałabym Pana/Panią poprosić o to, aby opowiedział/opowiedziała 

Pan/Pani kilka słów o sobie, czym się Pan/Pani zajmuje? (dopytać o wykształcenie, zawód, 

rodzaj i stopień niepełnosprawności osoby/osób, którą/którymi się Pan/Pani opiekuje).  

2. Chciałbym/chciałabym również zapytać o osobę niepełnosprawną, którą się Pan/Pani 

opiekuje. 

□ Czy wynika to z wykonywanego przez Pana/Panią zawodu? Czy jest to osoba z pana 

rodziny, ktoś bliski? Jaki jest stopień niepełnosprawności tej osoby/osób? Czy jets to 

niepełnosprawność nabyta czy wrodzona? Jak długo już jest Pan/Pani opiekunem tej 

osoby? 

3. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani powiedzieć z jakimi barierami/przeszkodami w życiu 

codziennym, które utrudniają Panu/Pani sprawne opiekowanie się 

podopiecznym/podopiecznymi spotyka się Pan/Pani najczęściej? (dopytać także w kontekście 

potrzeb/kwalifikacji zawodowych podopiecznego/podopiecznych oraz poziomu jego/ich 

kompetencji społecznych np. wiary we własne możliwości, pewności siebie) 

4. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani powiedzieć w jakich czynnościach/zadaniach osoba/osoby 

niepełnosprawna/niepełnosprawne, którą/którymi się Pan/Pani opiekuje wymaga/wymagają 

najwięcej Pana/Pani wsparcia, opieki?  

5. Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani powiedzieć skąd dowiedział/dowiedziała się Pan/Pani o 

projekcie? Czy informacje o możliwości uczestnictwa w projekcie były łatwo dostępne? 

(dopytać czy w trakcie procesu rekrutacji do projektu respondent/respondentka 

napotkał/napotkała jakieś problemy czy wręcz przeciwnie) 



  

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

 

113 

□ Czy sam/sama poszukiwał/poszukiwała Pan/Pani informacji na temat tego z jakiego 

wsparcia mogą korzystać opiekunowie osób niepełnosprawnych czy ktoś powiedział 

Panu/Pani o projekcie? 

6. Proszę powiedzieć co skłoniło Pana/Panią do uczestnictwa w projekcie? (dopytać 

o najważniejsze powody, które zadecydowały o tym że respondent/respondentka 

zdecydował/ zdecydowała się na udział w Projekcie oraz czy był/była on/ona bardziej 

zainteresowany/zainteresowana poprawą wzajemnych relacji z osobą/osobami, 

którą/którymi się opiekuje, nawiązaniem kontaktów z innymi opiekunami osób 

niepełnosprawnych, czy wzrostem wiedzy nt. możliwości wsparcia swojego 

podopiecznego/podopiecznych?  

7. Proszę powiedzieć w jakich zajęciach realizowanych w ramach Projektu brała Pan/Pani 

udział? Czego dotyczyły te zajęcia? (dopytać o tematykę zajęć, w których 

uczestniczył/uczestniczyła respondent/respondentka, czego konkretnie dowiedział 

się/dowiedziała się w trakcie zajęć, oraz które z porad/informacji okazały się dla niego/niej 

szczególnie przydatne). 

8. Proszę powiedzieć czy w wyniku udziału w Projekcie odniósł/odniosła Pan/Pani jakieś 

konkretne korzyści i czy udział w projekcie pomógł Panu/Pani rozwiązać jakieś konkretne 

problemy? (Jeśli tak dopytać jakie konkretne korzyści przyniósł respondentowi/respondentce 

udział w projekcie oraz jakie konkretne problemy pomógł on rozwiązać i poprosić o ich 

wymienienie) Jeśli nie dopytać respondenta/respondentkę dlaczego uważa że nie 

odniósł/odniosła korzyści z uczestnictwa w Projekcie.) 

□ Czy dzięki uczestnictwie w projekcie zmieniło się Pana/Pani podejście do swojego 

podopiecznego/osób niepełnosprawnych w kontekście ich potrzeb i możliwości? Jeżeli 

tak w jaki sposób? 

□ Czy dzięki uczestnictwu w projekcie wzrosła Pana/i wiara w możliwości społeczne i 

zawodowe ONR którą się Pan/Pani opiekuje? (poczucie, że osoba niepełnosprawna 

ruchowo może być bardziej samodzielna, może funkcjonować bez większego wsparcia ze 

strony osób trzecich, może podejmować zatrudnienie, może być aktywna społecznie, 

towarzysko) 

□ Czy dzięki projektowi wzrosło Pana/Pani zaufanie do innych osób opiekujących się 

osobami niepełnosprawnymi ruchowo? (np. kadra projektu, pracownicy socjalni, 

pracownicy fundacji, jeżeli osoba korzysta ze wsparcia takich instytucji, nauczyciele, inne 

osoby) 

9. Proszę powiedzieć, czy Pan/Pani zdaniem zaproponowane w ramach zajęć wsparcie było 

dostosowane do Pana/Pani konkretnych potrzeb i spełniło Pana/Pani oczekiwania? (Jeżeli tak 

dopytać co się szczególnie podobało respondentowi/respondentce w zajęciach, w których 

brał/brała udział i z czego jest on/ona najbardziej zadowolony/zadowolona? Jeżeli nie to 

dopytać dlaczego oferowane w ramach Projektu wsparcie nie było dostosowane do potrzeb 

respondenta/respondentki i z czego jest on/ona najbardziej nie zadowolony/nie 

zadowolona.) 

10.  Czy przed przystąpieniem do projektu Pan/Pani i podopieczny/podopieczna korzystaliście ze 

wsparcia instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych? (PFRON, ośrodki pomocy 

społecznej, fundacje, inne organizacje) 

□ Jeżeli tak ze wsparcia jakich instytucji korzystacie? W jakim zakresie (np. zasiłki, 

dofinasowanie sprzętów, pomoc psychologiczna, wsparcie doradcze, dotacje)? 
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□ Jeżeli nie, dlaczego? 

11.  Czy dzięki uczestnictwu w projekcie wzrosła Pana/i wiedza na temat możliwości wsparcia 

osób niepełnosprawnych i ich opiekunów? 

□ Jeżeli tak, w jakim zakresie? Czego się Pan/i dowiedział/dowiedziała? 

□ Jeżeli nie, jakich informacji by Pan/i potrzebował/potrzebowała? 

12. Proszę powiedzieć czy w wyniku udziału w Projekcie nawiązał/nawiązała Pan/Pani kontakty z 

innymi opiekunami osób niepełnosprawnych ruchowo?  

(4.1) W jakim stopniu przyjęty kompleksowy model wsparcia wpływa na proces 

integracji zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo? 

13. W jakich formach wsparcia Pan/i podopieczny/podopieczna uczestniczył w ramach projektu? 

Czy Pana/Pani zdaniem udzielone wsparcie było kompleksowe? 

