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I. WPROWADZENIE  

1. CELE EWALUACJI OKRESOWEJ: 11.2013 r. – 02.2014 r. 

Celem ewaluacji okresowej projektu „Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami oraz niektórymi niepełnosprawnościami sprzęŜonymi w wieku 45+ na 

rynku pracy” jest oszacowanie jego wartości pod kątem adekwatności, skuteczności, 

efektywności, uŜyteczności. Zgromadzona w wyniku badania ewaluacyjnego wiedza 

umoŜliwiła określenie stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów i rezultatów projektu w 

badanym okresie jego wdraŜania, wskazanie elementów utrudniających ten proces, 

identyfikację słabych oraz mocnych stron projektu, a takŜe sformułowanie zaleceń 

dotyczących sposobu jego realizacji, zarówno w odniesieniu do obecnej, jak i kolejnej edycji 

tego przedsięwzięcia. Drugi raport z ewaluacji projektu obejmuje okres od dnia 01.11.2013 r. 

do dnia 28.02.2014 r., uwzględniając postęp realizacji projektu od początku jego wdraŜania tj. 

od 01.03.2013 r. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES EWALUACJI  

Przedmiot badania ewaluacyjnego stanowiły: 

• działania o charakterze zarządczym, 

• działania o charakterze merytorycznym (warsztaty aktywizacji społeczno - zawodowej, 

szkolenia: podnoszące kwalifikacje podstawowe, zawodowe, z zakresu przedsiębiorczości, 

praktyki zawodowe i staŜe rehabilitacyjne, współpraca z pracodawcami), 

• rezultaty i promocja projektu 
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3. KRYTERIA I PYTANIA BADAWCZE 

Kryteria oceny, które zastosowano w ewaluacji okresowej: 

- adekwatność – stopień dostosowania projektu do potrzeb ON oraz OP, 

- skuteczność – stopień osiągnięcia zaplanowanych celów i rezultatów projektu, skuteczność 

zastosowanych metod, 

- uŜyteczność – stopień przydatności projektu dla ON oraz OP, 

- efektywność – dostosowanie budŜetu projektu do załoŜonych celów oraz zadań, sprawność 

wdraŜania. 

W odniesieniu do w/w kryteriów sformułowano pytania badawcze: 

1. Czy formy wsparcia ON oraz formy wsparcia dla otoczenia ON zostały sformułowane 
adekwatnie do potrzeb i oczekiwań grup docelowych? (adekwatność) 

2. Czy sposób realizacji przyjętych form wsparcia sprzyjał osiągnięciu załoŜonych celów? 
(adekwatność) 

3. Czy sposób organizacji form wsparcia był odpowiedni do moŜliwości i potrzeb 
uczestników/czek? (adekwatność) 

4. Czy organizacja projektu uwzględniała specjalne potrzeby BO? (adekwatność) 

5. Czy załoŜone rezultaty są osiągane zgodnie z harmonogramem? Czy i ewentualnie, które 
cele mogą być zagroŜone? JeŜeli taka sytuacja ma miejsce to w jaki sposób moŜna temu 
zaradzić? (skuteczność) 

6. W jakim stopniu względem harmonogramu na tym etapie zostały zrealizowane załoŜone 
wskaźniki projektu? Czy rokuje to pełnemu osiągnięciu załoŜonych wskaźników? 
(skuteczność) 

7. Jaki jest poziom satysfakcji i zadowolenia BO z udziału w projekcie? (uŜyteczność) 

8. Jakie czynniki wpływały na kształtowanie poziomu satysfakcji i zadowolenia BO? 
(uŜyteczność) 

9. Jaką wiedzę i umiejętności uzyskali BO projektu? (uŜyteczność) 

10. Jak jest oceniana jakość wsparcia oferowanego w ramach projektu przez BO? 

(efektywność) 

11. Jakie czynniki sprzyjają, a jakie utrudniają wdraŜanie projektu? (efektywność) 
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II. STRESZCZENIE 

Raport prezentuje wyniki ewaluacji projektu: „Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzęŜonymi w wieku 45+ na 

rynku pracy” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji – FAR 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. 

Przeprowadzona ewaluacja miała charakter wewnętrzny i była realizowana w trybie ciągłym. 

Raport uwzględnia okres od 01.03.2013 r. do 28.02.2014 r. skupiając się głównie na 

miesiącach od 01.11.2013r. do 28.02.2014r. W tych właśnie miesiącach realizowane były 

intensywne działania w przedmiotowym projekcie, szczególnie w zakresie realizacji praktyk 

zawodowych i staŜy rehabilitacyjnych, jak równieŜ działań skierowanych do pracodawców 

oraz warsztatów aktywizacji społeczno – zawodowej i szerokiej gamy szkoleń, co teŜ zostało 

zbadane i ujęte w niniejszym raporcie.  

Celem ewaluacji projektu „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i 

niektórymi niepełnosprawnościami sprzęŜonymi w wieku 45+ na rynku pracy” było 

oszacowanie jego wartości pod kątem adekwatności, skuteczności, efektywności, 

uŜyteczności oraz trafności. Zgromadzona wiedza pozwoliła określić stopień osiągnięcia 

zaplanowanych celów i rezultatów w badanym okresie, wskazanie elementów utrudniających 

wdraŜanie, identyfikację słabych i mocnych stron projektu, oraz sformułowanie zaleceń w 

odniesieniu do dalszej realizacji projektu.  

Przedmiotem badania ewaluacyjnego były: 

• działania o charakterze zarządczym, 

• działania o charakterze merytorycznym (warsztaty aktywizacji społeczno - zawodowej, 

szkolenia: podnoszące kwalifikacje podstawowe, zawodowe, z zakresu przedsiębiorczości, 

praktyki zawodowe, staŜe rehabilitacyjne, współpraca z pracodawcami, warsztaty dla 

opiekunów ON), 
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• rezultaty i promocja projektu 

Ewaluacja została przeprowadzona zgodnie z załoŜeniami zawartymi w dokumencie pn. 

„Strategia ewaluacji w projekcie Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzęŜonymi w wieku 45+ na 

rynku pracy”.  

 

III. KWESTIE METODOLOGICZNE 

1. KONCEPCJA REALIZACJI BADANIA  

Koncepcja badania została opisana w dokumencie pn. „Strategia ewaluacji w projekcie 

Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 

niepełnosprawnościami sprzęŜonymi w wieku 45+ na rynku pracy”. Zakładała ona 

wykorzystanie w badaniu ewaluacyjnym zarówno metod jakościowych, jak i ilościowych. 

Spośród metod o charakterze jakościowym wykorzystano indywidualne wywiady pogłębione 

oraz analizę dokumentacji projektu, natomiast w ramach metod ilościowych – badanie 

ankietowe. 

2. METODY I TECHNIKI BADAWCZE 

2.1. Analiza dokumentacji  

Analiza dokumentacji projektowej w tej fazie badania stanowiła syntezę dostępnej wiedzy nt. 

projektu jak równieŜ element oceny skuteczności projektu, w tym oceny przyjętych rozwiązań 

w zakresie wdraŜania i zarządzania projektem. Technika ta stanowiła w badaniu uzupełnienie 

informacji zgromadzonych przy uŜyciu pozostałych metod. 
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W trakcie badania analizie poddano następujące dokumenty: 

• Aktualny wniosek o dofinansowanie projektu, 

• Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.01.03.06-00-073/13-00 z dnia 

26.04.2013 r. wraz z aneksem nr UDA-POKL.01.03.06-00-073/13-01 z dnia 01.08.2013 r. 

