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ARANŻACJA WYWIADU 
Nawiązanie kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z respondentem, w celu 
uzyskania zgody na przeprowadzenie wywiadu - przedstawienie celu badania  
i zakresu poszukiwanych informacji. 

 

USTALENIE TERMINU BADANIA 
Ustalenie z respondentem konkretnego terminu, w którym mógłby być zrealizowany 
wywiad pogłębiony (IDI); dostarczenie dodatkowych informacji dotyczących sposobu jego 
przeprowadzenia. 

REALIZACJA BADANIA 
Wywiady zostaną przeprowadzone przez przeszkolonych ankieterów (prowadzących 
wywiad), posiadających wiedzę w zakresie: a) metod i technik badań jakościowych; b) 
funduszy strukturalnych, c) badań ewaluacyjnych. 

UTRWALENIE INFORMACJI POZYSKANYCH W TRAKCIE WYWIADU 
Ankieter będzie nagrywał – za zgodą respondenta – wywiad na dyktafonie; rozmowa 
zostanie zapisana w formie pliku mp3; [gdyby respondent nie wyraził zgody na 
nagrywanie wywiadu, to ankieter spisuje jego wypowiedź]. 

 

TRANSKRYPCJA WYWIADU /w razie potrzeby/ 
Aby umożliwić badaczowi analizę jakościową materiału badawczego, zostanie 
opracowana transkrypcja nagrania z przeprowadzonego wywiadu. 

ANALIZA JAKOŚCIOWA WYWIADU  
Materiał źródłowy zostanie poddany analizie jakościowego ukierunkowanej na 
poszukiwanie prawidłowości w informacjach uzyskanych w trakcie badania. 
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Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej,  
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Wykaz skrótów 
Skrót Pełna nazwa 

BO Beneficjenci Ostateczni 

DR (Desk research) – Badanie źródeł zastanych 

FWN Fundacja Wspólnota Nadziei w Więckowicach 

IDI (Individual In-Depth Interview) – Indywidualny wywiad pogłębiony 

IPII Instytucja Pośrednicząca II stopnia 

IŚRASiZ Indywidualna Ścieżka Rozwoju Aktywizacji Społecznej 
i Zawodowej 

Lider Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

OzA Osoba z autyzmem 

Partner Jedna z siedmiu organizacji partnerskich realizujących projekt „Wsparcie 
osób z autyzmem II” 

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

ProFUTURO Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu 

KTA Szczecin Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie 

KTA Lublin Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie 

Projekt Projekt systemowy pt. „Wsparcie osób z autyzmem II” realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I 
Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy 
integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty 
systemowe 

SPOA Gdańsk Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku 

WTZ Warsztaty Terapii Zajęciowej 

ZAZ Zakład Aktywności Zawodowej 
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Cele i zakres badania 

1.1. Kontekst i cele badania 

Niniejszy raport zawiera wyniki ewaluacji mid-term projektu pt. „Wsparcie osób z autyzmem II”. 

Projekt ten realizowany jest w okresie od 01.12.2011 r. do 30.09.2013 r. przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z siedmioma organizacjami pozarządowymi 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja 

społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 

1.3.6 PFRON – projekty systemowe Badanie ewaluacyjne zrealizowała firma ASM – Centrum Badań 

i Analiz Rynku Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Celem ewaluacji mid-term jest udzielenie odpowiedzi na pytania o skuteczność 

prowadzonych form wsparcia i zaproponowanie wstępnych wniosków i rekomendacji, adekwatnych 

do obecnego etapu realizacji projektu. 

1.2. Przedmiot i zakres badania 

1.2.1. Zakres przedmiotowy 

Zakres przedmiotowy badania obejmował ocenę skuteczności form wsparcia prowadzonych 

w ramach projektu pt. „Wsparcie osób z autyzmem II”. 

1.2.2. Zakres podmiotowy 

Niniejsze badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzone w oparciu o dane zastane, a także w oparciu 

o indywidualne wywiady pogłębione przeprowadzone wśród osób z poziomu zarządzania 

operacyjnego, reprezentujących siedmiu Partnerów współrealizujących projekt oraz Lidera projektu, 

tj. PFRON. 
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1.2.3. Kryteria ewaluacyjne 

W badaniu mid-term uwzględniono jedno kryterium ewaluacyjne – skuteczność. W związku z tym 

celem niniejszego badania jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu cele projektu zdefiniowane 

na etapie programowania zostały osiągnięte na obecnym etapie jego realizacji. 

1.2.4. Opis analizowanych działań 

Celem głównym projektu pt. „Wsparcie osób z autyzmem II” jest aktywizacja społeczna i zawodowa 

osób z autyzmem, poprzez udzielenie kompleksowej, zindywidualizowanej usługi polegającej 

na wsparciu przy wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy1. 

 Cele szczegółowe projektu to: 

• wzmocnienie najbliższego otoczenia osób z autyzmem poprzez wsparcie psychologiczne 

i prawne, 

• wzrost wiedzy i umiejętności pracowników NGO do prowadzenia procesu aktywizacji 

społecznej i zawodowej osób z autyzmem; 

• rozwój kompetencji miękkich osób z autyzmem, tj.: nabycie i rozwinięcie umiejętności 

porozumiewania się, w tym przy wykorzystaniu alternatywnych metod komunikacji,  

• zwiększenie zaufania we własne siły i motywacji do aktywności zawodowej i społecznej, 

• zwiększenie poczucia odpowiedzialności, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, 

wzrost koncentracji i uwagi oraz zadaniowości. 

Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

natomiast Partnerami współrealizującymi projekt są: 

• Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie, 

• Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie, 

• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z siedzibą w Gdańsku, 

• Fundacja Synapsis z siedzibą w Warszawie, 

• Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO z siedzibą w Poznaniu, 

• Fundacja Wspólnota Nadziei z siedzibą w Więckowicach, 

• Stowarzyszeniem Św. Celestyna z siedzibą w Mikoszowie. 

                                                           
1
 Por.: Szczegółowy opis projektu „Wsparcie osób z autyzmem II”, s. 7. 
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Projekt ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do osób z autyzmem bezrobotnych 

lub nieaktywnych zawodowo oraz do opiekunów ustawowych, prawnych i faktycznych tych osób, 

jak i do pracowników NGO. 

Wyróżnione zostały trzy grupy docelowe: 

• I Grupa docelowa – osoby z autyzmem – które (1) nie brały udziału w projektach 

i nie otrzymały wsparcia, które nie posiadają diagnozy funkcjonalnej, nie określono 

kompetencji i umiejętności pracowniczych oraz stopienia samodzielności. Nie posiadają 

opracowanych Indywidualnych Ścieżek Rozwoju Aktywizacji Społecznej i Zawodowej.  

Osoby, (2) które brały udział w projekcie pilotażowym „Wsparcie osób z autyzmem”  

i otrzymały wsparcie, posiadają opracowane diagnozy funkcjonalne, określono ich 

kompetencji umiejętności pracownicze oraz stopień samodzielności. Posiadają opracowane 

Indywidualne Ścieżki Rozwoju Aktywizacji Społecznej i Zawodowej.  

• II Grupa docelowa – osoby z otoczenia osób z autyzmem: opiekunowie prawni 

lub opiekunowie faktyczni. W projekcie założono udział kobiet na poziomie 76% a mężczyzn 

na poziomie 24%. Z doświadczenia Partnerów wynika, że to kobiety zdecydowanej częściej 

opiekują się dziećmi/podopiecznymi z autyzmem, a mężczyźni zajmują się pracą zarobkową. 

• III Grupa docelowa – pracownicy/pracownice NGO, które nie otrzymały wsparcia w ramach 

projektu pilotażowego „Wsparcie osób z autyzmem”. W projekcie założono udział 16 kobiet 

i 4 mężczyzn. 

1.3. Pytania badawcze 

W poniższej tabeli zawarto pytania badawcze wraz ze wskazaniem techniki badawczej i typu źródła 

danych. 
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Tabela 1. Kryteria ewaluacji w ewaluacji mid-term 

Kryterium ewaluacyjne Pytanie badawcze Pytania szczegółowe Technika Respondent 

SKUTECZNOŚĆ – w jakim 

stopniu cele projektu 

zdefiniowane na etapie 

programowania zostały 

osiągnięte? 

 

1. Czy i w jakim stopniu działania 
promocyjne i rekrutacja dotarły  
do odbiorców i miały wpływ na ich 
decyzje o uczestnictwie w 
projekcie? 
 

• Czy informacje zawarte w regulaminie 
rekrutacji i formularzach 
rekrutacyjnych jasno precyzowały, kto 
może zostać uczestnikiem projektu 
i na jakich zasadach (prawa 
i obowiązki)? 

• Jaki rodzaj działań promocyjnych 
podejmowanych w ramach projektu 
cechował się najwyższym poziomem 
skuteczności? 

• Jakie działania promocyjne 
podejmowane w ramach projektu 
były najmniej skuteczne? 

• Z jakich źródeł docierała  
do przedstawicieli BO informacja  
o projekcie?  

 
 

IDI Osoby z poziomu zarządzania 
operacyjnego 

2. Jakie czynniki wpływały 
na podjęcie uczestnictwa w 
projekcie? 
 

• Jakie zastosowano dodatkowe formy 
zachęty do udziału w projekcie  
dla osób z autyzmem? 

• Jakie zastosowano dodatkowe formy 
zachęty do udziału w projekcie dla 
osób z najbliższego otoczenia osób  
z autyzmem?  

IDI Osoby z poziomu zarządzania 
operacyjnego 
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• Jakie zastosowano dodatkowe formy 
zachęty do udziału w projekcie  
dla pracowników NGO? 

 

3. Czy wszystkie założenia 
dotyczące działań promocyjnych 
 i rekrutacyjnych zostały 
zrealizowane? 
 

• Czy udało się zrealizować wszystkie 
działania przewidziane w ramach 
promocji i rekrutacji uczestników? 

DR/IDI Osoby z poziomu zarządzania 
operacyjnego 

4. Jakie czynniki sprzyjały 
osiąganiu celów (głównego  
i szczegółowych)? 
 

• Czy można zidentyfikować działania  
i rozwiązania podejmowane 
w ramach projektu, które cechują się 
wysoką skutecznością? 

 

DR/IDI Osoby z poziomu zarządzania 
operacyjnego 

5. Jakie występowały bariery  
w osiąganiu celów (głównego  
i szczegółowych)? 
 

• Jakie czynniki prawne i systemowe 
można zaobserwować w toku 
realizacji projektu, które w istotny 
sposób utrudniają wdrażanie działań 
w obszarze aktywizacji społecznej  
i zawodowej osób z autyzmem? 

• Jakie czynniki społeczno-kulturowe 
można zaobserwować w toku 
realizacji projektu, które w istotny 
sposób utrudniają wdrażanie działań 
w obszarze aktywizacji społecznej  
i zawodowej osób z autyzmem? 