□ Jeżeli nie, czego Pana/i zdaniem brakowało? Jakie formy wsparcia byłyby potrzebne 

osobie niepełnosprawnej którą się Pan/i opiekuje? 

□ Czy wsparcie udzielone Pana/i podopiecznemu/podopiecznej było skuteczne? Jakie 

kompetencje, umiejętności ONR nabyła? 

□ Czy oferowane wsparcie przyczyniło się do wzrostu wiary we własne siły osoby którą 

się Pan/i opiekuje? 

□ Czy dzięki uczestnictwie w projekcie osoba ta zyskała umiejętności pozwalające na 

lepsze poruszanie się po rynku pracy, integracje zawodową? (nie boi się podjąć 

zatrudnienia, chce poszukiwać pracę, zyskała wiarę w to, że może znaleźć 

zatrudnienie) 

4.2 W jakim stopniu realizowany projekt przyczynił się do wzrostu aktywności 

społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo 

14. Proszę powiedzieć w jakim stopniu wysokim średnim niskim udział Pana/Pani 

podopiecznego/podopiecznej/podopiecznych w Projekcie przyczynił się do zmiany 

jego/jej/ich sytuacji zawodowej. (dopytać czy znalazł/znalazła/znaleźli pracę - jeśli tak to 

jaką - jak długo i gdzie pracuje/pracują lub czy aktywnie poszukuje/poszukują pracy oraz czy 

dysponuje/dysponują lepszą, pełniejszą wiedzą nt. funkcjonowania na rynku pracy).  

15. Proszę powiedzieć w jakim stopniu wysokim średnim niskim udział Pana/Pani 

podopiecznego/podopiecznej/podopiecznych w Projekcie zmienił jego/jej/ich sposób 

postrzegania siebie? (dopytać czy wzrosła jego/jej/ich samoocena, wiara we własne 

możliwości? Czy zyskał/zyskała/zyskali większą pewność siebie). 

4.4 Co należało by ewentualnie w przyszłości zmienić w oferowanym wsparciu podczas 

planowania kolejnych projektów tego typu w przyszłości 

16. Proszę przez chwilę pomyśleć o oferowanych w projekcie zajęciach/formach wsparcia i 

powiedzieć jak Pan/Pani je ocenia? (dopytać o aspekty takie jak: zakres przekazywanych 

treści, sposób ich przekazywania oraz ich praktyczną przydatność w pracy zawodowej. 

Jakość przekazywanych  materiałów. Sposób organizacji zajęć - atmosfera, warunki, czas 

trwania. Kompetencje osób prowadzących). 
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17. Proszę powiedzieć, na jakich zasadach odbywał się dojazd na oferowane w Projekcie 

szkolenia? Czy organizator służy/służył pomocą w tym względzie, czy dojazd 

pozostaje/pozostawał w gestii uczestników/uczestniczek szkoleń? (dopytać, czy w wypadku 

dojazdów we własnym zakresie zwracane były koszty biletów).  

18. Proszę się przez chwilę zastanowić i spróbować powiedzieć, co by Pan/Pani zmieniła w 

kolejnych tego typu szkoleniach, aby były one lepiej dostosowane do potrzeb ONR, którą się 

Pan/i opiekuje oraz Pana/Pani potrzeb? Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani coś do nich dodać, o 

coś je wzbogacić? (dopytać respondenta/respondentkę jakiego typu porad i informacji 

brakowało a jakim  poświęcono zbyt dużo czasu oraz o treść i tematykę, która jego/jej 

zdaniem powinna być przedmiotem kolejnych szkoleń). 

19. Czy w przyszłości chciałby/chciałaby Pan/Pani jeszcze raz uczestniczyć w tego typu 

zajęciach?  

(Jeśli tak, dopytać dlaczego) 

(Jeśli nie, dopytać dlaczego) 

(4.5) W jakim stopniu po zakończeniu wsparcia osoby niepełnosprawne ruchowo będą w 

stanie samodzielnie utrzymać/podnieść na jeszcze wyższy poziom własną aktywność 

zawodową, a w jakim stopniu niezbędne będzie objęcie ich w tym celu dalszym 

wsparciem 

20. Proszę powiedzieć jak się Panu/Pani wydaje na ile w chwili obecnej Pana/Pani 

podopieczny/podopieczni czuje/czują się pewnie na rynku pracy i czy są jakieś obszary w 

których powinni oni nadal otrzymywać pomoc/wsparcie (dopytać czy ma w planach podjąć 

pracę bądź rozwijać swoją karierę zawodową oraz czy planuje brać udział w kolejnych tego 

typu projektach). 

21. Proszę powiedzieć Co Pana/Pani zdaniem ma największy wpływ na możliwość podjęcia pracy 

przez osoby niepełnosprawne? (Dopytać czy zdaniem respondenta są to czynniki polityczne 

(np. polityka państwa), gospodarcze (np. sytuacja gospodarcza kraju/regionu), 

instytucjonalne (np. pomoc ze strony Urzędów Pracy), społeczne, psychologiczne (np. 

pewność siebie, kontakty), osobiste (np. poziom wykształcenia).  

Zakończenie 

22. Na zakończenie chciałem/chciałam zapytać, czy chciałby/chciałaby Pan/Pani poruszyć jakieś 

inne kwestie dotyczące szkoleń prowadzonych w ramach Projektu, o których nie 

rozmawialiśmy lub czy ma Pan/Pani jakieś dodatkowe sugestie/uwagi, co do samych szkoleń 

lub pod adresem ich organizatorów?   
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1.6 Scenariusz wywiadu IDI z pracownikami merytorycznymi partnerów, 

którzy się szkolili w ramach projektu „Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” 

 

Szanowny Panie/Szanowana Pani,  

Nazywam się…………….  i jestem moderatorem Firmy Collect Consulting S.A., która na zlecenie 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadza ewaluację 

podsumowującą (ex-post) realizację projektu pt.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na 

rynku pracy III”  

W imieniu organizatorów badań zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania 

dotyczące Pana/Pani doświadczeń związanych z uczestnictwem w projekcie (w szkoleniach) oraz 

jego realizacją. Chciałbym/chciałabym porozmawiać o Pana/Pani odczuciach i refleksjach na temat 

szkoleń w których Pan/i uczestniczyła w ramach projektu a także spostrzeżeniach w zakresie jego 

realizacji w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.  

Chciałbym/chciałabym prosić o zgodę na nagrywanie naszej rozmowy celem usprawnienia pracy. 

Jednocześnie zapewniam, że Państwa wypowiedzi nie będą w bezpośredni sposób przytaczane, 

cytowane w raporcie końcowym. 

 

Wstęp: 

1. Na początku chciałbym/chciałabym Pana/Panią poprosić o to aby opowiedział/opowiedziała 

Pan/Pani kilka słów na temat tego, czym się Pan/Pani zajmuje w realizowanym Projekcie? 