• Umowa Partnerska nr 2013/04/155 z dnia 22.04.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 

04.12.2013 r., 

• Strategia ewaluacji w projekcie, 

• Raport okresowy 03-10.2013 r. z ewaluacji projektu, 

• Dane z monitoringu projektu, 

• Protokoły z Grupy Sterującej Projektem,  

• Postęp rzeczowy i finansowy projektu  

2.2. Badania ankietowe  

Zastosowane techniki CATI (Computer Assisted Telephone Interview) i CAWI (Computer 

Assisted Web Interview) mają charakter ilościowy, który umoŜliwia m.in. poznanie skali 

badanego zjawiska dzięki obliczeniu rozkładów procentowych odpowiedzi respondentów 

i polega na zebraniu ich opinii w formie sondaŜu realizowanego przy pomocy narzędzia - 

kwestionariusza ankiety zawierającego: pytania zamknięte, skalę oceny od 1 (bardzo nisko) 

do 5 (bardzo wysoko), oraz pytania otwarte, uzasadniające i uzupełniające wybrane 

odpowiedzi. 

Ankiety dotyczące poszczególnych form wsparcia przeprowadzono za pośrednictwem poczty 

elektronicznej wykorzystując elementy techniki CAWI oraz zrealizowano wywiady 

telefoniczne wspomagane komputerowo - CATI. W okresie objętym badaniem ankiety 

skierowano do beneficjentów/tek projektu: ON, osób z ich otoczenia, pracodawców oraz 

kadry zarządzającej w projekcie. W ramach ewaluacji wykorzystano wyniki zebrane przy 

pomocy ośmiu narzędzi badawczych: 

• ankiety dot. praktyk zawodowych,  

• ankiety dotyczącej staŜy rehabilitacyjnych, 
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• ankiety nt. szkoleń podnoszących kwalifikacje podstawowe,  

• ankiety nt. szkoleń zawodowych,  

• ankiety nt. szkoleń z zakresu przedsiębiorczości,  

• ankiety dla opiekunów, 

• ankiety dla pracodawców, 

• ankiety dla kadry zarządzającej projektu 

 

2.3. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z beneficjentami/tkami projektu - ON 

Wywiady (IDI) prowadzone były w oparciu o scenariusz wywiadu, który umoŜliwił 

elastyczne poruszanie się w temacie badania i zagwarantował zgromadzenie jakościowego 

materiału badawczego. Pytania miały charakter otwarty, a o ich kolejności i sposobie 

formułowania decydował prowadzący, dostosowując się do przebiegu rozmowy.  

Za zgodą respondenta wywiad był nagrywany, co umoŜliwiło późniejszą dogłębną analizę 

wypowiedzi oraz wzbogacenie raportu o cytaty z wywiadów. Wszyscy respondenci zgodzili 

się na nagrywanie wywiadu.  

Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych posłuŜyło zgromadzeniu 

wyczerpujących opinii i poglądów beneficjentów/tek ostatecznych na temat: aktywności 

społecznej i zawodowej ON, motywacji ON do udziału w projekcie, opinii nt. form wsparcia 

otrzymanych w projekcie, oczekiwań związanych z udziałem ON w projekcie, oceny projektu 

od strony organizacyjnej, merytorycznej.  

MoŜliwość poszerzenia zakresu tematu rozmowy pozwoliła uzyskać dogłębne  

i wyczerpujące odpowiedzi respondentów dotyczące wpływu projektu na osobę respondenta, 

dzięki czemu zostały ocenione realne efekty oraz skutki zrealizowanego projektu.  
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W ramach badania ewaluacyjnego przeprowadzono 14 wywiadów IDI według następującej 

struktury: 

� 1 wywiad IDI w Łodzi 

� 2 wywiady IDI w Poznaniu 

� 2 wywiady IDI w Bydgoszczy 

� 9 wywiadów IDI w Wałczu 

 

Biorąc pod uwagę komfort respondentów wywiady zrealizowano w biurach FAR w Łodzi, 

Poznaniu i Bydgoszczy, gdzie odbyły się równieŜ zaplanowane wizyty monitorujące przebieg 

realizacji projektu oraz w Wałczu z ON kończącymi udział w warsztacie aktywizacji 

społeczno – zawodowej, który tam się odbywał.  

IDI przeprowadzono z osobami niepełnosprawnymi w wieku 45+ które wzięły udział w 

następujących formach wsparcia w projekcie: 

 

� 9 ON, które ukończyły warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej 

� 2 ON, które ukończyły warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej oraz szkolenia 

podnoszące kwalifikacje podstawowe 

� 3  ON, które brały udział w staŜach rehabilitacyjnych 

 

Rezultatem przeprowadzonych wywiadów było uzyskanie jak najbardziej wyczerpujących i 

rzetelnych informacji odnośnie tematyki badania.  
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Harmonogram zrealizowanych wywiadów prezentuje poniŜszy schemat. 
 
 
Tabela nr 1 Schemat przeprowadzonych wywiadów IDI 
 
Lp. Data Respondent Miejsce 

 

1 20.11.2013 Osoba niepełnosprawna, która wzięła udział w 
warsztatach aktywizacji społeczno – zawodowej i 
szkoleniu podnoszącym kwalifikacje podstawowe 

ŁÓDŹ 

2 21.11.2013 2 osoby niepełnosprawne, które brały udział w 
staŜu rehabilitacyjnym 

POZNAŃ 

3 22.11.2013 Osoba niepełnosprawna, która brała udział w staŜu 
rehabilitacyjnym  

BYDGOSZCZ 

4 22.11.2013 Osoba niepełnosprawna, która wzięła udział w 
warsztatach aktywizacji społeczno-zawodowej i 
szkoleniu podnoszącym kwalifikacje podstawowe 

BYDGOSZCZ 

5 12.02.2014 9 osób, które wzięły udział w warsztatach 
aktywizacji społeczno – zawodowej  

WAŁCZ 

 

W celu uzyskania najbardziej wiarygodnych wyników badania ewaluacyjnego zastosowany 

został efekt triangulacji umoŜliwiający zgromadzenie jak najpełniejszego materiału 

badawczego. Stąd teŜ w badaniu ewaluacyjnym wykorzystane zostały róŜne źródła 

informacji, metody i techniki gromadzenia i analizy danych. Techniki wykorzystane do 

przeprowadzenia badania pomogły w skutecznym dotarciu do poszczególnych grup 

respondentów w celu poznania ich opinii na temat procesu oraz efektów wdraŜania 

ewaluowanego projektu w odniesieniu do kryteriów przyjętych w badaniu. 
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IV. UZYSKANE WYNIKI 

1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 

1.1.Grupa Sterująca Projektem  

Od listopada 2013 r. do lutego 2014 r. Grupa obradowała tylko dwa razy w formie obiegowej 

z powodu choroby przewodniczącego GSP. PoniewaŜ wszyscy Członkowie GSP zostali 

powołani imiennie w Zarządzeniu nr 77/2013, w związku z tym, kaŜda zmiana w składzie 

Grupy Sterującej musi być dokonana Zarządzeniem Prezesa Zarządu PFRON. W sytuacji 

przedłuŜającej się nieobecności przewodniczącego GSP taka zmiana, niezbędna z punktu 

widzenia prawidłowej realizacji projektu powinna być dokonana.  