 

DR/IDI Osoby z poziomu zarządzania 
operacyjnego 



 

 
Usługi polegające na realizacji badań ewaluacyjnych mid-term oraz ex-post w projekcie systemowym pod tytułem: „Wsparcie osób 

z autyzmem II” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

11 

 

 

6. Czy sposoby realizacji form 
wsparcia sprzyjały osiąganiu celów 
(w tym m. in.: metodyka, metody  
i formy przekazu, atmosfera, 
sposób potwierdzania uzyskanych 
kompetencji/kwalifikacji)? 
 

• Czy sposoby realizacji form wsparcia 
sprzyjały osiągnięciu celów projektu? 

 

DR/IDI Osoby z poziomu zarządzania 
operacyjnego 

7. Czy organizacja projektu 
uwzględniała specjalne potrzeby 
BO (Beneficjentów Ostatecznych)? 
 

• Jakie były oczekiwania BO 
przystępujących do udziału  
w projekcie i w jakim stopniu zostały 
one spełnione w toku realizacji 
projektu? 

 

DR/IDI Osoby z poziomu zarządzania 
operacyjnego 

8. Czy zakładane wskaźniki 
produktów i rezultatów 
(ilościowych i jakościowych) 
są/były osiągane zgodnie 
z założeniami harmonogramu?  
 

• Jaki jest stan realizacji założonych  
we wniosku o dofinansowanie 
produktów i rezultatów projektu? 

• Jakie problemy wystąpiły w realizacji 
etapów projektu? 

• Czy etapy realizacji projektu były 
realizowane zgodnie 
z harmonogramem? 

DR Dokumentacja projektu: 
wniosek o dofinansowanie, 
wnioski o płatność, raporty 
z monitoringu, ankiety 
ewaluacyjne uczestników 
projektu 

Źródło: Opracowania własne ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 
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Metodologia badania 

2.1. Analiza danych zastanych (desk research) 

2.1.1. Opis techniki badawczej 

Analiza danych zastanych należy do dość szerokiej grupy badań niereaktywnych.  

Za podstawowe zalety tego podejścia należy uznać: 

• oszczędność czasu, a także środków finansowych – materiał badawczy jest materiałem 

danym, odchodzą tu zatem koszty związane z personelem badawczym, 

czy specjalistycznym sprzętem; 

• bezpieczeństwo – pojawienie się błędu na poziomie badania sondażowego zmusza 

badacza do ponownego jego przeprowadzenia, co wiąże się z dodatkowymi kosztami; 

co więcej część terenowych projektów badawczych może być nie do powtórzenia;  

• w przypadku analizy danych zastanych łatwiej jest powtórzyć część badania aniżeli  

w przypadku innych technik; 

• analiza danych zastanych pozwala na badanie określonych, często nawet długotrwałych 

procesów społecznych; 

• wpływ badacza na badany materiał jest w przypadku analizy danych zastanych 

minimalny, gdyż ma on do czynienia z materiałem już wytworzonym. 

Do podstawowych wad należy zaliczyć ograniczenie do przekazów zapisanych; wymaga zatem 

wsparcia ze strony innych metod i technik badawczych (jeżeli chce się osiągnąć jak najbardziej 

adekwatny, trafny obraz rzeczywistości). Co do zasady – wynika to przede wszystkim z różnicy celów 

badania i celów gromadzenia danych wtórnych, które mogą stanowić interesujące źródło informacji 

dla badacza. 

2.1.2. Zakres danych zastanych poddanych analizie 

W badaniu ewaluacyjnym analizie poddane zostały następujące źródła danych udostępnione  

przez Zamawiającego. Lista danych obejmuje: 

•••• Wniosek o dofinansowanie, 
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•••• Szczegółowy opis projektu, 

•••• Umowę partnerską, 

•••• Wnioski o płatność, 

•••• Raporty okresowe, 

•••• Regulamin rekrutacyjny, 

•••• Strategia promocji. 

2.2. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) 

2.2.1. Opis techniki badawczej 

Technika pogłębionego wywiadu indywidualnego - IDI (Individual In-Depth Interview) jest klasyczną 

techniką badań jakościowych. Dysponujący listą pytań (scenariusz wywiadu)  

badacz ma w trakcie rozmowy możliwość dopasowania przebiegu rozmowy do wiedzy i kompetencji 

respondenta, uzyskując pogłębione bądź uzupełniające informacje, rozszerzające obszar badawczy. 

Istotną zaletą indywidualnych wywiadów pogłębionych jest możliwość poznania osobistych opinii 

respondentów bezpośrednio zajmującymi się zagadnieniami stanowiącymi przedmiot badania. 

Wywiady zostały przeprowadzone przez doświadczonych moderatorów, którzy zostali 

zaznajomieni z tematyką i celami badania. Moderatorzy posługiwali się scenariuszem.  

Poruszane podczas wywiadu zagadnienia zostały dostosowane do wiedzy i kompetencji 

respondentów. 

W niniejszym raporcie wykorzystano krótkie cytaty z wywiadów pogłębionych.  

W celu zachowania anonimowości respondentów wywiadom zostały przypisane identyfikatory  

w formie „IDIx”, gdzie „x” to liczba od 1 do 8 oznaczająca dany wywiad. 
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2.2.2. Dobór próby 

Wykonawca zrealizował 8 wywiadów pogłębionych IDI. Do udziału w badaniu zostały zaproszone 

osoby z poziomu zarządzania operacyjnego, które są pracownikami organizacji pozarządowych 

pełniącymi role Partnerów w projekcie oraz pracownik Lidera projektu. Respondentów do badania IDI 

wskazał Zamawiający. 

Dobór próby do badania miał charakter celowy. Założono, że zostaną przebadane wszystkie 

osoby pełniące funkcję koordynatora w Projekcie oraz kierownik projektu po stronie Lidera.  

Szczegółowy dobór próby wraz z uzasadnieniem przedstawia tabela nr 3. 

Tabela 2. Dobór respondentów do badania IDI 

Lp. Respondent Instytucja 

1. Osoba z poziomu zarządzania operacyjnego 
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział 

w Szczecinie 

2. Osoba z poziomu zarządzania operacyjnego 
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział 

w Lublinie 

3. Osoba z poziomu zarządzania operacyjnego 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Autystycznym w Gdańsku 

4. Osoba z poziomu zarządzania operacyjnego Fundacja Synapsis 

5. Osoba z poziomu zarządzania operacyjnego 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem 

ProFUTURO 

6. Osoba z poziomu zarządzania operacyjnego Fundacja Wspólnota Nadziei 

7. Osoba z poziomu zarządzania operacyjnego Stowarzyszenie św. Celestyna 

8. Osoba z poziomu zarządzania operacyjnego 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Źródło: Opracowania własne ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

2.2.3. Narzędzie badania 

Narzędziem badania dla indywidualnego wywiadu pogłębionego był scenariusz wywiadu, 

podzielony na moduły i uwzględniający strukturę pytań badawczych badania ewaluacyjnego. 

Scenariusz ten został dołączony do niniejszego raportu jako „Załącznik 1”. 
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Wyniki 

3.1. Czy i w jakim stopniu działania promocyjne i rekrutacja dotarły 
do odbiorców i miały wpływ na ich decyzje o uczestnictwie 
w projekcie? 

3.1.1. Czy informacje zawarte w regulaminie rekrutacji i formularzach rekrutacyjnych 

jasno precyzowały kto może zostać uczestnikiem projektu i na jakich zasadach 

(prawa i obowiązki)? 

Wszyscy respondenci zgodnie stwierdzili, że nie otrzymali żadnych sygnałów o niejasności regulaminu 

i formularzy rekrutacyjnych. Czterech z siedmiu respondentów (Lider nie prowadził rekrutacji) 

zwróciło jednak uwagę, że w opinii opiekunów i niektórych BO formularzy tych było zbyt wiele. 

Jednocześnie, choć zapisy regulaminu nie budziły wątpliwości, powodowały one, że niektórzy 

zainteresowani nie mogli wziąć udziału w projekcie. Te dwa dodatkowe – nadmiaru formularzy 

i wykluczającego charakteru zapisów – wątki zostały omówione dokładniej w podrozdziale 3.5.1.1 

„Kwestia rozbudowanej dokumentacji”. Zebrany materiał badawczy nie daje również podstaw, 

aby stwierdzić, że kwestie praw i obowiązków określonych w Regulaminie budziły wątpliwości BO. 

3.1.2. Jaki rodzaj działań promocyjnych podejmowanych w ramach projektu cechował się 

najwyższym poziomem skuteczności? 

Wszyscy respondenci stwierdzili, że najskuteczniejszy był kontakt bezpośredni. W ten sposób 

docierano do osób, które brały wcześniej udział w projekcie pilotażowym pt. ”Wsparcie osób 

z autyzmem”, do osób korzystających wcześniej z usług organizacji realizujących projekt, do osób 

zgłaszających zainteresowanie udziałem w projekcie oraz do osób, które wzięły udział 

w organizowanych spotkaniach, seminariach i konferencjach. Ze względu na niewielką liczbę 

programów aktywizujących OzA, część z zainteresowanych osób na własną rękę monitoruje,  

czy nie pojawiają się takie inicjatywy: „z większością tych osób [Partnerzy – przyp. ASM] są w stałym 

kontakcie, bo te osoby kończą jeden projekt i uczestniczą w innym. Same dzwonią, dopytują się czy 

jest dla nich jakaś oferta ” [IDI2]. Korzystano też z pośrednictwa innych organizacji działających 

na rzecz osób z autyzmem, specjalistów opiekujących się OzA, zespołów diagnostycznych czy lekarzy.  
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W przypadku osób zainteresowanych, ale niezdecydowanych, to kontakt bezpośredni decydował  

o uczestnictwie w projekcie: „Były takie przykłady, że siedziała pani cztery godziny w kawiarni  

i namawiała na to, żeby syn wziął udział w projekcie” [IDI5]. 

 Choć zastosowano szeroki wachlarz metod ogłoszenia promocji: (ogłoszenia w prasie lokalnej 

i ogólnopolskiej, tablice w środkach komunikacji miejskiej, kontakt bezpośredni telefoniczny 

 i twarzą-w-twarz, wiadomości e-mail, informacje na portalach poświęconych tematyce autyzmu, 

stronach własnych organizacji i forach internetowych, ulotki i plakaty w specjalistycznych 

placówkach, przychodniach, poradniach, szkołach, urzędach, instytucjach kultury, sklepach), 

respondenci mieli trudności z oszacowaniem skuteczności poszczególnych metod. 

3.1.3. Jakie działania promocyjne podejmowane w ramach projektu były najmniej 

skuteczne? 