(dopytać o wykształcenie, zawód, zajmowane w projekcie stanowisko).  

2. Co spowodowało, że zdecydował/zdecydowała się Pan/Pani wziąć udział w szkoleniach 

realizowanych w ramach Projektu? Czy udział w szkoleniach był Pana/Pani samodzielną 

decyzją? 

Pytania dotyczące udziału w szkoleniach 

3. Jaka była tematyka szkoleń, w których Pan/Pani uczestniczył/uczestniczyła? Czy była ona 

zgodna z Pana/Pani doświadczeniem zawodowym?  

□ Czy celem Pana/Pani uczestnictwa w szkoleniach było poszerzenie kompetencji 

zawodowych czy zdobycie nowych, niezwiązanych z wykształceniem kompetencji, 

umiejętności? 

□ Jakiego rodzaju wiedzę, umiejętności nabył Pan/Pani dzięki uczestnictwu w szkoleniu? 

□ Proszę powiedzieć, czy zaproponowane w ramach zajęć wsparcie było przydatne, 

dostosowane do Pana/Pani konkretnych potrzeb i spełniło Pana/Pani oczekiwania czy 

wręcz przeciwnie? (jeśli tak - dopytać co się szczególnie podobało 

respondentowi/respondentce w zajęciach, w których brał/brała udział. jeżeli nie - 

dopytać co się szczególnie nie podobało respondentowi/respondentce w zajęciach, w 

których brał/brała udział.) 
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□ Czy dzięki uczestnictwie w szkoleniu potrafi Pan/Pani w jeszcze wyższym stopniu 

wspierać osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej? Jeżeli 

tak, w jaki sposób szkolenie wpłynęło na umiejętności w zakresie prowadzenia procesu 

aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych?  

□ Proszę powiedzieć w jakim stopniu (wysokim, średnim, niskim) uzyskane przez 

Pana/Panią w trakcie szkoleń informacje przełożą się na wzrost efektywności i jakości 

pomocy kierowanej do osób niepełnosprawnych ruchowo i ich otoczenia? Proszę podać 

przykłady? 

4. Proszę powiedzieć, jaką tematyką zajęć był/była Pan/Pani najbardziej 

zainteresowany/zainteresowana przystępując do oferowanych w ramach Projektu szkoleń? 

5. Czy szkolenia, w których Pan/i uczestniczył/uczestniczyła spełniły Pana/i oczekiwania? Czy są 

jeszcze jakieś obszary, w których chciałby/chciałaby Pan/i w przyszłości doszkalać z zakresu 

wspierania osób niepełnosprawnych? 

(4.1) W jakim stopniu przyjęty kompleksowy model wsparcia wpływa na proces 

integracji zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo? 

6. Jak ocenia Pan/Pani wsparcie udzielana osobom niepełnosprawnym ruchowo w ramach 

projektu?  

□ Czy oferowane wsparcie jest kompleksowe? 

□ Które działania Pana/Pani zdaniem są najbardziej skuteczne dla integracji społecznej 

i zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo?  

□ Czy są jakieś działania, które możnaby Pana/Pani zdanie wprowadzić do projektu 

aby w jeszcze większym stopniu udoskonalić proces integracji zawodowej osób 

niepełnosprawnych ruchowo? 

(4.2) W jakim stopniu realizowany projekt przyczynił się do wzrostu aktywności 

społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo 

7. Czy może Pan/Pani powiedzieć jakie są oczekiwania osób niepełnosprawnych 

uczestniczących w projekcie odnośnie podejmowanego zatrudnienia (dopytać w kontekście 

formy zatrudnienia, wymiaru czasu pracy, odległości od miejsca zamieszkania, rodzaju 

zakresu odpowiedzialności i stanowiska pracy - samodzielne/kierownicze/szeregowe, miejsca 

pracy - wolny rynek/zakład pracy chronionej/zakład aktywności zawodowej/własna 

działalność gospodarcza, rodzaju pracy - fizyczna/umysłowa). 

8. Czy może Pan/Pani powiedzieć jakiego rodzaju zatrudnienie są w stanie podjąć osoby 

niepełnosprawne ruchowo, biorące udział w Projekcie? A jakie zatrudnienie chciałyby 

podjąć? 

9. Czy Pana/Pani zdaniem osoby niepełnosprawne są chętne do podnoszenia/zmieniania swoich 

kwalifikacji? Czy wiedzą jakie kompetencje/kwalifikacje powinny uzyskać aby zwiększyć 

swoje szanse na zatrudnienie oraz jak i gdzie szukać pracy? 

10. W jakim stopniu (wysokim, średnim, niskim) szkolenia oraz inne formy wsparcia kierowane 

w ramach Projektu do osób niepełnosprawnych ruchowo i ich opiekunów przyczyniły się do 

wzrostu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo? 

11. Czy Pana/Pani zdaniem nabyte dzięki uczestnictwu w Projekcie przez osoby niepełnosprawne 

kwalifikacje zawodowe przyczynią się do zwiększenia szans tych osób na rynku pracy. 

Jeśli tak to w jaki sposób proszę podać przykłady? 
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Jeśli nie to dlaczego? 

12. W jakim stopniu (wysokim, średnim, niskim) szkolenia oraz inne formy wsparcia kierowane 

w ramach Projektu do osób niepełnosprawnych ruchowo i ich opiekunów przyczyniły się do 

zwiększenia poziomu umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych ruchowo? 

13. Czy nabyte Pana/Pani zdaniem nabyte dzięki uczestnictwu w Projekcie przez osoby 

niepełnosprawne umiejętności miękkie i kompetencje społeczne przyczynią się do 

zwiększenia szans tych osób na rynku pracy. 

Jeśli tak to w jaki sposób proszę podać przykłady? 

Jeśli nie to dlaczego? 

14. Które Pana/Pani zdaniem formy wsparcia oferowane ONR w ramach projektu są 

najskuteczniejsze w kontekście aktywizacji społecznej i zawodowej ONR? 

(4.4) Co należało by ewentualnie w przyszłości zmienić w oferowanym wsparciu podczas 

planowania kolejnych projektów tego typu w przyszłości 

15. Proszę przez chwilę pomyśleć o oferowanych w projekcie zajęciach/formach wsparcia i 

powiedzieć jak Pan/Pani je ocenia? (dopytać o aspekty takie jak: zakres przekazywanych 

treści, sposób ich przekazywania oraz ich praktyczną przydatność w pracy zawodowej. 

Jakość przekazywanych  materiałów. Sposób organizacji zajęć - atmosfera, warunki, czas 

trwania. Kompetencje osób prowadzących). 

16. Proszę powiedzieć, na jakich zasadach odbywał się dojazd na oferowane w Projekcie 

szkolenia? Czy organizator służy/służył pomocą w tym względzie, czy dojazd 

pozostaje/pozostawał w gestii uczestników/uczestniczek szkoleń? (dopytać, czy w wypadku 

dojazdów we własnym zakresie zwracane były koszty biletów).  