 

Łącznie w okresie objętym raportem Grupa zatwierdziła w formie obiegowej 8 uchwał, 

których rejestr znajduje się w poniŜszym zestawieniu.  

 

Tabela nr 2 Rejestr Uchwał Grupy Sterującej Projektem (GSP) w ewaluowanym projekcie. 

NR 
UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY DATA PODJĘCIA 

1 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Raportu z ewaluacji ex-ante w projekcie 19.11.2013 

2 
Uchwała w sprawie wydłuŜenia górnej granicy wiekowej osób 
niepełnosprawnych rekrutowanych do udziału w projekcie  

19.11.2013 

3 
Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji spotkań typu Business Mixer 
organizowanych przez Brytyjsko – Polską Izbę Handlową w projekcie 

19.11.2013 

4 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Strategii promocji i upowszechniania 
rezultatów projektu  

17.12.2013  

5 Uchwała w sprawie przyjęcia Systemu Identyfikacji Wizualnej w projekcie      17.12.2013 

6 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Strategii monitoringu w projekcie  17.12.2013  

7 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Procedury przechowywania dokumentacji 
projektu 

17.12.2013 

8 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Protokołu z III posiedzenia GSP w dniu 
25.10.2013 r. 

17.12.2013 
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Obiegowy tryb obradowania Grupy pozwolił na zatwierdzenie niezbędnych do realizacji 

projektu dokumentów. Ponadto w okresie objętym badaniem odbyło się spotkanie 

przedstawicieli GSP bez udziału Przewodniczącego. Podczas spotkania poruszono kwestię 

zbyt niskiego wskaźnika zatrudnienia w projekcie oraz drugiej edycji projektu. 

1.2.Ankieta dla kadry zarządzającej projektu 

Narzędziem do gromadzenia informacji nt. zarządzania projektem zarówno po stronie Lidera 

jak i Partnera jest ankieta dla kadry zarządzającej projektem. Dane zebrane z ankiet 

wypełnianych za okres ujęty w niniejszym raporcie (11.2013 r. - 02.2014 r.) prowadzą do 

następujących wniosków:  

• Działania na koniec 02.2014 r. zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem 

projektu, istnieje jednak opóźnienie w jednym działaniu po stronie Partnera tj. nie 

zostały jeszcze wydrukowanie materiały dydaktyczne dla otoczenia ON.  

• BudŜet projektu zapewnił właściwą realizację działań, CRZL zatwierdził formularz 

zmian, którym dokonano aktualizacji budŜetu, a takŜe podwyŜszono górną granice 

wiekową beneficjentów/tek projektu – ON  z 59 do 60 lat dla kobiet, oraz z 64 do 65 

lat dla męŜczyzn.  

• W opinii kadry zarządzającej projektem zespół zarówno po stronie Lidera jak  

i Partnera wywiązuje się z powierzonych zadań (100% wskazań).  

• Współpraca pomiędzy Partnerami przebiega wg. Lidera: bardzo dobrze (1 wskazanie), 

dobrze (3 wskazania) wg. Partnera bardzo dobrze (2 wskazania).  Na poprawę oceny 

współpracy miała wpływ zmiana personalna po stronie Partnera dotycząca osoby 

zajmującej się postępem rzeczowym w projekcie. Zespół Lidera jest zadowolony ze 

współpracy, która po dokonaniu tej zmiany przebiega sprawnie i terminowo. 

 

 

 

 

 



 

 
Wykres nr 1 Ocena współpracy w Partnerstwie projektu

 

 

• Udział Lidera i Partnera w podejmowaniu decyzji dotycz

równy, istotne decyzje zapadaj

Liderem projektu. Kadra zarz

usatysfakcjonowana swoim uczestnictwem w projekcie.

• Realizacja zaplanowanych zada

w wyznaczonych terminach. Prowadzone s

osiągnięcie załoŜonych w projekcie wska

pozostał krótki okres ( 3 m

 

Istnieją jednak pewne trudności:

• PrzedłuŜająca się procedura konkurencyjno

opracowania i wydruku materiałów dydaktycznych spowodowała opó

w realizacji tego zadania. 

50%

Jak ocenia Pan/Pani współpracę w Partnerstwie?

 

Ocena współpracy w Partnerstwie projektu 

Udział Lidera i Partnera w podejmowaniu decyzji dotyczących projektu jest nadal 

równy, istotne decyzje zapadają po wcześniejszej konsultacji pomię

. Kadra zarządzająca projektem po stronie Lidera i Partnera jest 

usatysfakcjonowana swoim uczestnictwem w projekcie. 

Realizacja zaplanowanych zadań przebiega terminowo, wnioski o płatno

minach. Prowadzone są intensywne działania maj

onych w projekcie wskaźników, gdyŜ do końca realizacji projektu 

ozostał krótki okres ( 3 m-ce). 

 jednak pewne trudności: 

ę procedura konkurencyjności po stronie Partnera dotycz

opracowania i wydruku materiałów dydaktycznych spowodowała opó

w realizacji tego zadania.  

50%50%

Jak ocenia Pan/Pani współpracę w Partnerstwie?
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cych projektu jest nadal 

pomiędzy Partnerem, a 

ca projektem po stronie Lidera i Partnera jest 

 przebiega terminowo, wnioski o płatność składane są 

 intensywne działania mające na celu 

ńca realizacji projektu 

ci po stronie Partnera dotycząca 

opracowania i wydruku materiałów dydaktycznych spowodowała opóźnienie  

Jak ocenia Pan/Pani współpracę w Partnerstwie?

bardzo dobrze

dobrze
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• PrzedłuŜający się brak osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Grupy Sterującej 

Projektem, w związku z czym w miesiącach 01-02.2014 r. nie odbyły się jej 

posiedzenia i na zatwierdzenie czeka wiele dokumentów. 

 

Podsumowując wyniki ankiet za okres 11.2013 r. – 02.2014 r. naleŜy stwierdzić, Ŝe w miarę 

upływu czasu pojawia się coraz mniej problemów w realizacji projektu, sygnalizowane 

wcześniej trudności występują z mniejszą częstotliwością, zauwaŜalne jest coraz większe 

zaangaŜowanie ze strony Partnera projektu, dzięki czemu współpraca w ramach projektu 

układa się coraz lepiej.  

 

 

2. POSTĘP FINANSOWY W PROJEKCIE 

Umowa Partnerska nr 2013/04/155 podpisana w dniu 22.04.2013 r. zmieniona aneksem nr 1  

z dnia 04.12.2013 r. pomiędzy PFRON, a Fundacją Aktywne Rehabilitacji – FAR. Wartość 

budŜetu przekazywana Partnerowi w ramach realizacji umowy wynosi 7 006 480,00 PLN,  

BudŜet projektu wynosi 7 466 498,00 PLN, w tym 85% środków pochodzi z EFS i 15% 

z wkładu własnego PFRON.  

Za okres od 01.11.2013 r. do 28.02.2014 r. do Instytucji WdraŜającej (CRZL) złoŜono 5 

wniosków o płatność, w tym 2 wnioski za m-c 12.2013 r., aby osiągnąć zakładany poziom 

wydatków na koniec 2013 r.   