Ze względu na trudności z oszacowaniem skuteczności metod innych niż kontakt bezpośredni, 

respondenci nie byli zgodni, które metody promocji były najmniej skuteczne. Dwóch respondentów 

oceniło, że nieskuteczne były reklamy na portalach poświęconych tematyce autyzmu i własnych 

stronach internetowych. Kolejna osoba z poziomu zarządzania operacyjnego wskazała na trudności  

z oszacowaniem odzewu na ogłoszenia w prasie lokalnej, choć inny respondent wskazał na prasę 

lokalną jako istotny kanał docierania do potencjalnych uczestników projektu. Dwóch następnych 

stwierdziło ogólnie, że „prasa nie była skuteczna” [IDI5], choć nie dokonało rozróżnienia na prasę 

lokalną i ogólnopolską. Szósty respondent stwierdził, że najmniej skuteczną metodą były plakaty, 

choć zwrócił uwagę, że stosunkowo późno metodę tę zastosowano.  

Siódmy, wskazując na nieskuteczność komunikacji mailowej zauważył, że podjęte zostały działania, 

aby komunikaty wysłane pocztą elektroniczną miały ciekawszą i bardziej przystępną formę  

niż wskazywałby na to język projektu – ale ostatecznie i tak decydujące były spotkania  

twarzą-w-twarz. Warto również zwrócić uwagę, że respondenci nie pytali wszystkich beneficjentów 

skąd dowiedzieli się o projekcie, stąd też brak dokładnych danych o skuteczności poszczególnych 

metod promocji. 

 O znaczeniu kontaktu bezpośredniego i wcześniejszej historii współpracy świadczy również 

fakt, że – mimo prowadzonej kampanii promocyjnej – nie udało się zrekrutować żadnego uczestnika 
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z województw podkarpackiego i świętokrzyskiego, czyli tych województw, gdzie pierwotnie miał 

działać Partner, który wycofał się z udziału w projekcie. 

3.2. Jakie czynniki wpływały na podjęcie uczestnictwa w projekcie? 

3.2.1. Jakie zastosowano dodatkowe formy zachęty do udziału w projekcie dla osób 

z autyzmem? 

W ramach podziękowania za udział w projekcie uczestnicy otrzymali pakiet gadżetów promocyjnych: 

notesy, torby, długopisy oraz nośniki pen-drive, na które Partnerzy nagrywali uczestnikom materiały 

wypracowane w trakcie projektu. Respondenci, omawiając dodatkowe formy zachęty dla OzA, 

zwracali raczej uwagę na formy udogodnień, które wprowadzali, aby ułatwić zainteresowanym udział 

w projekcie – wątek ten został dokładniej omówiony w podrozdziale 3.5.1.1.  

Jednocześnie respondenci wskazywali, że potencjalnych zainteresowanych nie trzeba było 

dodatkowo mobilizować, ponieważ sama forma projektu stanowiła wystarczającą zachętę.  

W przypadku, gdy ktoś się wahał, mógł na zasadzie próby wziąć udział w warsztatach: 

„proponowaliśmy możliwość uczestniczenia w zajęciach, żeby zobaczyć jakie to są zajęcia” [IDI4]. 

Respondenci zaznaczali także, że OzA, ze względu na charakter swojej niepełnosprawności,  

bardzo trudno podlegają wpływom i perswazji. Zgłaszano przypadki, gdy OzA nagle, bez żadnego 

widocznego powodu, rezygnowała z udziału w projekcie i nie dawała się namówić na jego 

kontynuację. 

3.2.2. Jakie zastosowano dodatkowe formy zachęty do udziału w projekcie dla osób 

z najbliższego otoczenia osób z autyzmem? 

W przypadku opiekunów podstawową zachętą była oferta wsparcia psychologicznego 

oraz prawnego. Respondenci wskazywali, że szczególnie możliwość konsultacji prawnych cieszyła się 

zainteresowaniem opiekunów. W jednym przypadku zwrócono również uwagę, że próbowano 

zmotywować rodziców/opiekunów tym, że projekt da im możliwość wymiany doświadczeń  

i wzajemnego wsparcia ze strony innych rodziców/opiekunów, których dzieci/podopieczni biorą 

udział w projekcie. Respondent ten stwierdził jednak, że nie jest w stanie oszacować skuteczności  
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tej zachęty. W niektórych przypadkach stosowano także udogodnienia, takie jak możliwość dowozu 

taksówkami na zajęcia. 

 W jednym z wywiadów IDI poruszono problem braku opieki dla dziecka/podopiecznego  

na czas korzystania przez rodzica czy opiekuna z oferowanej formy wsparcia w ramach projektu.  

W związku z tym zasugerowano, że tego rodzaju wsparcie powinno zostać uzupełnione o możliwość 

czasowego przekazania dziecka/podopiecznego pod opiekę specjalisty. 

 Zwracano także uwagę, że ze względu na ograniczenia czasowe opiekunów konieczne było 

przeniesienie części zajęć na sobotę. Jeden z respondentów stwierdził jednak, że mimo udogodnień 

część opiekunów nie przystąpiła do projektu albo ze względu na trudności z dojazdem 

albo ze względu na rozbudowaną dokumentację, jakiej wymagał projekt. 

3.2.3. Jakie zastosowano dodatkowe formy zachęty do udziału w projekcie 

dla pracowników NGO? 

Pracownicy NGO mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniu dla terapeutów organizowanym  

przez Fundację Synapsis i w tygodniowym stażu w przedsiębiorstwie społecznym w Wilczej Górze 

(jednostce podległej Fundacji SYNAPSIS)  lub SPOA Gdańsk. Poza tym respondenci zgodnie stwierdzili, 

że dodatkowych zachęt nie przewidziano i nie stosowano, a także – że nie były one potrzebne. 

3.3. Czy wszystkie założenia dotyczące działań promocyjnych 

i rekrutacyjnych zostały zrealizowane? 

3.3.1. Rekrutacja OzA 

Jak wskazuje raport okresowy ze stanu realizacji projektu pt. „Wsparcie osób z autyzmem II” 

ze stycznia 2013r., w ramach pierwszej grupy docelowej (tj. OzA) od początku realizacji projektu 

zrekrutowano 300 osób (59K i 241M) z zaplanowanych 350, co stanowi 85, 71% zrealizowania 

wskaźnika. Dane te przedstawia Tabela 3. 

W przypadku wszystkich Partnerów działania rekrutacyjne jeszcze trwają – nie można więc 

mówić o tym, że zostały w pełni zrealizowane. Choć respondenci nie zgłaszają większych trudności 

z rekrutacją uczestników, to zwracają uwagę, że czynniki losowe powodują rezygnację BO z udziału 
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w projekcie w trakcie jego trwania. Niektórzy uczestnicy zmieniają miejsce zamieszkania,  

podejmują edukację, dostają się na stałe do ośrodków dla autystów. Zdarzały się też przypadki, 

w których uczestnicy projektu umierali. Respondenci zwracali także uwagę na specyfikę pracy z OzA, 

która powoduje, że nie da się przewidzieć czy w trakcie trwania projektu nie odmówią oni współpracy 

i nie zrezygnują. To z kolei wymusza przeprowadzanie dodatkowych rekrutacji. 

Tabela 3. Rekrutacja uczestników w ramach pierwszej grupy docelowej (OzA) 

L.p. Wartość docelowa 

Wartość wskaźnika osiągnięta 
od początku realizacji projektu % realizacji 

K M Ogółem 

1. KTA Szczecin 42 1 25 26 61,90% 

2. KTA Lublin 44 10 28 38 86,36% 

3. SPOA Gdańsk 61 10 28 38 62,30% 

4. Fundacja SYNAPSIS 63 11 49 60 95,24% 

5. ProFUTURO 54 15 38 53 98,15% 

6. FWN 53 8 48 56 105,66% 

7. 
Stowarzyszenie 

Św.Celestyna 
33 4 25 29 87,88% 

Ogółem 350 59 241 300 85,71% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu okresowego ze stanu realizacji projektu pt. „Wsparcie osób 
z autyzmem II” ze stycznia 2013r. 

Jak wynika z powyższej tabeli, dystrybucja stopnia realizacji wskaźnika nie rozkłada się równomiernie 

między Partnerami: o ile w pięciu przypadkach przekracza 85% (w tym w jednym wypadku wartość 

wskaźnika wynosi ponad 100%), o tyle u dwóch Partnerów oscyluje wokół wartości 62%. Jak wynika 

z wywiadów pogłębionych z osobami z poziomu zarządzania operacyjnego, można zakładać, 

że niektórzy Partnerzy również osiągną wartości tego wskaźnika przekraczające 100%.  

Wtedy, w wypadku, gdy inni Partnerzy będą mieli trudności z realizacją wskaźnika, 

te podmioty, które zrealizowały go w stopniu nadmiarowym, przejmą część wskaźników  

tych podmiotów, które miały trudności z pełną jego realizacją. Pozwala to zakładać, że w efekcie 

wskaźnik ten zostanie zrealizowany w pełni. 



 

 
Usługi polegające na realizacji badań ewaluacyjnych mid-term oraz ex-post w projekcie systemowym pod tytułem: „Wsparcie osób 

z autyzmem II” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

20 

 

3.3.2. Rekrutacja rodziców/opiekunów OzA 

W przypadku II grupy docelowej (rodzice/opiekunowie OzA) wskaźnik rekrutacji został zrealizowany 

w 78,86%. Szczegółowe dane dotyczące rekrutacji w podziale na Partnerów przedstawia Tabela 4. 

Tabela 4. Rekrutacja uczestników w ramach drugiej grupy docelowej (rodzice/opiekunowie OzA) 

L.p. Wartość docelowa 

Wartość wskaźnika osiągnięta 
od początku realizacji projektu % realizacji 

K M Ogółem 

1. KTA Szczecin 42 19 7 26 61,90% 

2. KTA Lublin 44 22 5 27 61,36% 

3. SPOA Gdańsk 61 34 6 40 65,57% 

4. Fundacja SYNAPSIS 63 41 9 50 79,37% 

5. ProFUTURO 54 38 15 53 98,15% 

6. FWN 53 35 13 48 90,57% 

7. 
Stowarzyszenie  
Św. Celestyna 

33 21 11 32 96,97% 

Ogółem 350 210 66 276 78,86% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu okresowego ze stanu realizacji projektu pt. „Wsparcie osób 
z autyzmem II” ze stycznia 2013r. 

Niższy poziom zrealizowania wskaźnika rekrutacji rodziców/opiekunów OzA, niż samych OzA wynika 

z tego, że nie wszyscy opiekunowie są zainteresowani uzyskaniem wsparcia, albo też nie mogą 

z niego skorzystać – problem ten opisano dokładniej w podrozdziale 3.2.2 „Jakie zastosowano 

dodatkowe formy zachęty do udziału w projekcie dla osób 

z najbliższego otoczenia osób z autyzmem?”. 