17. Proszę się przez chwilę zastanowić i spróbować powiedzieć, co by Pan/Pani zmieniła w 

kolejnych tego typu szkoleniach, aby były one lepiej dostosowane do Pana/Pani potrzeb? Czy 

chciałby/chciałaby Pan/Pani coś do nich dodać, o coś je wzbogacić? (dopytać 

respondenta/respondentkę jakiego typu porad i informacji brakowało a jakim  poświęcono 

zbyt dużo czasu oraz o treść i tematykę, która jego/jej zdaniem powinna być przedmiotem 

kolejnych szkoleń). 

(4.5) W jakim stopniu po zakończeniu wsparcia osoby niepełnosprawne ruchowo będą w 

stanie samodzielnie utrzymać/podnieść na jeszcze wyższy poziom własną aktywność 

zawodową, a w jakim stopniu niezbędne będzie objęcie ich w tym celu dalszym 

wsparciem  

18. Jakie czynniki Pani/a zdaniem w największym stopniu decydują o możliwości znalezienia oraz 

utrzymania pracy przez osoby niepełnosprawne? (Dopytać czy zdaniem respondenta są to 

czynniki polityczne (np. polityka państwa), gospodarcze (np. sytuacja gospodarcza 

kraju/regionu), instytucjonalne (np. pomoc ze strony Urzędów Pracy), społeczne, 

psychologiczne ( np. pewność siebie, kontakty), osobiste (np. poziom wykształcenia).  

Zakończenie 

19. Na zakończenie chciałem/chciałam zapytać, czy chciałby/chciałaby Pan/Pani poruszyć jakieś 

inne kwestie dotyczące szkoleń prowadzonych w ramach Projektu, o których nie 

rozmawialiśmy lub czy ma Pan/Pani jakieś dodatkowe sugestie/uwagi, co do samych szkoleń 

lub pod adresem ich organizatorów?  
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1.7 Scenariusz wywiadu typu diada/triada z kadrą partnerów oraz 

przedstawicielem Lidera projektu „Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” 

Szanowny Panie/Szanowana Pani,  

Nazywam się…………….  i jestem moderatorem Firmy Collect Consulting S.A., która na zlecenie 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadza ewaluację 

podsumowującą (ex-post) realizację projektu pt.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na 

rynku pracy III”  

W imieniu organizatorów badań zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania 

dotyczące Pana/Pani doświadczeń związanych z realizacją projektu. Celem naszej rozmowy jest 

ocena sposobu prowadzenia projektu i jego efektów. Chciałbym/chciałabym również porozmawiać o 

tym w jaki sposób efekty projektu przyczynią się do poprawy jakości kolejnych przedsięwzięć tego 

typu realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Chciałbym/chciałabym prosić o zgodę na nagrywanie naszej rozmowy celem usprawnienia pracy. 

Jednocześnie zapewniam, że Państwa wypowiedzi nie będą w bezpośredni sposób przytaczane, 

cytowane w raporcie końcowym. 

Wstęp: 

1. Na początku chciałbym/chciałabym poprosić abyście krótko Państwo opowiedzieli o swojej 

roli w projekcie, czym się zajmujecie, jakie zadania realizujecie? 

(1.2) W jakim stopniu realizacja projektu opierała się na wykorzystaniu rezultatów 

wcześniejszych edycji? 

2. Czy uczestniczyliście Państwo w realizacji poprzednich edycji projektu? (szczególnie II edycji, 

ale także wcześniejszych)34 Jeżeli nie, na jakim etapie działań Pan/Pani dołączyła? 

□ (Pytanie dla osób, które brały udział w tworzeniu założeń do wniosku 

o dofinansowanie) W jakim zakresie (wysokim, średnim, niskim) na etapie 

opracowywania wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu pt. „Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” wykorzystali Państwo wiedzę 

i doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji wcześniejszych edycji projektu? 

□ W jaki sposób, w III edycji projektu wykorzystaliście Państwo doświadczenia 

z realizacji poprzednich edycji? (dopytać na ile dla respondentów wcześniejsze 

doświadczenia i wiedza zdobyta w trakcie realizacji poprzednich edycji okazała się 

być przydatna, pomocna)? 

□ Czy doświadczenia z poprzednich edycji projektu spowodowały znaczące zmiany 

w obecnie realizowanej edycji? Czy zmianie uległy formy wsparcia, sposób 

zarzadzania projektem, sposób realizacji działań promocyjnych? Jak poprzednie 

edycje projektów wpłynęły na cele, rezultaty i wskaźniki w III edycji? Czy któreś z 

nich uległy zmianie? Zostały przeformułowane? (dopytać o wskaźniki – czy jakieś 

wartości wskaźników zmniejszono, zwiększono?) 

                                                

34 Kursywą zaznaczono pytania pomocnicze dla moderatora 



  

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

 

120 

3. Przed przystąpieniem do realizacji projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na 

rynku pracy (pyt. dotyczy początków – I edycji) zapewne realizowali Państwo inne projekty 

skierowane do osób niepełnosprawnych. Jakie to były projekty?(dopytać ile było takich 

projektów, jakie instrumenty wsparcia były w nich zastosowane i do jakich grup docelowych 

były adresowane, jaka była skala tych projektów – regionalne, ogólnopolskie? Ile osób 

objęto wsparciem?).  

4. Czy w przyszłości zdecydowalibyście się Państwo na ponowne opracowanie i wdrożenie 

projektu zakładającego wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo? 

Jeśli tak dopytać dlaczego. 

Jeśli nie dopytać dlaczego. 

5. Również w poprzednich edycjach projektu realizowane były badania ewaluacyjne. Czy 

wnioski i rekomendacje z tych badań były użyteczne w kontekście realizacji III edycji 

projektu? Czy któreś z rekomendacji zostały wdrożone? Które? Ile z zaproponowanych 

rekomendacji zostało wdrożonych?  

(1.3) Czy przyjęty system wskaźników projektu był trafnie określony? Czy wysokość 

wartości docelowych wskaźników była ustalona na właściwym poziomie? (3.1) W jakim 

stopniu projekt zrealizował założone cele ogólne i szczegółowe? 

6. Biorąc pod uwagę przebieg działań projektowych jak Państwo oceniają stopień osiągnięcia 

wskaźników? Czy obecny poziom wskaźników jest zadowalający/wystarczający do 

zrealizowania celów projektu? (Jeśli nie dopytać czy respondenci uważają że poziom 

osiągniecia wskaźników projektu jest wystarczający czy wręcz przeciwnie i poprosić 

o uzasadnienie wypowiedzi.) Czy mogliby Państwo spróbować procentowo ocenić ile działań 

zostało do tej pory zrealizowanych? 