Na koniec 02.2014 r. zaakceptowane zostały wnioski za okres od początku realizacji projektu 

do 31.12.2013 na kwotę 3 426 553,35 zł, co stanowi 45,89% przyznanego budŜetu. NaleŜy 

zaznaczyć, Ŝe wszystkie wnioski o płatność były składane terminowo. PoniŜsza tabela 

zawiera informacje nt. postępu finansowego w ewaluowanym projekcie.   

 



 

 
 

 

Strona | 16 

Tabela nr 3 Postęp finansowy w projekcie „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami 

i niektórymi niepełnosprawnościami sprzęŜonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

Wniosek o płatność za 
okres 

Kwota 
wydatków 

złoŜonych do 
CRZL (w zł) 

% 
budŜetu 

wniosków
złoŜonych 

Kwota wydatków 
zatwierdzonych przez 

CRZL (w zł) 

% budŜetu   
wniosków 

zatwierdzonych 

01.03.2013 – 31.05.2013 133 187,50  1,78% 133 187,50  
1,78% 

 

01.06.2013 – 30.06.2013 241 071,75  3,23% 241 071,75 
3,23% 

 

01.07.2013 – 31.07.2013 163 066,18  2,18% 163 066,18  
2,18% 

 

01.08.2013 – 31.08.2013 264 910,31  3,55% 264 910,31  
3,55% 

 

01.09.2013 – 30.09.2013 367 685,00  4,92% 367 658,00 
4,92% 

 

01.10.2013 – 31.10.2013 805 383,51  10,79% 805 383,51 
10,79% 

 

01.11.2013 - 30.11.2013 1 184 928,54 15,87% 1 184 928,54 
15,87% 

 

01.12.2013 – 20.12.2013 226 261,91 3,03% 226 261,91 
3,03% 

 

21.12.2013 – 31.12.2013 40 058,65 0,54% 40 058,65 
0,54% 

 

01.01.2014 – 31.01.2014 286 896,49 3,84% w trakcie weryfikacji 
 
 

01.02.2014 – 28.02.2014 561 783,06 7,52% w trakcie weryfikacji 
 
 

Razem: 4 275 232,90 57,25%  
45,89% 

 
 

Analiza danych finansowych nasuwa wnioski, Ŝe na obecnym etapie tj. 3 m-ce przed 

zakończeniem realizacji projektu proces wydatkowania środków finansowych powinien być 

wyŜszy o około 20%. Wysokość składanych przez Partnera wniosków o płatność jest nadal 

niŜsza od zakładanych w harmonogramie.  

Kwota złoŜonych wniosków o płatność do końca lutego 2014 r. osiągnęła poziom 57,25% 

budŜetu, z czego CRZL zaakceptował dotychczas wydatki poniesione do końca 2014 r.  

w wysokości 45,89% budŜetu i tym samym udało się osiągnąć poziom wydatkowania 

określony w Planie Działania na 2013 r. konieczny do uruchomienia drugiej edycji projektu.  

Do końca okresu objętego ewaluacją nie zostały jeszcze zatwierdzone wnioski o płatność za 

styczeń i luty 2014 r.  
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3. POSTĘP RZECZOWY W PROJEKCIE 

3.1. Poziom realizacji załoŜonych rezultatów twardych 

Na dzień 28.02.2014 r. udział w projekcie rozpoczęło łącznie 624 osób, co stanowi 99,84% 

załoŜonego wskaźnika. Wśród beneficjentów/tek projektu 478 stanowią osoby 

niepełnosprawne, których to wskaźnik rekrutacji względem zakładanego (375 osób) wyniósł 

124,80% oraz 146 osób naleŜących do ich otoczenia, co stanowi 58,40% zakładanego 

wskaźnika rekrutacji 250 osób z otoczenia ON.  

Kobiety stanowią 48,5% ON, 63% opiekunów ON oraz 52% ogółu beneficjentów/tek 

projektu. Analogicznie męŜczyźni 51,5% ON, 37% opiekunów ON oraz 48% ogółu 

beneficjentów/tek projektu. Aktualnie 180 osób zakończyło, a  444 osoby kontynuują udział 

w projekcie. Nikt z uczestników/czek projektu w badanym okresie nie przerwał udziału  

w projekcie. W poniŜszej tabeli zawarto szczegółowe informacje nt. poziomu planowanych 

oraz osiągniętych wskaźników rezultatów twardych w ewaluowanym projekcie.  

Tabela nr 4 Postęp rzeczowy w ewaluowanym projekcie – stan na dzień 28.02.2014 r. 

Wskaźnik 
Wartość 
docelowa 

K M Razem % 

Liczba ON z opracowanym IPD 375 228 241 468 124,80% 

Liczba ON, którym udzielono wsparcia w zakresie 
poradnictwa i doradztwa zawodowego 

300 228 241 468 156,00% 

Liczba ON, które odbyły integracyjne, wyjazdowe 
warsztaty aktywizacji społeczno - zawodowej 

250 152 126 278 111,20% 

Liczba osób spośród rodzin i opiekunów ON, które 
wzięły udział w warsztatach mających na celu przede 
wszystkim wsparcie prawne i psychologiczne 

250 92 54 146 58,40% 

Liczba ON, które odbyły staŜe rehabilitacyjne  175 26 27 53 30,29% 

Liczba ON, które odbyły praktyki zawodowe  175 75 65 140 80.00% 

Liczba ON, które ukończyły szkolenia zawodowe 300 70 69 139 46,33% 

Liczba ON, które ukończyły szkolenia podnoszące 
kwalifikacje podstawowe 

250 96 94 190 76,00% 

Liczba ON, które ukończyły zajęcia z zakresu 
przedsiębiorczości, zakładania działalności 
gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej  

25 13 21 34 136,00% 

Liczba ON, które podjęły pracę  75 19 12 31 41,33% 

Liczba ON, które uzyskały wsparcie w postaci usług z 
zakresu pośrednictwa pracy  

300 6 2 8 2,67% 
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Wnioski analizy danych z monitoringu: 

• Cztery wskaźniki, które zostały zrealizowane, a nawet przekroczyły załoŜony poziom 

nadal odnotowują wzrost tj. liczba ON z opracowanym IPD (125%), liczba ON, 

którym udzielono wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego (156%), 

liczba ON, które odbyły integracyjne, wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno – 

zawodowej (111%), liczba ON, które ukończyły szkolenia z zakresu 

przedsiębiorczości (136%).  

• Dwa wskaźniki osiągnęły wysoki, blisko 80% poziom tj. wskaźnik dotyczący liczby 

ON, które ukończyły szkolenia podnoszące kwalifikacje podstawowe - 76% oraz 

wskaźnik dot. liczby ON, które odbyły praktyki zawodowe - 80% na koniec lutego 

2014 r. 

• Wskaźnik dotyczący liczby osób spośród rodzin i opiekunów ON, które wzięły udział 

w warsztatach mających na celu wsparcie prawne i psychologiczne wyniósł 58 %. 

Realizacja tego wskaźnika na tym etapie projektu moŜe być zagroŜona, gdyŜ 

względem zrekrutowanych osób niepełnosprawnych do projektu (na koniec lutego 

2014 liczba ON wyniosła 468 ON) udział w projekcie osób z ich otoczenia (146 OP) 

jest zdecydowanie za niski. 