3.3.3. Rekrutacja pracowników NGO 

Rekrutacja 20 pracowników NGO nie wiązała się z większymi trudnościami. W trakcie realizacji 

projektu pojawił się jednak problem ze szkoleniami dla tych osób, ponieważ w zrealizowanym 

szkoleniu wzięło udział 16 osób. W międzyczasie miały miejsce zmiany w zatrudnieniu kadry projektu,  

w efekcie których kilku pracowników do tej pory nie zostało przeszkolonych. 
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3.4. Jakie czynniki sprzyjały osiąganiu celów (głównego i szczegółowych)? 

Czy można zidentyfikować działania i rozwiązania podejmowane 

w ramach projektu, które cechują się wysoką skutecznością? 

Respondenci wskazywali, że czynnikiem sprzyjającym aktywizacji społeczno-zawodowej OzA 

była kompleksowość udzielanego wsparcia, a także indywidualne podejście do uczestników projektu. 

Poza tymi, wynikającymi z programowania, elementami, trzech respondentów odwołało się 

do ogólnej przychylności otoczenia: pracodawców, przedsiębiorców przyjmujących uczestników 

projektu na staże, osób trzecich z organizacji partnerskich niezaangażowanych bezpośrednio 

w projekt czy innych osób, takich jak pracownicy zatrudnieni w miejscach, gdzie zostawiono ulotki, 

lekarze i specjaliści, z którymi się skontaktowano. Niezależnie od siebie respondenci wskazywali także 

na wzajemną współpracę między Partnerami. Tylko w dwóch przypadkach stwierdzono, że nie da się 

wskazać czynników sprzyjających. 

3.5. Jakie występowały bariery w osiąganiu celów (głównego 

i szczegółowych)? 

3.5.1. Jakie czynniki prawne i systemowe można zaobserwować w toku realizacji projektu, 

które w istotny sposób utrudniają wdrażanie działań w obszarze aktywizacji 

społecznej i zawodowej osób z autyzmem? 

3.5.1.1. Kwestia rozbudowanej dokumentacji 

Respondenci wskazywali, że projekt ten charakteryzował się niezwykle rozbudowaną dokumentacją, 

znacznie większą niż inne projekty unijne, w których dotychczas brali udział. Czynnik ten miał 

negatywny wpływ na skuteczność realizowanego wsparcia. Jeden z respondentów stwierdził,  

że właśnie konieczność utrzymywania rozbudowanej dokumentacji w zdecydowany sposób 

utrudniała wdrażanie działań aktywizujących OzA. „Jakby Pani zapytała się któregoś z moich 

terapeutów, co jest najgorsze w tym projekcie,to by powiedział, że wypełnianie dokumentacji” [IDI1]. 
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 Z tego samego powodu udziału w projekcie nie podjęli się niektórzy opiekunowie, 

a potencjalni pracodawcy rezygnowali z ewentualnej współpracy. W przypadku tych ostatnich 

wątpliwości budziły niejasne zapisy umów, stawiane w tych umowach warunki, a także same 

rozmiary tych dokumentów. Poza tym, że rozbudowana dokumentacja zniechęcała zainteresowane 

strony do udziału w projekcie, powodowała także opóźnienia w realizacji zadań,  

wynikające z konieczności wyjaśnienia skomplikowanych zapisów, czy nanoszenia poprawek  

do wytwarzanych dokumentów. 

 Wysoki poziom sformalizowania poszczególnych działań, a także wysoki rygoryzm, 

co do realizacji pierwotnych założeń projektu i brak elastyczności w tym zakresie, w opinii kilku 

respondentów nie odpowiada charakterowi pracy z trudną grupą docelową, jaką są osoby 

z autyzmem. Z drugiej strony, jak wskazują informacje zawarte we „Wniosku 

o płatność” za okres od 2012-09-01 do 2012-11-30, ze względu na niską jakość wniosków o płatność 

składanych przez Partnerów projektu występują opóźnienia w ich zatwierdzaniu, co skutkuje 

problemami w sprawozdawczości Lidera projektu oraz niższą wartością wniosków składanych do IP2. 

 Ponadto, jak wskazał jeden z respondentów, rodzice i opiekunowie OzA zgłaszali 

niezadowolenie z tego, że muszą podawać dużo danych osobowych, które – w ich opinii – mają się 

nijak do realizacji projektu. 

3.5.1.2. Kwestia braku orzeczeń o niepełnosprawności 

Respondenci wskazywali na przypadki, w których osoby zainteresowane udziałem w projekcie,  

choć były zdiagnozowanymi autystami, nie posiadały orzeczenia o niepełnosprawności,  

lub nie chciały go przedłużać, co z kolei, zgodnie z regulaminem rekrutacji, wykluczało je z udziału  

w projekcie. Ze względu na ten fakt, w pojedynczych przypadkach, wysokofunkcjonujący autyści nie 

mogli przystąpić do udziału w projekcie. Rzutowało to na realizację projektu na dwa sposoby.  

Po pierwsze, wpłynęło na wydłużenie procesów rekrutacji. Po drugie, spowodowało przyjęcie 

większej liczby osób niskofunkcjonujących, które w porównianiu z osobami wysokofunkcjonujacycmi 

mają mniejsze predyspozycje do zrealizowania elementów aktywizacji zawodowej przewidzianych w 

projekcie. 
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3.5.1.3. Kwestia rekrutacji OzA biorących udział w pilotażu projektu 

Ze względu na zawarte w opisie projektu „Wsparcie osób z autyzmem II” szczegółowe informacje 

o  liczbie osób, które brały udział w projekcie pilotażowym mogących wziąć udział w kontynuacji 

projektu, część osób biorących udział w pilotażu projektu nie mogła zostać zrekrutowana z powodu 

wyczerpania się miejsc dla tej grupy uczestników. Na ten problem zwrócił uwagę jeden respondent, 

który wskazał jednocześnie, że podjęte zostały działania, aby umożliwić pozostałym zainteresowanym 

udział w kontynuacji projektu. 

3.5.1.4. Kwestia wycofania się jednego z Partnerów i zmian personalnych 

Respondenci zgodnie przyznali, że wycofanie się jednego z Partnerów spowodowało pewne trudności 

w realizacji projektu. Po pierwsze, zwiększyły się wartości wskaźników, jakie pozostali Partnerzy 

musieli zrealizować. Po drugie, pojawił się problem rekrutacji uczestników z dwóch województw, 

które pierwotnie znajdowały się w gestii Partnera, który się wycofał. Dlatego też,  

zaplanowana na maj ostatnia faza rekrutacji zostanie wsparta ogólnopolską kampanią billboardową.  

3.5.1.5. Kwestia procesów decyzyjnych 

Jeden z respondentów wskazał, że trudność stanowi dokonywanie zmian w projekcie, które „zajmuje 

całe miesiące” [IDI1], a wynika z natury projektu, w który zaangażowanych jest 8 Partnerów 

rozproszonych na terenie całej Polski. Respondenci wskazywali również na problemy komunikacyjne 

wynikające między innymi z rozproszenia geograficznego Partnerów. 

3.5.1.6. Kwestia uwarunkowań makroekonomicznych 

Ponieważ projekt zakłada, że część BO weźmie udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej,  

uzyska zatrudnienie w Zakładach Aktywności Zawodowej, zakładach pracy chronionej  

lub w podmiocie sektora ekonomii społecznej lub na otwartym rynku pracy. Respondenci  

w wywiadach IDI stwierdzają, że bardzo trudno jest zachęcić pracodawców do zatrudnienia OzA. 

Pracodawcy tłumaczą się złą sytuacją gospodarczą i niemożnością wygenerowania nowych etatów. 

Ponadto, nakładają się na to pomniejsze problemy, takie jak wspomniane wcześniej trudne  

do zaakceptowania zapisy umów o staż czy nadmiar związanej z tym dokumentacji. 
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3.5.1.7. Kwestia współpracy z WTZ-ami i ZAZ-ami 

U sześciu Partnerów występuje problem z realizacją wskaźnika udziału w Warsztatach Terapii 

Zajęciowej i Zakładach Aktywizacji Zawodowej. Wynika to po pierwsze z rejonizacji wprowadzonej 

przez WTZ-ty, po drugie z tego, że nie w każdym mieście istnieją ZAZ-y, a po trzecie – z długich list 

oczekujących na miejsce w tych instytucjach. Jak wskazuje jeden z respondentów, ze względu 

na kolejki przyjęcie do WTZ-tu może potrwać nawet pięć lat. Inny respondent mówi o trzech latach. 

Stąd też Partnerzy planują wnioskować o zmianę nazwy tego wskaźnika tak, aby samo skierowanie 

danej osoby i wpisanie jej na listę oczekujących oznaczało zrealizowanie tego wskaźnika. 

3.5.1.8. Kwestia niskiego dofinansowania dla pracownika z lekką niepełnosprawnością 

Zakłady pracy chronionej, ze względu na wiążące się z tym niskie dofinansowanie, nie są chętne, 

aby przyjmować do pracy osoby z wysoko funkcjonującym autyzmem, które posiadają orzeczenie 

o lekkiej niepełnosprawności, bo wiąże się to z niskim dofinansowaniem. Z drugiej strony osoba 

niskofunkcjonująca  już do tej samej pracy mogłaby się nie nadawać. 

3.5.1.9. Kwestia konkurencji o beneficjenta 

Zarówno ze względu na ograniczenia czasowe beneficjentów, jak i ze względu na treść zapisów 

regulaminów wykluczających jednoczesny udział w kilku projektach oferujących podobne typy 

wsparcia, pojawia się zjawisko konkurowania o BO: „...jak ktoś wpada w jakąś instytucję, 

to ta instytucja mocno o niego walczy, bo jak jej nie będzie, to nie będzie dotacji i zaczyna się  

ten problem walki o naszego beneficjenta czy on jest mój czy nie mój...” [IDI6].  

Respondent  ten wskazał, że obecnie ze względu na niewielkie nasycenie wsparciem problem ten jest 

marginalny, ale staje się już dostrzegalny. 

3.5.1.10. Kwestia incydentalności wsparcia 

Respondenci wskazywali na kilka aspektów incydentalności wsparcia. W odniesieniu 

do realizowanego projektu pojawia się problem krótkoterminowości wsparcia, a w odniesieniu 

do szerszego tła instytucjonalnego – brak całościowego systemu wsparcia dla osób z autyzmem: 

„w wypadku osób z autyzmem, jak również osób z innymi niepełnosprawnościami,  

ważna jest systematyczność, przewidywalność, stałość prowadzenia terapii [a tego nie ma 

 – przyp. ASM] i stąd te osoby mają problemy z wchodzeniem w terapię i większość tych osób  

na przykład nie może brać udziału w żadnych zajęciach grupowych, tylko zajęciach indywidualnych” 
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[IDI8]. Przejawia się to zwłaszcza w przypadku OzA zamieszkujących w małych miejscowościach  

i obszarach wiejskich, gdzie na problem braku stałego wsparcia instytucjonalnego nakładają się 

lokalne obyczaje i brak norm społecznych regulujących stosunki z osobami niepełnosprawnymi. 