□ Na jakiej podstawie szacowane były wartości wskaźników założone w projekcie (w 

III edycji)? (liczba osób objętych wsparciem, liczba osób z II edycji projektu objęta 

wsparciem w ramach III edycji projektu, liczba osób u których nastąpił wzrost 

poziomu wiedzy, kompetencji, etc. – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) 

□ Czy Państwa zdaniem któreś wskaźniki zostały przeszacowane lub niedoszacowane? 

7. Czy mogli by Państwo podać przyczynę tego, że wartości docelowe wskaźników nie zostały 

w pełni osiągnięte na koniec realizacji projektu? Co należało by zmienić w samym projekcie 

i sposobie jego realizacji aby w pełni osiągnąć zakładane wartości? 

8. Jaki jest poziom realizacji celów projektu? Czy jest wystarczający? Jaki wpływ na osiągnięcie 

celów projektu ma poziom realizacji wskaźników? Czy niezrealizowanie któregoś ze 

wskaźników w bezpośredni sposób wpłynie na cele projektu? 

9. Jak Państwo sądzą które instrumenty wsparcia w największym stopniu przyczyniły się, do 

realizacji celów projektu? Proszę uzasadnić swoją wypowiedź. 

(2.1) Czy projekt odpowiadał na zdiagnozowane potrzeby beneficjentów?  

10. Jakie Państwa zdaniem są najważniejsze potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo, ich 

opiekunów oraz kadr pracujących z osobami niepełnosprawnymi? 

11. Czy mogli by Państwo powiedzieć w jaki sposób zrealizowany projekt, pomógł beneficjentom 

z tych grup? W jakim stopniu zastosowane w projekcie formy wsparcia na nie odpowiedziały 

i jakie z potrzeb o których rozmawialiśmy przed chwilą zostały dzięki udziałowi w projekcie 

zaspokojone?  
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12. Czy mogliby Państwo powiedzieć których spośród zdiagnozowanych potrzeb nie udało się do 

tej pory zaspokoić i dlaczego?  

 (3.2) Jakie problemy wdrożeniowe ograniczały skuteczność i jakość działań 

projektowych? 

13. W jaki sposób przekazywali Państwo informacje o projekcie poszczególnym grupom 

beneficjentów tj. osobom niepełnosprawnym ruchowo i ich opiekunom oraz pracownikom 

partnerów którzy szkolili się w ramach Projektu? (dopytać czy sposoby komunikacji były 

dostoswane do poszczególnych grup beneficjentów, jakie sposoby informacji i promocji 

zostały wykorzystane). 

14. Jakie było zainteresowanie projektem wśród poszczególnych grup beneficjentów tj. osób 

niepełnosprawnych ruchowo i ich opiekunów oraz pracowników partnerów?  

15. Czy podczas procesu rekrutacji uczestników napotkali Państwo jakieś trudności?  

(Jeśli tak, dopytać jakie to były trudności oraz jakie zastosowano działania zaradcze?) 

16. Czy udało się Państwu zrekrutować odpowiednią liczbę uczestników projektu? (dopytać czy 

pojawiły się w tym zakresie jakieś problemy a jeśli tak to dlaczego). 

17. W jaki sposób dostosowali Państwo czas, miejsce szkoleń, program zajęć, i pomoce naukowe 

do potrzeb grup docelowych? (dopytać czy pojawiły się w tym zakresie jakieś problemy a 

jeśli tak to dlaczego). 

18. Czy podczas realizacji projektu napotkali Państwo jakieś trudności? Proszę pomyśleć 

o wszystkich etapach realizacji projektu – na początku tworzenia wniosku, kwestiach 

rekrutacji uczestników, współpracy z Partnerami, Liderem, wykonawcami poszczególnych 

zadań? (dopytać o kwestie wewnętrzne – związane z zarządzaniem, komunikacją 

wewnątrzprojektową, podziałem zadań oraz zewnętrzne – specyfika funduszy unijnych, 

zainteresowanie projektem wśród grupy docelowej etc., dopytać jakie to były trudności oraz 

jakie zastosowano działania zaradcze?) 

19. Jak oceniają Państwo przepływ informacji pomiędzy Państwa instytucją a IPII dla działania 

1.3.6 (CRZL) Czy był wystarczający dla skutecznej realizacji projektu? (Jeśli nie dopytać, 

dopytać jakie występowały trudności.) 

 (3.4) Czy osiągnięto wszystkie zakładane w projekcie rezultaty twarde i miękkie? 

20. Czy mogła by Pan/Pani określić w jakim stopniu (wysokim, średnim, niskim) zakładane 

w projekcie rezultaty miękkie zostały osiągnięte (moderator wskazuje rezultaty miękkie 

zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: Wzrost wiedzy i umiejętności kadr do prowadzenia 

procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wzrost pewności 

siebie, samooceny i wiary we własne możliwości u osób niepełnosprawnych, zdobycie wiedzy 

na temat funkcjonowania rynku pracy, nawiązywania relacji zawodowych u osób 

niepełnosprawnych, poprawa zdolności wchodzenia w interakcje społeczne u osób 

niepełnosprawnych, zmiana postaw rodzin i opiekunów wobec swojego podopiecznego i 

siebie, wzrost wiary rodzin i opiekunów w możliwości społeczne i zawodowe podopiecznego, 

wzrost zaufania rodzin i opiekunów do innych osób opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi, wzrost wiedzy rodzin i opiekunów na temat możliwości wsparcia osób 

niepełnosprawnych, członków rodziny oraz otoczenia)? 

21. Czy mogła by Pan/Pani określić np. procentowo na ile zakładane w projekcie rezultaty 

twarde zostały osiągnięte (moderator wskazuje rezultaty twarde zgodnie z wnioskiem 
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o dofinansowanie: Objęcie kompleksowym wsparciem 3010 ONR (1004 K, 2006 M), w tym: 

Liczba ONR z opracowanym  IPD ,  3010 ONR (1004 K, 2006 M), Liczba ONR, które podjęły 

zatrudnienie, 450 ONR (150 K, 300 M), Liczba ONR, które ukończyły praktyczne zajęcia u 

pracodawcy, 240 ONR (81 K, 159 M), Liczba ONR, które zakończyły staże rehabilitacyjne, 

480 ONR (162 K, 318 M), Liczba ONR, które skorzystały z poradnictwa zawodowego, 3010 

ONR (1004 K, 2006 M), Liczba ONR, które ukończyły Warsztaty Aktywizacji Zawodowej 1004 

ONR (338 K, 666 M), Liczba ONR, które ukończyły szkolenia zawodowe i podnoszące 

kwalifikacje 980 ONR (328 K, 652 M), Liczba ONR, które uzyskały wsparcie w 

rozpoczęciu/kontynuacji nauki 240 ONR (81 K, 159 M). Ukończenie warsztatów dla rodzin i 

opiekunów ONR przez 1050 osób (735 K, 315 M).Ukończenie szkolenia z zakresu 

wprowadzania ONR na rynek pracy przez 105 osób (79 K, 26 M).) 