• Realizacja wskaźnika dotyczącego liczby ON, które ukończyły szkolenia zawodowe 

moŜe być zagroŜona, wynik 46% jest zbyt niski w stosunku do aktualnego etapu 

realizacji projektu. 

• W lutym 2014 r. wskaźnik dotyczący liczby ON, które podjęły pracę wyniósł  41%, 

jednakŜe na obecnym etapie - 3 m-ce przed zakończeniem projektu jest nadal zbyt 

niski.  

• Realizacja wskaźnika dotyczącego liczby ON, które odbyły staŜe jest na poziomie 

30% względem załoŜonej wartości. Według danych przekazanych przez Partnera do 

końca lutego udało się podpisać umowy na brakujące 53 staŜe (3-miesięczne), aby 

osiągnąć załoŜony wskaźnik do końca maja 2014 r. Wskaźnik aktualnie jest 

zagroŜony gdyŜ istnieje ryzyko nieukończenia staŜu przez wszystkie ON oraz  

z powodu ograniczeń czasowych nie ma  moŜliwości uruchomienia kolejnych staŜy.  



 

 
• Realizacja jednego wska

uzyskały wsparcie z zakres

2,67%.   

 
Wykres nr 2 Zestawienie poziomu zakładanych oraz osi

 
LEGENDA 

1. % ON z opracowanym I

2. % ON, którym udzielono wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego 

3. % ON, które odbyły integracyjne, wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno 
4. 

 
% osób z rodzin i opiekunów ON, 
wszystkim wsparcie prawne i psychologiczne

5. % ON, które odbyły staŜ

6. % ON, które odbyły praktyki zawodowe

7. % ON, które ukończyły szkolenia zawodowe

8. % ON, które ukończyły szkolenia podnosz
9. 

 
% ON, które ukończyły zaj
gospodarczej oraz spółdzielczo

10. % ON, które podjęły prac

11. % ON, które uzyskały wsparcie w postacie usług z zakresu po
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Realizacja jednego wskaźnika jest bardzo zagroŜona, a mianowicie liczba osób, które 

uzyskały wsparcie z zakresu pośrednictwa pracy pozostaje bez zmian i wynosi tylko 

Zestawienie poziomu zakładanych oraz osiągniętych wskaźników – stan na 28.02.2014 r.

opracowanym Indywidualnym Planem Działania 

% ON, którym udzielono wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego 

% ON, które odbyły integracyjne, wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno 
% osób z rodzin i opiekunów ON, które wzięły udział w warsztatach mających na celu przede 
wszystkim wsparcie prawne i psychologiczne 

% ON, które odbyły staŜe rehabilitacyjne 

ON, które odbyły praktyki zawodowe 

czyły szkolenia zawodowe 

czyły szkolenia podnoszące kwalifikacje podstawowe  
czyły zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, zakładania działalno

gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej 

ły pracę 

wsparcie w postacie usług z zakresu pośrednictwa pracy

58,4%

30,29%

80%

46,33%

76%

136%

41,33%

2,67%
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, a mianowicie liczba osób, które 

bez zmian i wynosi tylko 

stan na 28.02.2014 r. 

 

% ON, którym udzielono wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego  

% ON, które odbyły integracyjne, wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej  
ących na celu przede 

ci, zakładania działalności 

rednictwa pracy 

poziom zakładanych 

wskaźników 

poziom zrealizowanych 

wskaźników
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4. PROMOCJA PROJEKTU 

W okresie objętym ewaluacją zrealizowano następujące działania z zakresu promocji 

projektu. 

Po stronie Lidera projektu: 

• Zatwierdzono Strategię promocji i upowszechniania rezultatów projektu oraz  System 

Identyfikacji Wizualnej w projekcie, 

• W okresie objętym badaniem na bieŜąco realizowana była administracja strony 

internetowej projektu:  www.wsparcie45plus.blogspot.com na której zamieszczane są 

aktualne informacje nt. działań prowadzonych w projekcie. Analiza treści 

zamieszczonych danych wskazuje, Ŝe nadal są one aktualizowane na bieŜąco, 

pomiędzy listopadem 2013 r., a lutym 2014 r. umieszczono 7 nowych materiałów  

z realizacji projektu, w tym 2 odcinki serii krótkich filmów nt. zatrudniania ON.  Na 

stronie znajdują się niezbędne informacje nt. współfinansowania projektu ze środków 

Unii Europejskiej, logotypy unijne oraz logo Lidera i Partnera projektu. 

 

Po stronie Partnera projektu: 

• Realizacja kampanii informacyjnej dla pracodawców na nośnikach backlight, mającą 

na celu promocję zatrudnienia osób ze sprzęŜonymi niepełnosprawnościami w wieku 

45+ wśród pracodawców, 

• Zorganizowanie Panelu Eksperckiego, 

• Produkcja serii 8 krótkich filmów nt. zatrudniania ON. 

 
W okresie objętym ewaluacją Partner projektu połoŜył nacisk na promocję zatrudnienia 

beneficjentów/tek projektu wśród pracodawców, jeśli chodzi o promocję projektu wśród osób 

niepełnosprawnych to podjęte wcześniej działania skutkowały osiągnięciem wskaźnika 

rekrutacji na wysokim poziomie. 

 

 

 



 

 
5. STRUKTURA GRUPY DOCELOWEJ

 
W okresie od 11.2013 r. do 02.2014 r. do udziału w projekcie zrekrutowano 128 osób, w tym 

63 kobiety (49,2%) oraz 65 m

poziom 624 osób zrekrutowanych w ramach projektu tj. 324 kobiety (52%) oraz 300 

męŜczyzn (48%). Podział wzgl

przewagę odnotowano w grupie m

do projektu  232 (48,55%). W 

kobiety – 92 osoby (63%) wzgl

zrekrutowano 54 (37%).  

 

Wykres nr 3 Struktura grupy docelowej ON i OP ze wzgl

 

Projekt z załoŜenia skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku powy

Ŝycia, będących w tzw. wieku niemobilnym tj. 45 
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STRUKTURA GRUPY DOCELOWEJ 

11.2013 r. do 02.2014 r. do udziału w projekcie zrekrutowano 128 osób, w tym 

63 kobiety (49,2%) oraz 65 męŜczyzn (50,8%), osiągając na koniec lutego 2014 r. 

poziom 624 osób zrekrutowanych w ramach projektu tj. 324 kobiety (52%) oraz 300 

czyzn (48%). Podział względem płci w grupie 478 ON jest zbliŜony, lecz nieznaczn

 odnotowano w grupie męŜczyzn, których jest 246 (51,45%), kobiet zrekrutowa

. W grupie osób z rodzin i opiekunów  zdecydowanie przewa

92 osoby (63%) względem męŜczyzn, których na koniec lutego 2014 r. 

tura grupy docelowej ON i OP ze względu na płeć 

enia skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku powy

cych w tzw. wieku niemobilnym tj. 45 – 59 lat dla kobiet i 45 

cem lutego 2014 r. w związku z wydłuŜeniem wieku aktywno

 na wydłuŜenie górnej granicy wiekowej w projekcie dla kobiet do 60 

48,5%

63%

51,5%

37%

ON OP
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11.2013 r. do 02.2014 r. do udziału w projekcie zrekrutowano 128 osób, w tym 

c na koniec lutego 2014 r. łącznie 

poziom 624 osób zrekrutowanych w ramach projektu tj. 324 kobiety (52%) oraz 300 

Ŝony, lecz nieznaczną 

%), kobiet zrekrutowano 

grupie osób z rodzin i opiekunów  zdecydowanie przewaŜają 

czyzn, których na koniec lutego 2014 r. 