Kolejne, związane z tym ograniczenie to zła sytuacja finansowa rodzin: „To są biedne rodziny, 

przeważnie samotne matki. Niestety nie stać ich czasami na dojazd do placówki, która jest oddalona 

o ileś kilometrów. To powoduje, że ta rodzina zaczyna się zamykać w domu. Dziecko nie ma dostępu 

do terapii. Z tego zaburzenia zamiast wychodzić to jeszcze to zaburzenie się pogłębia.  

Pogłębia się frustracja tych rodzin” [IDI7]. 

3.5.2. Jakie czynniki społeczno-kulturowe można zaobserwować w toku realizacji 

projektu, które w istotny sposób utrudniają wdrażanie działań w obszarze 

aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem? 

3.5.2.1. Niska świadomość społeczna dotycząca autyzmu 

Na zagadnienie niskiej świadomości społecznej dotyczącej autyzmu zwracano uwagę szczególnie 

w odniesieniu do kontaktów z pracodawcami. Na kwestię niewiedzy nakłada się dodatkowo specyfika 

autyzmu, która może się wiązać z niekontrolowanymi zachowaniami agresywnymi 

lub autoagresywnymi, co dodatkowo komplikuje relacje z przedsiębiorcami: „autysta na przykład 

pracował przy komputerze, coś mu się nie udało zrobić i po prostu rzucił komputerem o ścianę. 

Ni stąd, ni zowąd. Więc pracodawcy mają takie obawy” [IDI2]. Ponadto, w przypadku gdy pracodawca 

wie, że nie będzie w stanie zatrudnić OzA po zakończeniu stażu, rezygnuje także z zaangażowania się 

w tę formę wsparcia, ponieważ nie chce poświęcać czasu na przyuczanie takiej osoby 

i na pokonywanie barier, jakie mogą się z tym wiązać. 

3.5.2.2. Nierealistyczne wymagania i wyobrażenia rodziców 

Respondenci wskazywali na dwa typy oczekiwań rodziców, które trudno spełnić. Po pierwsze, rodzice 

oczekują, że w wyniku udziału w projekcie OzA na pewno znajdzie pracę. Nie biorą w tej sytuacji 

pod uwagę ani faktycznych możliwości swojego podopiecznego, ani też sytuacji na rynku pracy. 

W jednym wypadku zwrócono także uwagę, że rodzice oczekiwali form wsparcia niezaplanowanych 

w projekcie, takich jak wycieczki integracyjne dla podopiecznych czy zajęcia sportowe. Z drugiej 

jednak strony, występowały również przypadki, kiedy specjaliści twierdzili, że OzA nadaje się 

na odbycie stażu zawodowego, a na udział w takim stażu nie zgadzał się opiekun. 



 

 
Usługi polegające na realizacji badań ewaluacyjnych mid-term oraz ex-post w projekcie systemowym pod tytułem: „Wsparcie osób 

z autyzmem II” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

26 

 

 Po drugie, opiekunowie OzA wykonali trud ułożenia sobie trybu życia, który może zostać 

zaburzony przez udział w projekcie: „...autyści mają usystematyzowane życie, więc wprowadzenie 

ich nagle do naszego projektu, zapewnienie im zajęć, powoduje, że burzy się ich sposób życia. 

I tak naprawdę najbardziej na tym cierpią rodzice, ponieważ oni chcą mieć to usystematyzowane, 

chcą mieć porządek w tym życiu i nie chcą żadnych zmian” [IDI5]. Rodzice, ponadto, obawiają się, 

że w wyniku uczestnictwa w projekcie ich podopieczni utracą prawo do otrzymywania świadczeń.  

 Ponadto, opiekunowie OzA nie we wszystkich przypadkach są zainteresowani wsparciem 

psychologicznym i prawnym, jakie mogą otrzymać. Respondenci wskazują tutaj na pewną nieśmiałość 

rodziców/opiekunów, którzy nie do końca wiedzą z czym się spotkają i czy te formy pomocy pozwolą 

na rozwiązanie niektórych z ich problemów. 

 Oczywiście, nie bez znaczenia pozostają czynniki dodatkowo utrudniające zaangażowanie 

ze strony rodziców, takie jak problemy finansowe, praca czy miejsce zamieszkania oddalone 

od miejscowości oferujących większe możliwości wsparcia. 

3.6. Czy sposoby realizacji form wsparcia sprzyjały osiąganiu celów projektu 

(w tym m. in.: metodyka, metody i formy przekazu, atmosfera, sposób 

potwierdzania uzyskanych kompetencji/kwalifikacji)? 

Ze względu na to, że na tym etapie badania korzystano jedynie z danych zastanych oraz z wywiadów 

pogłębionych z osobami z poziomu zarządzania operacyjnego, brakuje danych, aby w pełni 

odpowiedzieć na to pytanie. Będzie to możliwe dopiero na etapie ewaluacji ex post. Niemniej jednak, 

wywiady IDI pozwalają zakładać, że prowadzone wsparcie miało charakter indywidualizujący, 

uwzględniający poziom niepełnosprawności poszczególnych uczestników projektu. 

 Ponadto, respondenci zwracali uwagę, że projekt, który nie ogranicza się do kilkudniowych 

warsztatów, ale zapewnia szeroki wachlarz form wsparcia przez stosunkowo długi czas, 

to wciąż dosyć innowacyjne przedsięwzięcie w zakresie wspierania OzA. Spotkania w ramach tego 

projektu są dla niektórych uczestników jedyną faktyczną formą aktywizacji społeczno-zawodowej, 

do tego mocno zróżnicowaną, obejmującą wyjścia do miejsc użyteczności publicznej (kręgielnia, 

restauracja, ścianka wspinaczkowa), warsztaty, szkolenia zawodowe i staże. Także metodyka pracy, 

zakładająca opracowywanie indywidualnych ścieżek wsparcia, tworzenie grup OzA o podobnych 
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problemach i opracowywanie zajęć pod tym kątem, pozwala zakładać realizowane formy wsparcia 

sprzyjały osiąganiu celów projektu. 

 W trzech wywiadach stwierdzono, że najlepszym wskaźnikiem sukcesu jest to, 

że OzA chciałyby, aby zajęcia odbywały się częściej i to, że sami chcą na te zajęcia przychodzić. 

O ile zatem w sferze aktywizacji zawodowej projekt napotyka na liczne – przede wszystkim 

zewnętrzne – bariery, o tyle w sferze aktywizacji społecznej zdaje się spełniać swoją rolę. 

3.7. Czy organizacja projektu uwzględniała specjalne potrzeby BO? 

Zebrany na tym etapie materiał badawczy nie pozwala stwierdzić, jakie były oczekiwania BO przed 

przystąpieniem do udziału w projekcie, pozwala on jednak, na podstawie wypowiedzi osób z poziomu 

zarządzania operacyjnego, biorących udział w wywiadach IDI, odpowiedzieć na pytanie o to, 

jakie udogodnienia były bądź zaplanowane w projekcie, bądź wprowadzone ze względu na potrzeby 

BO. Udogodnienia te zostały wymienione poniżej: 

• przede wszystkim uwzględniano potrzeby osób nieskofunkcjonujących, 

choć z góry wiedziano, że udział tych osób nie zapewni realizacji najważniejszych 

wskaźników, jakie założono w projekcie; 

• początkowe założenie o tym, żeby rodzic/opiekun uczestniczył w zajęciach wraz z OzA zostało 

zarzucone, ponieważ nie każdy z BO chciał, żeby jego opiekun w tym uczestniczył, a poza tym 

nie każdy rodzic/opiekun wyrażał chęć uczestniczenia w takim wsparciu; 

• podczas wizyt monitorujących zrezygnowano z pytania OzA o ich poziom zadowolenia 

z udziału w projekcie, jeśli akurat odbywały się jakieś zajęcia; jest to uzasadnione tym, 

że kiedy wybije się OzA z rytmu zajęciowego, bardzo trudno jest jej ponownie w ten rytm 

wejść; 

• w przypadku części osób niskofunkcjonujących zapewniono dowóz taksówkami, co pozwoliło 

uniknąć trudności związanych z poruszaniem się z OzA za pomocą środków komunikacji 

miejskiej; 

• w przypadku OzA uczących się lub uczestniczących w innych zajęciach starano się dopasować 

grafik zajęć tak, aby zajęcia następowały po sobie. 
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Sześciu respondentów zwróciło uwagę, że w ramach pojedynczego projektu nie da się spełnić 

podstawowego oczekiwania BO - żeby wsparcie było długoterminowe i bardziej intensywne. 

3.8. Czy zakładane wskaźniki produktów i rezultatów (ilościowych 

i jakościowych) są/były osiągane zgodnie z założeniami 

harmonogramu? 

3.8.1. Jaki jest stan realizacji założonych we wniosku o dofinansowanie produktów 

i rezultatów projektu? 

Jak wspomniano w podrozdziale 3.3.1 „Rekrutacja OzA”, wskaźnik rekrutacji uczestników w ramach 

I grupy docelowej (OzA) został zrealizowany w 85,71%. Osoby uczestniczące w przeprowadzonych 

wywiadach pogłębionych są zdania, że wskaźnik ten zostanie zrealizowany w 100%. Z kolei wskaźnik 

rekrutacji uczestników w ramach II grupy docelowej (rodzice/opiekunowie OzA) został zrealizowany 

w 78,86%. 

 Na podstawie zebranych danych nie da się dokładnie oszacować poziomu zrealizowania 

wskaźnika „Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projekcie”. Wskaźnik ten nie 

jest podawany w raportach okresowych ze stanu realizacji projektu, a w ostatnim wniosku 

Beneficjenta o płatność (za okres od 2012-09-01 do 2012-11-30) stopień zrealizowania tego 

wskaźnika wynosi zero. Informacje zebrane w ramach wywiadów pogłębionych z osobami z poziomu 

zarządzania operacyjnego również nie dostarczają pełnej informacji na ten temat. Biorąc jednak pod 

uwagę, że w projekcie wciąż trwa proces rekrutacyjny, a w przypadku większości BO wciąż udzielane 

jest wsparcie, niską wartość realizacji tego wskaźnika należy uznać za uzasadnioną. 

 Podobnie, na obecnym etapie nie da się ocenić realizacji dwóch pozostałych wskaźników 

odnoszących się do celów głównych projektu: „Liczba OzA, u których nastąpił rozwój kompetencji 

miękkich” oraz „Odsetek OzA, które wzmocniły swoje kompetencje miękkie o minimum 40%”. 

Danych tych nie dostarczają udostępnione dokumenty. 

 W przypadku celów szczegółowych można oszacować realizację części wskaźników 

na podstawie raportu okresowego ze stanu realizacji projektu pt. „Wsparcie osób z autyzmem II” 
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ze stycznia 2013r., a także „Wniosku o płatność” za okres od 2012-09-01 do 2012-11-30.  