22. Które z założonych przez projekt rezultatów twardych zostały Państwa zdaniem osiągnięte w 

największym stopniu?  

23. Czy w trakcie realizacji Projektu pojawiło się zagrożenie że założone w Projekcie rezultaty nie 

zostaną osiągnięte? Jeśli tak to jakie działania Państwo podjęli, aby zwiększyć 

prawdopodobieństwo ich osiągnięcia? 

 (3.6) jaki był potencjał i sprawność funkcjonowania infrastruktury obsługowej 

projektu? 

24. Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania i ilość zadań, która była realizowana w ramach 

projektu oraz czas potrzebny na ich realizację czy Państwa zdaniem liczba osób 

obsługujących projekt była wystarczająca czy raczej należało by ją zwiększyć? 

25. Czy dysponowali Państwo wystarczającym zapleczem technicznym/informatycznym 

umożliwiającym sprawną realizacje zadań projektowych? 

26. Porozmawiajmy jeszcze przez chwilę nt. aktualnych potrzeb kadry prowadzącej, która 

została objęta szkoleniami w ramach projektu. Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze 

potrzeby tych osób? 

27. Czy mogli by Państwo ocenić w jakim stopniu (wysokim, średnim, niskim) zastosowane w 

projekcie formy wsparcia skierowane do pracowników odpowiedziały na te potrzeby? 

28. Czy mogliby Państwo wymienić jakie spośród potrzeb kadry prowadzącej zostały 

zaspokojone dzięki zrealizowanym działaniom Projektowym? (dopytać w jakim stopniu 

przeprowadzone w ramach Projektu szkolenia przyczyniły się do zwiększenia kompetencji 

kadry prowadzącej oraz poziom, których kompetencji kadry prowadzącej wzrósł dzięki 

udziałowi w szkoleniach). 

29. Czy obecny potencjał kadry prowadzącej jest Państwa zdaniem wystarczający do tego, aby 

skutecznie realizować kolejne Projekty o tożsamej bądź podobnej tematyce.  

Jeśli nie dopytać jakiego typu formy wsparcia i o jakiej tematyce byłyby konieczne do 

wdrożenia aby dalej podnosić potencjał kadry. 

(3.7) Jak funkcjonowała komunikacja w projekcie? 

30. Skoncentrujmy się na moment na samej organizacji projektu.  

□ Jak często komunikowaliście się Państwo z partnerami w projekcie?  

□ Czy opracowany został system komunikacji w projekcie? (procedury) 

31. Jakich środków komunikacji używaliście Państwo najczęściej? Czy preferowaliście 

bezpośrednie formy kontaktu, czy raczej maile, telefony, pocztę? 
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32. Co Państwa zdaniem w największym stopniu utrudniło skuteczną komunikację z Partnerami 

(dopytać o uzasadnienie). 

(3.8) Jak funkcjonował system monitorowania w projekcie?  

33. Porozmawiajmy teraz o tym, jak monitorowany był projekt, Czy mogliby Państwo powiedzieć 

jak przeprowadzane były kontrole postępu w realizacji projektu? (dopytać jak często były 

monitorowane działania w ramach projektu). 

34. W jaki sposób, przy pomocy jakich narzędzi sprawdzaliście Państwo czy Projekt przebiega 

zgodnie z harmonogramem i czy udaje się osiągać zamierzone produkty i rezultaty? 

35. Czy wiedza i doświadczenie nt. przeprowadzania działań monitoringowych wyniesiona z 

wcześniej realizowanych projektów wniosła coś do sposobu prowadzenia monitoringu w 

Projekcie o którym rozmawiamy? 

36. Czy mogli by Państwo powiedzieć czy system monitorowania Projektu u poszczególnych 

partnerów miał wymiar tylko zewnętrzny, czy wdrożone zostały także procedury monitoringu 

wewnętrznego? 

37. Co Państwa zdaniem należało by wzbogacić działania monitoringowe w kolejnych projektach 

tak aby były one bardziej efektywne, a z czego należało by zrezygnować? 

(3.9) Co należałoby ewentualnie zmienić w sposobie zarządzania i wdrażania projektu, 

podczas planowania kolejnych tego typu projektów w przyszłości? 

38. Proszę powiedzieć jakie metody i techniki zarządzania przyjęto w realizowanym projekcie?  

39. Czy przyjęte metody i techniki zarządzania różniły się w porównaniu z tymi które były 

zastosowane we wcześniejszych edycjach projektu? 

Jeśli tak to jakie doświadczenia wykorzystano i jakie usprawnienia wprowadzono? 

Jeśli nie to dlaczego? 

40. Proszę powiedzieć jak kształtowała się efektywność kosztowa i czasowa przyjętego w 

Projekcie sposobu zarządzania w porównaniu do jego wcześniejszych edycji? 

41. Proszę powiedzieć jak Państwo oceniają sposób i efektywność zarzadzania Projektem. W jaki 

sposób Państwa zdaniem można by było tę efektywność zwiększyć? 

(5.1) Jaki był (średni) koszt wsparcia osoby niepełnosprawnej? Jaki był udział kosztów 

ponoszonych wyłącznie na aktywizację zawodową? 

42. Czy możecie Państwo oszacować ile średnio kosztowało wsparcie jednej osoby 

niepełnosprawnej biorącej udział w projekcie? 

43. Czy możecie Państwo powiedzieć jaki był stosunek kosztów poniesionych na aktywizację 

zawodową wszystkich osób niepełnosprawnych ruchowo objętych wsparciem (zarówno ty 

które podjęły jak i tych które nie podjęły zatrudnienia po zakończeniu realizacji projektu) do 

całkowitych kosztów realizacji projektu? 

(5.2) Jaka jest „ekonomiczność” projektu (jaki jest stosunek ponoszonych nakładów do 

uzyskanych efektów)? 

44. Porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o wydatkach. Czy pamiętają Państwo jakie środki były 

przeznaczone na realizację całości projektu? 

45. Czy środki finansowe przeznaczone na realizację projektu były Państwa zdaniem 

wystarczające? 
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46. Czy możecie Państwo oszacować ile średnio kosztowało wsparcie jednej osoby 

niepełnosprawnej biorącej udział w projekcie, która po zakończeniu jego realizacji podjęła 

zatrudnienie? 

47. Czy możecie Państwo oszacować ile średnio kosztowało wsparcie jednego opiekuna osoby 

niepełnosprawnej biorącej udział w projekcie? 

48. Czy możecie Państwo oszacować ile średnio kosztowało wsparcie jednego pracownika 

merytorycznego który szkolił się w ramach projektu? 

49. Czy możecie Państwo powiedzieć jaki był stosunek kosztów poniesionych na aktywizację 

zawodową osób niepełnosprawnych ruchowo objętych wsparciem, które podjęły zatrudnienie 

po zakończeniu realizacji projektu do całkowitych kosztów realizacji projektu. 