 

enia skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku powyŜej 45 roku 

59 lat dla kobiet i 45 – 64 lat dla 

eniem wieku aktywności zawodowej 

enie górnej granicy wiekowej w projekcie dla kobiet do 60 

mężczyźni

kobiety



 

 
roku Ŝycia, a dla męŜczyzn do 65 roku 

wiekowym 60 – 64 lata, 100% stan

W stosunku do poprzedniego okresu badawczego

zrekrutowanych kobiet (50,48%), na koniec lutego 2014 r. wzrosła liczba zrekrutowanych 

męŜczyzn (51,45%) względem kobiet (48,55%).
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ego okresu badawczego, gdzie odnotowano nieznaczn

anych kobiet (50,48%), na koniec lutego 2014 r. wzrosła liczba zrekrutowanych 

ędem kobiet (48,55%). 

grupy docelowej ON ze względu na wiek i płeć 

odzi o wykształcenie BO projektu to zdecydowana większość

ponadgimnazjalne (76%), co dziesiąty wyŜsze, a w

gimnazjalne i niŜsze  (8,75%) oraz pomaturalne (6,5%).  
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ycia, natomiast w badanym okresie w przedziale 

nieznaczną przewagę 

anych kobiet (50,48%), na koniec lutego 2014 r. wzrosła liczba zrekrutowanych 

 

ść uczestników/czek 

w dalszej kolejności 

mężczyźni

kobiety



 

 
Wykres nr 5 Struktura grupy docelo

 

6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W 

6.1.Pracodawcy nt. zatrudniania ON w wieku 45+

Partner przekazał 28 ankiet od pracodawców zaanga

rzadko występującymi niepełnosprawno

sprzęŜonymi w wieku 45+ na rynku pracy”. 

przeprowadzone na próbie badawczej, w skład której weszli pracodawcy zwi

projektu, nastawieni raczej pozytywnie do kwestii zatrudniania osób niepełnosprawnych

zatem wyniki badania są reprezentatywne

Osoby badane reprezentowały mikroprzedsi

ankiet), duŜe przedsiębiorstwa (5 ankiet). Najmniej licznie reprezentowane były 

przedsiębiorstwa (4 ankiety). Bran

najczęściej usługi (10 osób), ochrona i dozór (5 osób

budowlana (3 osoby), nieruchomo

6,5%
9,0%

Struktura ON 

 

wej ze względu na wykształcenie  

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W ŚRODOWISKU PRACODAWCÓW

Pracodawcy nt. zatrudniania ON w wieku 45+  

Partner przekazał 28 ankiet od pracodawców zaangaŜowanych w projekt: „Wsparcie osób z 

cymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawno

onymi w wieku 45+ na rynku pracy”. NaleŜy mieć na uwadze, Ŝ

dzone na próbie badawczej, w skład której weszli pracodawcy zwi

raczej pozytywnie do kwestii zatrudniania osób niepełnosprawnych

 reprezentatywne tylko dla tej grupy pracodawców.

eprezentowały mikroprzedsiębiorstwa (9 ankiet), małe przedsi

biorstwa (5 ankiet). Najmniej licznie reprezentowane były 

biorstwa (4 ankiety). BranŜe w których działają firmy badanych pracodawców to 

osób), ochrona i dozór (5 osób), branŜa medyczna (4 osoby), bran

owlana (3 osoby), nieruchomości (2 osoby), doradztwo personalne (2 osoby), 
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RODOWISKU PRACODAWCÓW 

owanych w projekt: „Wsparcie osób z 

ciami i niektórymi niepełnosprawnościami 

 na uwadze, Ŝe badania zostały 

dzone na próbie badawczej, w skład której weszli pracodawcy związani z realizacją 

raczej pozytywnie do kwestii zatrudniania osób niepełnosprawnych, 

dla tej grupy pracodawców. 

biorstwa (9 ankiet), małe przedsiębiorstwa (10 

biorstwa (5 ankiet). Najmniej licznie reprezentowane były średnie 

 firmy badanych pracodawców to 

a medyczna (4 osoby), branŜa 

(2 osoby), doradztwo personalne (2 osoby), 

podstawowe, gimnazjalne 

ponadgimnazjalne
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administracja publiczna, organizacje pozarządowe, działalność kulturalna, działalność 

prawnicza i sądowa (po 1 osobie).  

Prawie 80% badanych posiada w swoim środowisku, wśród rodziny, sąsiadów, znajomych  

osoby niepełnosprawne. Co piąty respondent nie ma takiej osoby w swoim najbliŜszym 

otoczeniu (21%).  

W obecnie prowadzonej firmie 60,7% ankietowanych zatrudnia osoby niepełnosprawne, 

natomiast 39,3% nie zatrudnia takich osób.  Pracodawca, który wskazał najwyŜszą liczbę 

zatrudnionych osób niepełnosprawnych (400 ON), zatrudnia wśród nich 320 ON powyŜej 45 

roku Ŝycia. Pojedynczy pracodawcy wskazali, Ŝe zatrudniają kolejno: 80 ON (brak danych ile 

ON w wieku 45+), 31 ON (w tym 3 ON w wieku 45+), 21 ON ( w tym 18 ON w wieku 45+),  

8 ON (w tym 8 ON w wieku 45+), 5 ON (brak ON powyŜej 45 roku Ŝycia), 4 ON (w tym 3 

ON w wieku 45+).  Po 3 osoby niepełnosprawne zatrudnia dwóch pracodawców (w tym jeden 

z nich zatrudnia 1 ON w wieku 45+). Pięciu pracodawców wskazało, Ŝe zatrudnia 2 osoby 

niepełnosprawne (w tym po 1 ON w wieku 45+). Trzech pracodawców zatrudnia po 1 ON  

w tym tylko jeden z nich zatrudnia 1 ON w wieku 45+). 

Łącznie na pytanie o liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych pracodawcy wykazali 568 

osób niepełnosprawnych, w tym 358 osób niepełnosprawnych w wieku 45+, co wskazuje na 

fakt, Ŝe dwie trzecie pracujących osób niepełnosprawnych zatrudnionych przez pracodawców 

biorących udział w projekcie i objętych badaniem, jest w wieku powyŜej 45 roku Ŝycia. 

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w zakładach pracy u większości pracodawców nie 

wymagało specjalnych zmian i przystosowania zakładu pracy ze względu na fakt, iŜ starają 

się oni zatrudniać osoby, których rodzaj i stopień niepełnosprawności nie wymaga 

przystosowania stanowisk pracy (64,7%). Prawie jedna czwarta badanych nie musiała 

dostosowywać stanowisk pracy, gdyŜ konieczność dostosowania zakładu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych uwzględniono juŜ na etapie jego budowy (23,5%). Co dziesiąty badany 

pracodawca  (11,7%) musiał wprowadzić zmiany.  
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Dziewięciu na dziesięciu pracodawców ma pozytywne doświadczenia związane  

z zatrudnianiem ON, co dziesiąty badany miał trudność z udzieleniem odpowiedzi na to 

pytanie.  