Dane te przedstawia Tabela 5. 

Tabela 5. Podsumowanie stopnia zrealizowania wskaźników dot. wsparcia dla OzA 

Nazwa wskaźnika 
KTA 

Szczecin 
KTA 

Lublin 
SPOA 

Gdańsk 
Fundacja 
SYNAPSIS 

ProFUTURO FWN 
Stow. Św. 
Celestyna 

Ogółem 

Liczba OzA dla 
których 

dokonano 
diagnozy 

funkcjonalnej, 
określono 

kompetencje 
 i umiejętności 

pracownicze oraz 
stopień 

samodzielności 

Wartość 
osiągnięta 

16 19 24 45 37 52 21 215 

% zrealizo-
wania 

wskaźnika 
50,00 86,36 48,00 88,24 94,87 98,11 84,00 79,04 

Liczba OzA dla 
których 

opracowano 
IŚRASiZ 

Wartość 
osiągnięta 

16 19 24 43 37 51 21 211 

% zrealizo-
wania 

wskaźnika 
50,00 86,36 48,00 84,31 94,87 96,23 84,00 77,57 

Liczba OzA dla 
których 

zaktualizowano 
IŚRASiZ 

Wartość 
osiągnięta 

9 18 9 11 13 
nie 

dotyczy 
8 68 

% zrealizo-
wania 

wskaźnika 
90,00 81,82 81,82 91,67 86,67 

nie 
dotyczy 

100 87,18 

Liczba OzA, które 
zakończyły udział 

w szkoleniach 
zawodowych 

Wartość 
osiągnięta 

0 3 8 7 3 4 0 24 

% zrealizo-
wania 

wskaźnika 
0,00 33,33 61,54 50,00 25,00 27,27 0,00 32,00 

Liczba OzA, które 
zakończyły staże 

zawodowe 

Wartość 
osiągnięta 

0 4 0 4 2 4 0 14 

% zrealizo-
wania 

wskaźnika 
0,00 50,00 0,00 50,00 18,18 40,00 0,00 21,88 

Liczba OzA, które 
podjęły 

zatrudnienie 
w ZAZ lub udział 

Wartość 
osiągnięta 

0 1 0 1 1 2 3 8 

% zrealizo-
wania 

0,00 20,00 0,00 14,29 16,67 40,00 60,00 20,00 
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w WTZ wskaźnika 

Liczba OzA, które 
podjęły 

zatrudnienie 
w zakładzie 

pracy chronionej 
lub 

na otwartym 
rynku pracy 

Wartość 
osiągnięta 

2 0 0 4 1 5 0 12 

% zrealizo-
wania 

wskaźnika 
66,67 0,00 0,00 100,00 25,00 25,00 0,00 48,00 

Liczba OzA, które 
podjęły 

zatrudnienie 
w podmiocie 

sektora ekonomii 
społecznej lub 

innym 

Wartość 
osiągnięta 

0 0 0 1 0 0 0 1 

% zrealizo-
wania 

wskaźnika 
0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu okresowego ze stanu realizacji projektu pt. „Wsparcie osób z 
autyzmem II” ze stycznia 2013r. 

Raport okresowy ze stanu realizacji projektu pt. „Wsparcie osób z autyzmem II” ze stycznia 2013r. 

wskazuje dwa zagrożenia dla realizacji niektórych wskaźników. Po pierwsze, Partner KTA Szczecin 

nie rozpoczął realizacji szkoleń zawodowych, co może stanowić zagrożenie dla osiągnięcia wskaźnika 

„Liczba OzA, które zakończyły udział w szkoleniach zawodowych”. Materiał zebrany w ramach 

wywiadów pogłębionych pozwala jednak zakładać, że to zagrożenie udało się zniwelować w ciągu 

ostatnich miesięcy. Po drugie, Partner Stowarzyszenie Św. Celestyna nie rozpoczął realizacji staży 

rehabilitacyjnych, co może stanowić zagrożenie dla osiągnięcia wskaźnika „Liczba OzA, 

które zakończyły staże zawodowe”. W tym wypadku wywiad pogłębiony potwierdza, że problem 

występuje, a wynika między innymi z realizacji części projektu w weekendy, co wydłuża czas 

potrzebny do ukończenia wcześniejszych etapów projektu. 

 Wywiady pogłębione z osobami z poziomu zarządzania operacyjnego wskazują też 
na trudności z realizacją wskaźnika „Liczba OzA, które podjęły zatrudnienie w ZAZ lub udział w WTZ” – 
przyczyny tych trudności zostały opisane wcześniej, w podrozdziale 0 „  
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Kwestia współpracy z WTZ-ami”. Problem ten zostanie prawdopodobnie rozwiązany poprzez zmianę 

nazewnictwa tego wskaźnika. 

 W przypadku wskaźnika „Liczba OzA, które podjęły zatrudnienie w podmiocie sektora 

ekonomii społecznej lub innym”, rozwiązanie, które najprawdopodobniej zostanie zastosowane 

to zatrudnienie uczestników projektu w organizacjach Partnerów. Jak wskazano w jednym 

z wywiadów, dodatkową korzyścią z takiego rozwiązania jest efekt wizerunkowy, związany 

z zatrudnianiem autystów przez organizacje oferujące wsparcie OzA. 

 Na dzień prowadzenia badania brakuje danych dla następujących wskaźników dla celów 

szczegółowych: „Liczba OzA, u których nastąpiło nabycie i rozwinięcie umiejętności porozumiewania 

się, w tym przy wykorzystaniu alternatywnych metod komunikacji o min. 40%”, „Liczba OzA,  

u których nastąpiło zwiększenie zaufania we własne siły i motywacji do aktywności zawodowej i społ. 

Oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności o min. 40%”, „Liczba OzA, u których nastąpiło 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji o min. 40%”, „Liczba OzA, u których nastąpił wzrost 

koncentracji i uwagi i zadaniowości o min. 40%”. 

 W odniesieniu do drugiego celu szczegółowego „Wzmocnienie najbliższego otoczenia 

tj. opiekunów osób z autyzmem poprzez wsparcie psychologiczne i prawne w funkcjonowaniu 

z osobą z autyzmem” na podstawie zebranego materiału badawczego nie udało się określić stopnia 

zrealizowania następujących wskaźników: „Liczba osób z najbliższego otoczenia OzA, 

które zakończyły udział w projekcie”, „Liczba osób z najbliższego otoczenia OzA, które zostały objęte 

wsparciem psychologicznym”, „Liczba osób z najbliższego otoczenia OzA, które zostały objęte 

wsparciem prawnym” – „Wniosek o płatność” za okres od 2012-09-01 do 2012-11-30 podaje wartości 

zerowe dla tych wskaźników. Częściowe dane, zebrane w ramach wywiadów IDI,  

pokazują, że większość opiekunów korzysta ze wsparcia psychologicznego i prawnego: w jednym  

z wywiadów określono, że 90% opiekunów jest zainteresowanych i korzysta z tych form wsparcia. 

 Na podstawie „Wniosku o płatność” za okres od 2012-09-01 do 2012-11-30 można 

stwierdzić, że w odniesieniu do trzeciego celu szczegółowego „Wzrost wiedzy i umiejętności 

u 20 pracowników/c (13K,7M) NGO uczestniczących w projekcie, doprowadzenia procesu aktywizacji 

zawodowej i społecznej OzA”, wskaźnik „Liczba pracowników/c, u których nastąpił wzrost wiedzy 

i umiejętności do prowadzenia procesu aktywizacji zawodowej i społecznej OzA” został zrealizowany 

w 100% (wartość docelowa wskaźnika: 20). 
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 Ponadto, w ramach etapu „Współpraca z przedstawicielami podmiotów rynku pracy w celu 

uzyskania ofert pracy, staży zawodowych i uczestnictwa w WTZ” zadeklarowano, że rezultatem 

będzie stworzenie bazy 400 pracodawców, podmiotów rynku pracy. Jak wskazuje raport okresowy 

ze stanu realizacji projektu pt. „Wsparcie osób z autyzmem II” ze stycznia 2013r.,  

wskaźnik ten zrealizowano do tej pory na poziomie 50,75%. 

 Podsumowując, choć analiza danych zastanych wskazuje na pewne opóźnienia i niewielki 

stopień realizacji wybranych wskaźników, to materiał badawczy zebrany w ramach wywiadów IDI 

pozwala zakładać, że Partnerzy wypracowali już strategię zażegnania ryzyka niezrealizowania tych 

wskaźników. Wciąż jednak w wywiadach IDI wyrażane są obawy o realizację wskaźników związanych 

ze stażami zawodowymi i zatrudnieniem OzA. 

 Procentowy stopień zrealizowania wybranych wskaźników został także przedstawiony  

na poniższym wykresie. 
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Wykres 1. Porównanie procentowego stopnia zrealizowania wybranych wskaźników pomiędzy Partnerami 
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3.8.2. Jakie problemy wystąpiły w realizacji etapów projektu? 

W poniższej tabeli przedstawiono – omówione wcześniej – problemy w realizacji projektu 

z podziałem na zadania złożone we wniosku o dofinansowanie. 

Tabela 6. Problemy w realizacji etapów projektu w podziale na zadania złożone we wniosku 
o dofinansowanie 

L.p. 
Zadanie złożone we wniosku 

o dofinansowanie 
Problemy w realizacji 

1. 
Podniesienie kwalifikacji kadr 

organizacji pozarządowych 
w zakresie pracy z OzA 

• Zmiany personalne w trakcie trwania projektu; 

• Opóźnienia w zakupie zestawów TTAP; 

• Konieczność zorganizowania dodatkowych szkoleń 
dla pracowników NGO; 

2. 

Rekrutacja, diagnoza 
i aktywizacja społeczno – 
zawodowa uczestników 

projektu (OzA) 

• Przedłużające się procesy rekrutacji; 

• problemy z rekrutacją osób wysokofunkcjonujących; 

• Rezygnacje uczestników ze względu na czynniki losowe; 

• Odmowa udziału w całości programu (np. odmowa opiekuna 
ws. udziału podopiecznego w stażu zawodowym) 

• Konieczność pracy w systemie weekendowym,  
co wydłuża czas realizacji projektu w przypadku niektórych 
uczestników 

3. 
Wsparcie prawne 

i psychologiczne dla 350 
opiekunów OzA 

• Brak otwartości niektórych opiekunów na tego rodzaju 
pomoc czy świadomości, że te formy pomocy mogą rozwiązać 
niektóre problemy; 

• Trudności organizacyjne w przypadku chęci skorzystania 
z tej pomocy (np. brak opieki dla OzA na czas korzystania 
z tych form wsparcia) 

4. Ewaluacja projektu • Brak danych 

5. Współpraca ponadnarodowa • Nie dotyczy realizowanego projektu 

6. Zarządzanie projektem 
• Rezygnacja jednego z Partnerów; 

• Zmiany kadrowe u Lidera i Partnerów realizujących projekt; 

• Rozbudowana dokumentacja; 

Źródło: Opracowania własne ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 
 
Jak widać, w zasadzie każde zadanie określone we wniosku o dofinansowanie obarczone jest takimi 

problemami w realizacji, które powodują opóźnienia w realizacji projektu. 
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3.8.3. Czy etapy realizacji projektu były realizowane zgodnie z harmonogramem? 