(5.3) Które z form wsparcia są najbardziej „ekonomiczne” (najbardziej korzystna relacja 

ponoszonych nakładów do uzyskanych efektów)?  

50. Jeżeli mieli by Państwo między sobą porównać realizowane w projekcie formy wsparcia, to 

które spośród nich okazały się Państwa zdaniem najbardziej skuteczne?  

51. Jeśli mieliby Państwo możliwość przeznaczenia większych środków finansowych na jeden 

spośród realizowanych w projekcie typów wsparcia to który z nich by Państwo wybrali i 

dlaczego? 

Zakończenie wywiadu 

To już wszystkie moje pytania, chyba że chcieliby Państwo uzupełnić jeszcze swoje wypowiedzi, coś 

dodać? 

Dziękuję za rozmowę. 
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1.8 Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego z ONR objętymi 

wsparciem w ramach projektu 

 

Przywitanie, przedstawienie 

Szanowni Państwo,  

Chciałbym/chciałabym w imieniu firmy Collect Consulting S.A. powitać Państwa i podziękować za 

przybycie. Jak już Państwo wiecie, spotykamy się dzisiaj w związku z Państwa uczestnictwem 

w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy III”. Nasza firma na zlecenie 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi badanie ewaluacyjne tego 

projektu.  

Zaprosiliśmy Państwa do udziału w badaniu, gdyż jesteście głównymi beneficjentami projektu 

i chcielibyśmy poznać waszą opinię i odczucia na temat uczestnictwa w projekcie. 

Chciałbym/chciałabym dowiedzieć się jak oceniacie Państwo uczestnictwo w projekcie, co się wam 

podobało, a co nie, jakie formy wsparcia były najbardziej atrakcyjne i skuteczne, czego brakowało, 

czego nauczyliście się dzięki wsparciu, czy projekt zmienił waszą sytuację na rynku pracy, czy 

zdobyliście wiedzę i kwalifikacje ułatwiające poruszanie się po rynku pracy. 

Te informacje są dla nas niezwykle cenne, bo pomogą stworzyć zalecenia na przyszłość dla kolejnych 

projektów. Chcemy dowiedzieć się także, o czym należy pomyśleć w przyszłości, jeśli będzie się 

tworzyć projekty podobne do tego. Nad jakimi elementami wsparcia, należy pomyśleć, być może jak 

zmienić kształt narzędzi istniejących.  

Zanim zaczniemy rozmowę chciałbym/chciałabym zapewnić, że udział w badaniu jest poufny, tzn., 

że wasze imiona ani nazwiska nie zostaną nikomu udostępnione. Nie znajdą się one także w 

raporcie.  

Muszę Państwa uprzedzić także o nagrywaniu tego wywiadu. Nagranie będzie znane jedynie nam i 

posłuży nam do opracowania raportu z badania, które składa się nie tylko z Państwa wypowiedzi ale 

także z innych elementów (w razie pytań moderator po krótce opisze badanie). Dyskusje będziemy 

nagrywać, gdyż to pozwoli na jej sprawniejszy przebieg – nie będziemy musieli notować i tym 

samym łatwiej będzie nam się rozmawiało.  

Nasze spotkanie będzie trwało ok. 2 godzin. Z góry dziękuję za szczere i pełne wypowiedzi. 

Chciałbym/chciałabym, żeby Państwo mówili o wszystkich waszych przemyśleniach. Każde z nich 

może być inspirujące, ważne i potrzebne.  

Na początku ustalmy kilka zasad organizacyjnych dotyczących naszego spotkania. 

Prosiłbym/prosiłabym Państwa o zabieranie głosu po kolei, by każdy mógł się wypowiedzieć. 

Oczywiste jest że możecie mieć Państwo odmienne opinie, nie bójmy się dyskutować, polemizować, 

ale prosiłbym/prosiłabym o nie przerywanie wypowiedzi innych. Liczę na Państwa owocny i aktywny 

udział w Naszej dyskusji.  
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Pytania wstępne 

Na początku proszę Państwa o krótkie przedstawienie (tylko z imienia) i opowiedzenie czegoś o 

sobie. Czym się Państwo zajmujecie, ewentualnie gdzie pracujecie? Jakie Państwo uzyskali wsparcie 

w ramach projektu? Jak się Państwo w nim znaleźli? (w razie niechęci uczestników do rozpoczęcia 

rozmowy moderator zaczyna opowiadać o sobie, w zależności od wieku uczestników proponuje 

zwracać się do siebie po imieniu celem rozluźnienia atmosfery) (w przypadku osób, które biorą/brały 

udział w stażach moderator pyta o szczegóły – gdzie odbywa się staż – rodzaj firmy, branża, zakres 

obowiązków, przebieg stażu, czy jest szansa na zatrudnienie po zakończeniu stażu) 

 

Ocena udzielonego wsparcia 

1. W ramach projektu uczestniczyliście Państwo w różnych formach wsparcia, o których 

powiedzieliście przed chwilą. Dla wszystkich został opracowany IPD (Indywidualny Plan 

Działania tworzony po przystąpieniu ONR do projektu, na podstawie którego tworzona jest 

ścieżka wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu). Jak oceniacie taką ścieżkę 

dopasowywania wsparcia do uczestników/uczestniczek projektu? Czy wsparcie było trafne? 

Dostosowane do Waszych potrzeb? Czy uczestnictwo w projekcie przyniosło Wam jakieś 

szczególne korzyści? Jeżeli tak, jakie to były korzyści? 

2. Które z działań, w których uczestniczyliście Państwo były najbardziej przydatne, skuteczne? 

Z których jesteście najbardziej i najmniej zadowoleni? 

3. Jaką wiedzę/umiejętności zdobyliście Państwo dzięki uczestnictwie w projekcie? Czy 

uczestnictwo w projekcie wpłynęło na waszą samoocenę, wiarę we własne siły? W jaki 

sposób? 

4. Czy pozyskaliście Państwo wiedzę na temat rynku pracy? W jakiego typu zajęciach 

dotyczących rynku pracy uczestniczyliście? Czy dzięki nim czujecie się pewniej jako 

pracownicy/potencjalni pracownicy? Czy dzięki uczestnictwie w projekcie udało Wam się 

uzyskać zatrudnienie? (moderator dopytuje o szczegóły pracy) 

5. Czy dzięki uczestnictwie w projekcie łatwiej będzie Państwu poszukiwać pracy? czy myślicie, 

że uczestnictwo w projekcie zwiększa Państwa szanse na znalezienie i utrzymanie 

zatrudnienia? Jeżeli tak, w jaki sposób? Jeżeli nie, dlaczego? 

(4.4) Zmiany potrzebne we wsparciu oferowanym ONR 

6. Czy wsparcie, które zostało Państwu udzielone w projekcie jest wystarczające? Czy były 

jakieś formy wsparcia w których chcielibyście  Państwo uczestniczyć a nie mieliście 

możliwości? Jeżeli tak to jakie? A może są jakieś formy, których nie oferowano w projekcie a 

warto byłoby o nich pomyśleć w przyszłości? Może są jeszcze jakieś inne elementy, które 

można by ulepszyć? 