57% badanych uwaŜa, Ŝe osoby niepełnosprawne nie są mniej wydajnymi pracownikami od 

osób pełnosprawnych, a często są bardziej zaangaŜowani i zmotywowani do pracy. Niektóre 

opinie pracodawców na ten temat:  

� „poniewaŜ nie zawsze stopień niepełnosprawności świadczy o tym co ten człowiek 

potrafi i jaką pracę wykonuje” 

�  „jeŜeli są tak samo zaangaŜowani i robią swoją pracę w sposób odpowiedzialny to 

nie widzę Ŝadnych problemów” 

� „duŜo bardziej się angaŜują i bardziej szanują pracę” 

� „osoby niepełnosprawne są bardziej sumienne od osób pełnosprawnych” 

� „na wydajność pracownika w największym stopniu wpływa sumienność i chęć pracy, 

a nie niepełnosprawność” 

� „są preferencyjne warunki zatrudnienia, co oznacza Ŝe osoba niepełnosprawna musi 

wykonać o wiele mniej pracy, aby wyrobić swoją normę” 

Jednak część ankietowanych pracodawców (17%) uwaŜa, Ŝe osoby niepełnosprawne są mniej 

wydajnymi pracownikami od osób pełnosprawnych:  

� „mają wolniejsze tempo pracy, mniej energii, nieraz są mniej zmotywowani” 

� „nie spotkałem się z osobą, która byłaby od razu gotowa do pracy. Kłania się brak 

kwalifikacji – to po pierwsze. Druga sprawa to chory 35 h tryb pracy – Ŝaden small 

business na to nie pójdzie” 

� „osoby niepełnosprawne jak sama nazwa wskazuje róŜnią się od większości 

społeczeństwa tym, Ŝe zakres ich funkcjonowania jest w jakimś stopniu ograniczony. 

Ze względu na te ograniczenia są zadania, w których są mniej wydajne niŜ osoby 

pełnosprawne. Patrząc z prostego, ekonomicznego punktu widzenia – przysługuje im 



 

 
dodatkowy urlop rehabilitacyjny, skrócony czas pracy itd. Nie oznacza to, 

gorszymi pracownikami i nie warto ich zatrudnia

Co czwarty badany nie wyraził swojej opinii na ten temat, zaznaczaj

zdania”(26%).  

Pracodawcy, którzy  w ramach projektu wzi

Regionów (7%), Panel Ekspercki oraz konferencje i szkolenia dla kadry zarz

14%). Praktyki zawodowe  i sta

w swojej firmie dwie trzecie ankietowanych (68%). Najwi

w spotkaniach informacyjnych z pracownikami projektu.

Wykres nr 6 Wydarzenia w ramach projektu 

Czterech na pięciu badanych pracodawców (82%) uznało, 

realizowanych w ramach projektu przekonał ich do tego, 

w wieku powyŜej 45 lat) mogą

odpowiedzieć na to pytanie.  
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w spotkaniach informacyjnych z pracownikami projektu.  
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dodatkowy urlop rehabilitacyjny, skrócony czas pracy itd. Nie oznacza to, Ŝe są 

dpowiedź „nie mam 

li udział w wydarzeniach typu: Kongres 

Regionów (7%), Panel Ekspercki oraz konferencje i szkolenia dla kadry zarządzającej (po 

 rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej zorganizowało 

cej badanych (79%) wzięło udział 
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Wykres nr 7 Opinia pracodawców na temat mo

Z danych monitoringowych wynika, 

zatrudnionych 31 ON (19 K i 12 M).

Powodami zatrudnienia ON s

o konkretnych kompetencjach zawodowych (29%). Co czwarty pracodawca zatrudnił 

z powodu chęci zatrudnienia osób/osoby niepełnosprawnej (25,8%), co pi

moŜliwość pozyskania finansowego wsparcia z tytułu zatrudnienia osób/osoby 

niepełnosprawnej (22,6%). Co dziesi

podstawą zatrudnienia ON. W

ON”, „danie szansy osobie 

zatrudnienia uzyskali orzeczenie o stopniu niepełnosprawno

 

 

18%

Czy wiedza/doświadczenie jakie Pan/i uzyskał/a uczestnicząc w 

wydarzeniach realizowanych w ramach projektu przekonał 

Pana/ią do tego, że osoby niepełnosprawne (w tym w wieku 

powyżej 45 lat) mogą być dobrymi pracownikami?

 

Opinia pracodawców na temat moŜliwości bycia dobrym pracownikiem przez ON

 

Z danych monitoringowych wynika, Ŝe na koniec 02.2014 r. w ramach 

K i 12 M).  

enia ON są najczęściej: potrzeba zatrudnienia nowych pracowników 

o konkretnych kompetencjach zawodowych (29%). Co czwarty pracodawca zatrudnił 

ci zatrudnienia osób/osoby niepełnosprawnej (25,8%), co pią

nansowego wsparcia z tytułu zatrudnienia osób/osoby 

niepełnosprawnej (22,6%). Co dziesiąta osoba (12,9%) wymieniła inne powody b

 zatrudnienia ON. Wśród tych powodów są: „duŜa lojalność”, 

„danie szansy osobie niepełnosprawnej na odbycie staŜu”, „pracownicy w trakcie 

zatrudnienia uzyskali orzeczenie o stopniu niepełnosprawności”.   

82%

18%

Czy wiedza/doświadczenie jakie Pan/i uzyskał/a uczestnicząc w 

wydarzeniach realizowanych w ramach projektu przekonał 

Pana/ią do tego, że osoby niepełnosprawne (w tym w wieku 

powyżej 45 lat) mogą być dobrymi pracownikami?
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ci bycia dobrym pracownikiem przez ON 

 

e na koniec 02.2014 r. w ramach projektu zostało 

ciej: potrzeba zatrudnienia nowych pracowników  

o konkretnych kompetencjach zawodowych (29%). Co czwarty pracodawca zatrudnił  
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trudno powiedzieć



 

 
 
Wykres nr 8 Opinia pracodawców na temat powodów zatrudniania ON

 

Na pytanie, czy pracodawcy zamierzaj

odpowiedziała twierdząco (64%). Jedna trzecia badanych nie potrafiła odpowiedzie

pytanie (36%).  

Osoby, które mają doświadczenie w zatrudnianiu niepełnosprawnyc
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� „chcę aktywizować osoby niepełnosprawne”

� „róŜnorodność uwaŜam za warto

poziom kompetencji” 

�  „stawiam na kompetencje, sumienno

� „są to często ludzie na których naprawd

� „niepełnosprawność nie okre
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Opinia pracodawców na temat powodów zatrudniania ON 

Na pytanie, czy pracodawcy zamierzają zatrudniać osoby niepełnosprawne, wi

co (64%). Jedna trzecia badanych nie potrafiła odpowiedzie

wiadczenie w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników deklaruj

 dalsze zatrudnianie, co wyraŜają w swoich opiniach: 

 osoby niepełnosprawne” 

Ŝam za wartość i osoby niepełnosprawne mog

„stawiam na kompetencje, sumienność i zaangaŜowanie” 

sto ludzie na których naprawdę moŜna polegać” 
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Niektórzy pracodawcy zwracali teŜ uwagę na korzyści związane z zatrudnieniem 

niepełnosprawnego pracownika. 