Realizacja projektu napotkała serię przeszkód, w efekcie których etapy projektu nie były realizowane 

zgodnie z harmonogramem. Ze względu na podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu 

systemowego w dniu 22.02.2012 roku, pierwsze transze wypłacono Partnerom w dniu 29 lutego.  

Z drugiej strony, zgłaszano że ze względu na niską jakość wniosków o płatność składanych  

przez Partnerów projektu występują opóźnienia w ich zatwierdzaniu, co skutkuje problemami  

w sprawozdawczości Lidera projektu oraz niższą wartością wniosków składanych do IP2. 

 W ramach wywiadów IDI respondenci podkreślali, że szczególnie trudny był początek 

realizacji projektu, związany z przepływem informacji między realizującymi projekt podmiotami, 

a także z wątpliwościami, kto jest odpowiedzialny np. za wytworzenie wzorów dokumentów 

niezbędnych w projekcie. W efekcie wzory dokumentów zostały stworzone dopiero w marcu 2012 r., 

a w czerwcu były zmieniane ze względu na liczne błędy. 

 W przypadku, gdy konieczne było przedłużenie niektórych etapów realizacji projektu, 

sama procedura związana ze złożeniem i rozpatrywaniem wniosku o przedłużenie mogła trwać  

tak długo, że wykraczała poza okres, którego przedłużenie etapu miało dotyczyć.  

W niektórych wypadkach przedłużenia były znaczące: „Niektóre etapy miały się skończyć nawet  

w wakacje zeszłego roku, a pod koniec wakacji one w ogólne nie były zaczęte” [IDI1]. Na opóźnienia 

te składa się także długa procedura zatwierdzania wniosków przez IP2. 

 Kolejnymi problemami była rezygnacja jednego z Partnerów, a także zmiany kadrowe, 

powodujące, że nowi pracownicy musieli wdrożyć się w system pracy, co wydłużało czas trwania 

procesów decyzyjnych. Choć respondenci zaznaczają, że z biegiem czasu współpraca układała się 

coraz lepiej,to konsekwencje początkowych trudności nie zostały do końca zażegnane.  

Jeden z respondentów w wywiadzie przeprowadzonym w kwietniu 2013 roku stwierdził  

w odniesieniu do zatwierdzania płatności, że „jeszcze nie mamy zatwierdzonego listopada” [IDI7],  

co oznacza konieczność pokrywania prawie półrocznych wydatków z innych środków. Kolejnych 

dwóch respondentów stwierdziło, że brak stałości przepływów finansowych stanowi największą 

trudność w realizacji projektu. 

 Na wyżej wymienione wewnętrzne czynniki organizacyjne i losowe nałożyły się czynniki 

o charakterze zewnętrznym. Ze względu na szeroki zasięg projektu zdarzały się przypadki, 
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w których BO byli tak oddaleni od ośrodka Partnera, że zmieniono dla nich system zajęć 

na weekendowy, co spowodowało wydłużenie realizacji wsparcia.  
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Wnioski i rekomendacje 

4.1. Wnioski 

Występujące obecnie problemy ze skutecznością realizowanych w ramach projektu działań mają kilka 

źródeł. Po pierwsze, wynikają ze sposobu formułowania wskaźników w taki sposób, że Partnerzy stają 

się mocno uzależnieni od wpływu czynników zewnętrznych. Po drugie, wynikają z przeszacowania 

deklarowanych efektów projektu. Po trzecie, wynikają z czynników losowych, takich jak rezygnacja 

jednego z Partnerów czy zmiany kadrowe. Po czwarte, związane są ze specyfiką projektu, 

charakteryzującego się koniecznością utrzymywania bardzo rozbudowanej dokumentacji  

oraz koniecznością współpracy między rozproszonymi na terenie Polski podmiotami.  

Po piąte, są związane ze specyfiką beneficjentów, którym udzielane jest wsparcie: są to osoby  

przy współpracy z którymi należy zakładać większy margines błędu. 

 Ze względu na te problemy i wynikające z nich opóźnienia, trudno na etapie ewaluacji 

mid-term ocenić skuteczność prowadzonych form wsparcia. Wciąż trwa rekrutacja, wciąż należy brać 

pod uwagę możliwość rezygnacji niektórych BO z projektu, wciąż nie wiadomo jak uda się rozwiązać 

problem zatrudnienia OzA, wciąż występują poważne problemy ze współpracą z przedsiębiorcami.  

Pozytywnie można ocenić prawdopodobieństwo wysokiego stopnia zrealizowania takich 

zadeklarowanych rezultatów twardych, jak: (1) opracowanie diagnozy funkcjonalnej, określenie 

kompetencji i umiejętności pracowniczych oraz stopnia samodzielności dla 272 OzA, 

(2) opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju aktywizacji społecznej i zawodowej dla 272 OzA, 

(3) zaktualizowanie indywidualnej ścieżki rozwoju aktywizacji społecznej i zawodowej dla 78 osób, 

które uczestniczyły w projekcie pilotażowym, (4) nabycie kompetencji zawodowych przez 350 OzA, 

(5) objęcie wsparciem psychologicznym i prawnym 350 osób najbliższego otoczenia tj. opiekunów 

osób z autyzmem (ustawowych, prawnych, faktycznych). Poza problemami z rekrutacją, realizacji 

tych rezultatów zagraża uczestnictwo w projekcie osób niskofunkcjonujacych,  

które nie posiadają predyspozycji do tego, żeby – na przykład – nabyć kompetencje zawodowe. 

Ponadto, wciąż nie wiadomo, jaka część uczestników zrezygnuje z udziału podczas ostatnich czterech 

miesięcy udzielania wsparcia. 

 Zagrożone jest zrealizowanie następujących zadeklarowanych rezultatów twardych: 

(1) podjęcie przez 40 osób pracy w zakładach aktywności zawodowej lub udział warsztacie terapii 
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zawodowej, (2) podjęcie pracy w zakładzie pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy przez 

25 osób, (3) zatrudnienie 10 osób w podmiocie sektora ekonomii społecznej lub innym, (4) objęcie 

stażem zawodowym 64 OzA¸ (5) przeszkolenie 20 pracowników/c organizacji uczestniczących 

w realizacji projekty z zakresu testu TTAP przetłumaczonego w ramach projektu pilotażowego 

i wydanie 20 certyfikatów dla terapeutów. Wcześniejsza analiza sygnalizuje, że Partnerzy mają pewne 

pomysły, jak problemy te rozwiązać. Jednak na obecnym etapie projektu należy uwzględniać ryzyko 

ich niezrealizowania. Przeprowadzono rozeznania rynku oraz pierwsze zakupy w ramach 

kompletowania zestawów TTAP.  

Zebrany materiał badawczy pozwala zakładać, że zrealizowane zostaną takie zadeklarowane 

rezultaty miękkie, jak: (1) dokonanie diagnozy funkcjonalnej, określenie kompetencji i umiejętności 

pracowniczych oraz stopnia samodzielności u 210 beneficjentów projektu, (2) nabycie i rozwinięcie 

umiejętności porozumiewania się, w tym przy wykorzystaniu alternatywnych metod komunikacji 

u 140 beneficjentów projektu, (3) zwiększenie zaufania we własne siły i motywacji do aktywności 

zawodowej i społ. oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności u 140 beneficjentów projektu, 

(4) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji u 140 beneficjentów projektu, (5) wzrost 

koncentracji i uwagi i zadaniowości u 140 beneficjentów projektu. Osoby z poziomu zarządzania 

operacyjnego zwracały uwagę, że kwestia aktywizacji społecznej i nabywanie kompetencji 

społecznych to element łatwiejszy do zrealizowania niż aktywizacja zawodowa. Choć więc nikt 

nie zgłaszał ryzyka niezrealizowania tych rezultatów, zebrany materiał badawczy nie pozwala 

na oszacowanie obecnego stopnia ich realizacji.  

4.2. Rekomendacje 

Poniższa tabela zawiera rekomendacje sformułowane na podstawie analizy zebranego materiału 

badawczego. Wskazano podstawę rekomendacji, pokrótce opisano związany z tym problem 

(ze wskazaniem odpowiedniego fragmentu w tekście raportu), a także zaproponowano 

rekomendację i wskazano jej adresata/-tów. 
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Tabela 7. Tabela rekomendacji 

L.p. 
Podstawa 

rekomendacji 
Opis problemu / sytuacji Rekomendacja 

Adresat 
rekomendacji 

1. 

Rekrutacja 
rodziców/opiekunów 

do udziału 
w projekcie odbywa 

się nieznacznie 
wolniej niż rekrutacja 

OzA 

W jednym z wywiadów IDI 
poruszono problem braku 

opieki dla 
dziecka/podopiecznego 

na czas korzystania przez 
rodzica 

 czy opiekuna z oferowanej 
formy wsparcia w ramach 

projektu. W związku 
z tym zasugerowano, że tego 

rodzaju wsparcie powinno 
zostać uzupełnione 

o możliwość czasowego 
przekazania 

dziecka/podopiecznego 
pod opiekę specjalisty. Patrz: 

podrozdział 3.2.2 „Jakie 
zastosowano dodatkowe 

formy zachęty do udziału w 
projekcie dla osób 

z najbliższego otoczenia osób 
z autyzmem?” 

Należy zorganizować 
możliwość zostawienia 
dziecka/podopiecznego 
pod okiem specjalisty na 

czas korzystania przez 
rodzica/opiekuna ze 

wsparcia. W celu 
zachęcenia 

rodziców/opiekunów, 
którzy do tej pory nie 

skorzystali ze wsparcia, 
należy poinformować ich 

o nowej możliwości 
i ponownie zachęcić do 
skorzystania z pomocy 
psychologicznej i/lub 

prawnej 

Partnerzy 
projektu 

2. 

Ze względu na wciąż 
trwające procesy 

rekrutacyjne 
planowana jest 
ogólnopolska 

kampania 
promocyjna, 
zachęcająca 

do udziału w projekcie 

Występuje problem  
z oszacowaniem skuteczności 

stosowanych metod 
promocji. Respondenci 

są zgodni w zasadzie tylko 
do skuteczności 

bezpośredniego kontaktu 
z zainteresowanymi 
i znaczenia historii 

wcześniejszej współpracy 
z potencjalnymi uczestnikami. 