7. Czy według Państwa istnieją potrzeby realizacji większej ilości tego typu działań w Polsce? 

Czy to dobry środek do tego, by większa liczba osób niepełnosprawnych mogła znaleźć sobie 

trwałe miejsce na otwartym rynku pracy?  
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8. Na jakim wsparciu należałoby się skupić w przyszłości? Czy powinno ono dotyczyć 

kompetencji miękkich, czy raczej podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zdobywania 

doświadczenia? Co sami chcielibyście poprawić w swoich kwalifikacjach zawodowych – czego 

się jeszcze nauczyć, co opanować w większym stopniu? Nad czym chcielibyście Państwo 

popracować, by lepiej odnaleźć się na rynku pracy?  

(4.5) Trwałość projektu 

9. Może zapytam Państwa o Wasze spostrzeżenia dotyczące możliwości osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy? Jak się one przedstawiają? Jakie napotykają 

Państwo przeszkody, gdy próbują znaleźć pracę i się w niej utrzymać? 

10. Co według Was należy zrobić, żeby wsparcie, które uczestnicy projektu nie poszło na marne? 

Co powinno się zrobić, by osoby, które w ramach różnych projektów otrzymały wsparcie 

dalej aktywnie i skutecznie poszukiwały pracy? By w tej pracy mogły się utrzymać?  

11. Czy Państwa zdaniem wsparcie udzielone w ramach projektu pozwoli wam na samodzielne 

skuteczne poruszanie się po rynku pracy? (znalezienie zatrudnienia, utrzymanie go, 

poszukiwanie pracy, staże, praktyki) 

12. Czy potrzebne byłoby Państwu dalsze wsparcie po zakończeniu udziału w projekcie? Jeżeli 

tak, jakie? 

13. Jakie jest Państwa podejście do samozatrudnienia? Prowadzenie własnej działalności 

gospodarczej? Czy w ogóle zastanawialiście się nad taką możliwością? Jeżeli nie, dlaczego?  

14. Czy słyszeliście kiedyś o telepracy? Czy taka forma zatrudnienia byłaby dla was atrakcyjna? 

A może ktoś kiedyś proponował Państwu taką formę zatrudnienia? Może Państwo rozmawiali 

o tym z potencjalnym pracodawcą? 

To już wszystkie moje pytania. Na koniec spróbujmy podsumować to, o czym rozmawialiśmy 

(moderator dokonuje podsumowania – przedstawia główne wnioski z dyskusji i poddaje je ocenie 

uczestników). 

Dziękuję Państwu za udział w badaniu. Państwa wypowiedzi były bardzo ważne i z pewnością będą 

stanowiły ciekawą inspirację dla osób pracujących nad kolejnymi projektami skierowanymi dla osób 

niepełnosprawnych.  
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1.9 Karta obserwacji 

 

KARTA OBSERWACJI 

Imię i nazwisko badacza  

 

Miejsce obserwacji (adres) 

 

 

 

Termin obserwacji 

 

 

 

Rodzaj wsparcia (ankieter 

zaznacza właściwą formę) 

 Warsztaty aktywizacji zawodowej 

 Szkolenia dla ONR (jakie – zawodowe, podnoszące 

kwalifikacje, promujące aktywność społeczno-zawodową z 

zakresu kompetencji miękkich, inne – ankieter uzupełnia jakie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szkolenia dla opiekunów ONR (jakie – uzupełnia ankieter: 
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Partner realizujący 

wsparcie (ankieter 

zaznacza właściwego 

Partnera) 

 Pomoc Maltańska 

 Caritas Polska 

 FAR 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 

 

Tematyka zajęć 

(ankieter wpisuje wszystkie tematy zajęć) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć  

(Proszę szczegółowo opisać zajęcia: zajęcia praktyczne, teoretyczne, w 

formie wykładów, warsztatów, angażujące bezpośrednio lub nie 

uczestników, zajęcia w grupach) 

Liczba 

uczestników/uczestniczek 
 

Czy we wsparciu 

uczestniczą również 

opiekunowie ONR 

(TAK/NIE) 

 

Czy uczestnicy/uczestniczki 

otrzymali materiały 

(Proszę opisać otrzymane przez uczestników materiały szkoleniowe) 
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szkoleniowe (TAK/NIE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólny opis przebiegu zajęć: 
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Stopień zainteresowania uczestników zajęciami (skala od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą a 

5 najwyższą) 

1 2 3 4 5 

 

Zainteresowanie uczestników zajęciami – opis: Czy uczestnicy/uczestniczki są skupieni na 

przekazywanym im materiale, czy słuchają uważnie, czy zainteresowały ich otrzymane materiały 

szkoleniowe, czy zadają prowadzącemu/prowadzącej pytania, itp.: 

 

 

 

 

Stopień aktywności uczestników podczas zajęć 

1 2 3 4 5 

 

Aktywność uczestników– opis: Czy uczestnicy/uczestniczki aktywnie uczestniczą w zajęciach? Czy 

zadają prowadzącemu/prowadzącej pytania? Czy chętnie uczestniczą w aktywnościach 

proponowanych przez prowadzącego/prowadzącą – czy uczestniczą w zadaniach, czy odpowiadają 

napytania czy trzeba ich zachęcać itp.: 

 

 

 

 

Stopień interakcji między uczestnikami a prowadzącym 

1 2 3 4 5 

 

Interakcje: Czy prowadzący potrafi dotrzeć do uczestników, zachęcić ich do aktywności, czy stosuje 

atrakcyjne formy prezentacji informacji, czy zachęca do pracy w grupach, aktywnego uczestnictwa w 

zajęciach itp.: 
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Stopień interakcji między uczestnikami 

1 2 3 4 5 

 

Interakcje: Czy uczestnicy/uczestniczki chętnie współpracują? Realizują razem zadania, itp.: 

 

 

 

Zrozumiałość języka przekazu 

1 2 3 4 5 

 

Język przekazu: Czy język przekazu jest dostosowany do potrzeb i możliwości 

uczestników/uczestniczek? Jeżeli nie, dlaczego? Czy treści są zrozumiałe? Czy uczestnicy/uczestniczki 

zadają dodatkowe pytania? Czy prowadzący/prowadząca potrafi w przejrzysty sposób wyjaśnić 

kwestie budzące wątpliwości? Czy prowadzący/prowadząca zachęca uczestników/uczestniczki do 

zadawania pytań? Czy wykorzystuje pomoce sprawiające, że przekaz jest bardziej przyjazny dla 

odbiorcy, np. przykłady, prezentacja multimedialna, itp.:  

 

 

 

 

Dodatkowe uwagi: 

 

 

 

 

 