Ten kanał dotarcia do 
potencjalnych uczestników 

w dużej mierze już się 
wyczerpał. Patrz: podrozdział 

3.1 „Czy i w jakim stopniu 
działania promocyjne i 

rekrutacja dotarły 
do odbiorców i miały wpływ 

na ich decyzje o uczestnictwie 
w projekcie?” 

Zaleca się, równolegle do 
planowanej kampanii 
promocyjnej, podjęcie 

prób kontaktu z 
przedstawicielami 

gminnych instytucji 
kultury oraz pomocy 

społecznej i skorzystania 
z ich pośrednictwa w 

identyfikowaniu 
potencjalnych 

uczestników projektu 
i zachęcaniu ich do wzięcia 

udziału. 

Partnerzy 
projektu 

3. 

Zarówno ze względów 
kulturowych, 

jak i systemowych 
bardzo trudno 

Pracodawcy ze względu 
na kwestie formalne związane 

z umożliwieniem odbycia 
stażu OzA w swojej firmie, 

Zaleca się przygotowanie 
certyfikatów dla 

pracodawców, które będą 
mogli umieścić w siedzibie 

Lider i Partnerzy 
projektu 
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zachęcić 
pracodawców 

do udziału w projekcie 

a także ze względu na brak 
możliwości zatrudnienia takiej 

osoby i brak świadomości, 
czym jest autyzm, niechętnie 

włączają się w udział 
w projekcie. Patrz: 

podrozdziały 3.5.1.1 „Kwestia 
rozbudowanej 

dokumentacji”, 3.5.1.6 
„Kwestia uwarunkowań 
makroekonomicznych”, 

3.5.2.1 „Niska świadomość 
społeczna dotycząca 

autyzmu” 

firmy, aby móc „chwalić 
się” swoją aktywność 

prospołeczną. Ponadto, 
zaleca się rozważenie 
stworzenia na stronie 
internetowej projektu 

dynamicznego elementu, 
w którym będą przewijały 

się logotypy (wraz 
z hiperłączami) firm 

biorących udział 
w projekcie. Ponadto, 

w wypadku kontynuacji 
projektu, można 
zaproponować, 

że wybrani pracodawcy 
wezmą udział 
w materiałach 

promocyjnych na zasadzie 
przedstawiania „historii 

sukcesu” w ich współpracy 
z OzA 

Źródło: Opracowania własne ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

 

 

 

Załączniki 

5.1. Załącznik nr 1. Scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego 

Wstęp 

 
Dzień dobry nazywam się ….. i jestem ankieterem/-ką firmy ASM Centrum Badań i Analiz 

Rynku z siedzibą w Kutnie. Na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych nasza firma ma przyjemność realizować badanie ewaluacyjne w projekcie pt. 

„Wsparcie osób z autyzmem II” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013.  

Wyniki z badania posłużą do oceny skuteczności działań prowadzonych w ramach projektu, 

szczególnie procesu rekrutacji uczestników i promocji projektu oraz do zdiagnozowania napotkanych 

trudności wpływających na realizację projektu. 
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Chciałbym/chciałabym poprosić Pana/ią o wyrażenie swojej opinii na powyższy temat. 

Zapraszając Pana/ią do udziału w badaniu zapewniamy poufność wszystkich odpowiedzi.  

Z jednej strony zobowiązuje nas do tego ustawa o ochronie danych osobowych, a z drugiej strony 

standardy i zasady etyki ankieterskiej.  

 

Moduł I – rekrutacja uczestników do projektu 

 

1. W jaki sposób potencjalni beneficjenci byli informowani o rekrutacji do tego 

projektu?Proszę podać przykłady. 

2. Czy stosowany sposób informowania o naborze był skuteczny? 

• Jeżeli nie, to dlaczego? Proszę podać przykłady. 

3. Czy informacje zawarte w regulaminie rekrutacji i formularzach rekrutacyjnych jasno 

precyzowały kto może zostać uczestnikiem projektu i na jakich zasadach? 

• Jeżeli nie, to dlaczego? Proszę podać przykłady. 

• Jeśli nie, to jak rozwiązywane były te trudności? 

4. Czy wystąpiły przypadki gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w projekcie nie 

przystąpiła do projektu ze względu na trudności napotkane podczas rekrutacji? 

• Jeżeli tak, to proszę podać dlaczego? 

• Jak tę sytuację próbowano rozwiązać? 

5. Czy w projekcie zastosowali Państwo jakieś dodatkowe formy zachęty do udziału 

w projekcie związane ze specyfikacją grupy docelowej? 

• Jeżeli tak, to jakie? Proszę je wymienić. 

6. Czy zastosowali Państwo jakieśdodatkowe formy zachęty do udziału w projekcie 

dla osób z najbliższego otoczenia  osób z autyzmem?  

• Jeżeli tak, to jakie? Proszę je wymienić. 

• Czy przyniosły one skutek? 

7. Czy zastosowali Państwo jakieśdodatkowe formy zachęty do udziału w projekcie dla 

pracowników NGO? 

• Jeżeli tak, to jakie? Proszę je wymienić. 

• Czy przyniosły one skutek? 
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8. Jakie wg Pana/i czynniki w największej mierze wpłynęły na uczestnictwo 

beneficjentów w tym projekcie? 

• Proszę wymienić wszystkie kluczowe czynniki w odniesieniu do każdej z grup 

beneficjentów. 

9. Czy udało się zrealizować wszystkie działania przewidziane w zakresie rekrutacji 

uczestników? 

• Jeżeli nie, to dlaczego? Proszę podać przykłady. 

• Jak tę sytuację próbowano rozwiązać? 

 

Moduł II – promocja projektu 

 

10. W jaki sposób prowadzili Państwo działania promocyjne projektu „Wsparcie osób z 

Autyzmem II? 

• Proszę opisać wszystkie kanały promocji wraz z podejmowanymi konkretnymi 

działaniami promocyjnymi. 

11. Czy udało się zrealizować wszystkie działania przewidziane w ramach promocji 

projektu? 

• Jeżeli nie, to dlaczego? Proszę podać przykłady. 

• Jak tę sytuację próbowano rozwiązać? 

12. Który rodzaj działań promocyjnych podejmowanych w ramach projektu cechował się 

najwyższym poziomem skuteczności? 

• Proszę je opisać. 

• Dlaczego te działania Państwa zdaniem okazały się najbardziej skuteczne? 

13. Jakie działania promocyjne podejmowane w ramach projektu były najmniej 

skuteczne? 

• Proszę je wymienić. 

• Dlaczego te działania Państwa zdaniem okazały się najmniej skuteczne? 
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Moduł III – osiągnięcie celów projektu 

 

14. Które działania i rozwiązania (np. metodyka, metody i formy przekazu, atmosfera, 

sposób potwierdzania uzyskanych kompetencji/kwalifikacji) podejmowane przez 

Państwa w ramach projektu cechują się wysoką skutecznością pod kątem realizacji 

celów projektu? 

• Proszę wymienić wszystkie. 

• Jakie są ich zalety? Proszę podać zalety w odniesieniu do wszystkich wymienionych 

działań/rozwiązań. 

15. Czy zidentyfikowali Państwo jakieś inne czynniki (np. czynniki zewnętrze), które 

sprzyjają osiągnieciu celów projektu? 

• Jeżeli tak, to proszę wymienić wszystkie. 

Jakie są ich zalety? Proszę podać zalety w odniesieniu do wszystkich wymienionych 

sposobów. 

 

Moduł IV – napotkane bariery 

 

16. Jakie czynniki prawne i systemowe, zaobserwowane w toku realizacji projektu, 

utrudniają wdrażanie działań w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

z autyzmem? 

• Proszę wymienić i opisać wszystkie te czynniki.  

• Jak silny jest negatywny wpływ tych czynników? Proszę odnieść się do wszystkich 

wymienionych czynników. 

• Jak Państwo próbują wyeliminować wpływ tych czynników? Proszę odnieść się do 

wszystkich wymienionych czynników. 

17. Jakie czynniki społeczno-kulturowe, zaobserwowane w toku realizacji projektu, 

utrudniają wdrażanie działań w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z 

autyzmem? 

• Proszę wymienić i opisać wszystkie te czynniki. 
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• Jak silny jest negatywny wpływ tych czynników? Proszę odnieść się do wszystkich 

wymienionych czynników. 

• Jak Państwo próbują wyeliminować wpływ tych czynników? Proszę odnieść się do 

wszystkich wymienionych czynników. 

18. Czy zauważyli Państwo jeszcze jakieś inne czynniki, które utrudniają wdrażanie i 

realizację projektu, których wcześniej nie omówiliśmy? 

• Jeżeli tak, to proszę je wymienić. 

• Jak silny jest negatywny wpływ tych czynników? Proszę odnieść się do wszystkich 

wymienionych czynników. 

• Jak Państwo próbują wyeliminować wpływ tych czynników? Proszę odnieść się do 

wszystkich wymienionych czynników. 

 

Moduł IV – oczekiwania  Beneficjentów 

 

19. Korzystając z Państwa doświadczenia, proszę wymienić oczekiwania osób 

przystępujących do udziału w projekcie? 

• Proszę wymienić wszystkie oczekiwania. 

20. W jakim stopniu zostały one spełnione w toku realizacji projektu? 

• Proszę podać stopień zaspokojenia wszystkich wymienionych oczekiwań i potrzeb 

beneficjentów. 

21. Czy jakieś oczekiwania beneficjentów nie zostały spełnione? 

• Jeżeli tak, to jakie i jaka byłą tego przyczyna? Proszę wymienić wszystkie. 

 

Moduł V – podsumowanie 

 

Na zakończenie naszej rozmowy chciałbym poprosić Państwa o krótkie podsumowanie stanu 

projektu w chwili obecnej. [Moderator będzie posiadał wydrukowane materiały z celami projektu, 

które pokaże respondentowi, gdyby ten miał problemy z odpowiedzią na pytanie podsumowujące]. 

22. Proszę powiedzieć, czy Państwa zdaniem cele projektu, na obecnym etapie projektu, 

zostały osiągnięte? 
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• Jeżeli tak, to proszę powiedzieć co w największym stopniu wpłynęło na osiągnięcie 

tych celów?  

• Jeżeli nie, to proszę powiedzieć co w największym stopniu wpłynęło na brak realizacji 

tych celów?  

23. Jaki jest stan realizacji założonych we wniosku o dofinansowanie produktów i 

rezultatów projektu?  

24. Czy wystąpiły problemy w wypracowaniu założonych rezultatów?  

• Z czego wynikały te problemy?  

• Jak były rozwiązywane? 

25. Jakie problemy wystąpiły w realizacji poszczególnych etapów projektu?  

• Z czego wynikały te problemy? 

• Jak były rozwiązywane? 

26. Czy etapy realizacji projektu były realizowane zgodnie z harmonogramem? 

• Jeżeli nie, to dlaczego? 

 

Dziękuję za rozmowę 

 