� „ich zatrudnianie pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnianiem 

pracowników” 

� „wynika to z mojego przekonania, iŜ przy odpowiednim stanowisku osoba 

niepełnosprawna moŜe Ŝyć i jest bardzo sprawna dodatkowo preferencyjne warunki 

zatrudnienia są zachęcające” 

� „zatrudnienie osoby niepełnosprawnej rozwiązuje problemy kadrowe,  

a niepełnosprawnemu daje moŜliwości realizowania się na polu zawodowym”  

Część pracodawców deklaruje zwiększenie zasobów kadrowych o niepełnosprawnych 

pracowników w sytuacji bardziej sprzyjającej koniunktury na rynku. 

� „jeŜeli sytuacja na rynku zbytu moich towarów się poprawi chętnie zatrudnię osoby 

niepełnosprawne” 

� „zatrudnię taką osobę, gdy tylko nadarzy się taka moŜliwość” 

� „jeśli będą wakaty” 

Pracodawcy, którzy w swoich zakładach pracy zorganizowali praktyki i/lub staŜ 

rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych wyraŜali swoje zadowolenie, a nawet pozytywne 

zaskoczenie pracą staŜysty.  

� „po odbyciu staŜu rehabilitacyjnego zmienił się mój pogląd na pracę osób 

niepełnosprawnych.  

� „lepiej zmotywowanych pracowników nie znajdę” 

� „są dobrymi pracownikami” 

� „są to osoby ambitne, angaŜujące się, z duŜą wewnętrzną motywacją do pracy”  

� „są to osoby tak samo pracujące jak osoby zdrowe” 

 

 



 

 
 
Wykres nr 9 Opinie pracodawców na temat mo

6.2.Osoby niepełnosprawne w wieku 45+ na rynku pracy

Z punktu widzenia osób niepełnosprawnych poruszaj

bariery ze strony pracodawców

�  (…) kaŜdy pracodawca patrzy 

ja będę go brał, wolą młodszych. Ch

bywa” 

�  „ile Pan ma lat? Jak mówi

kończy. To teŜ bariera”

Analiza rynku pracy wykazuje, 

w wieku powyŜej 45 roku Ŝycia maj

projektu ponadto podkreślają, 

36%

Czy w przyszłości zamierza Pan/i zatrudniać osoby 

 

Opinie pracodawców na temat moŜliwości zatrudnienia w przyszłość ON 

 

Osoby niepełnosprawne w wieku 45+ na rynku pracy 

osób niepełnosprawnych poruszających kwestie rynku pr

ze strony pracodawców, utrudniające im podjęcie zatrudnienia: 

dy pracodawca patrzy Ŝe starszy to za np. 5 lat pójdzie na emerytur

 go brał, wolą młodszych. Chyba, Ŝe ten młody nie chce pracowa

„ile Pan ma lat? Jak mówię ile to no dobrze, niech Pan zostawi telefon i na tym si

” 

kazuje, Ŝe zarówno osoby niepełnosprawne jak i pełnosprawne 

Ŝycia mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Beneficjenci 

ślają, Ŝe ich sytuacja na rynku pracy jest szczególnie niekorzystna,

64%

Czy w przyszłości zamierza Pan/i zatrudniać osoby 

niepełnosprawne?

tak

trudno powiedzieć
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rynku pracy, istnieją 

starszy to za np. 5 lat pójdzie na emeryturę i po co 

e chce pracować, bo i tak 

 ile to no dobrze, niech Pan zostawi telefon i na tym się 

e zarówno osoby niepełnosprawne jak i pełnosprawne  

ci ze znalezieniem zatrudnienia. Beneficjenci 

a na rynku pracy jest szczególnie niekorzystna, 

Czy w przyszłości zamierza Pan/i zatrudniać osoby 

trudno powiedzieć
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gdyŜ napotykają problemy, które są trudniejsze do pokonania z racji posiadanej 

niepełnosprawności oraz zaawansowanego wieku.  

� „Niepełnosprawność niekoniecznie, bardziej wiek.. Tym bardziej osoba jak jest 

niepełnosprawna i starsza, te dwa czynniki tym bardziej zawaŜają” 

� „(…) ale niepełnosprawny chory jeszcze i tyle lat, przyjdzie, będzie chodził na 

zwolnienia” 

� „(…) duŜo wody musi upłynąć Ŝeby pracodawcy uwierzyli Ŝe osoba niepełnosprawna, 

starsza duŜo moŜe” 

Z doświadczeń beneficjentów/tek wynika, Ŝe świadomość pracodawców dotycząca zasad 

zatrudniania osób niepełnosprawnych jest nadal niewystarczająca. 

� „Potrzebna kampania informacyjna dla pracodawców” 

� „Raz, Ŝe jeśli chodzi o rynek pracy pracodawcy nie są zainteresowani 

dofinansowaniem, bardzo mała wiedza na ten temat. Pracodawcy w ogóle myślą, Ŝe 

jeśli zatrudnią osobę niepełnosprawną to w ogóle nie będą Ŝadnych świadczeń płacić, 

im się wydaje Ŝe ktoś inny zapłaci, a oni będą mieli pracownika za darmo” 

Wypowiedź jednej z beneficjentek zwraca uwagę na problem aktywności zawodowej   

w szerszym ujęciu, który dotyczy nie tylko osób niepełnosprawnych i pracodawców, ale 

całego społeczeństwa.  

� „Ja mam nadzieję, Ŝe po prostu nie wiem czy ktoś będzie to brał pod uwagę, Ŝeby Ci 

pracodawcy bardziej otwierali się na osoby niepełnosprawne (…) bo coraz więcej jest 

osób niepełnosprawnych i będzie jeszcze więcej, zmiany jakieś czy genetyczne, 

mnóstwo jest czynników, a Ŝeby ludzie którzy mają taką moŜność, Ŝeby pomóc tym 

ludziom, przecieŜ Ci ludzie mogą tak samo pracować, moŜe pracować na mnie i osobę 

obok, tylko trzeba jakoś to pozmieniać” 
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Badani zgodnie potwierdzają, Ŝe takie projekty jak ten, w którym biorą udział zmieniają ich 

sytuację na lepsze. ChociaŜby moŜliwość bezpośredniego kontaktu pracodawców z osobami 

niepełnosprawnymi podczas staŜy rehabilitacyjnych niejednokrotnie pomaga przełamać 

stereotypowe myślenie, uświadomić korzyści związane z zatrudnieniem osoby 

niepełnosprawnej i zniwelować obawy pracodawców przed zatrudnieniem niepełnosprawnego 

pracownika. 

� „Nawet jak pracodawca nie jest za tym, Ŝeby zatrudnić osobę niepełnosprawną,  

a dostaje ją za darmo na parę miesięcy, a jeŜeli ten pracownik okaŜe się dobrym 

pracownikiem to on z nim podpiszę umowę, w międzyczasie on mu uświadomi Ŝe 

dostanie do niego dofinansowanie do wynagrodzenia, to juŜ 90% sukcesu moim 

zdaniem”. 

To, Ŝe uczestnictwo w projekcie stwarza realną szansę zmiany sytuacji osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy, potwierdzają historie tych osób, które wzięły w nim 

udział. PoniŜej przykład beneficjentki projektu, dla której staŜ otworzył drzwi do rynku pracy. 

Jak podkreśla sama zainteresowana: 

� „Z uwagi na długi okres pozostawania bez pracy, staŜ stał się dla mnie szansą na 

aktywizację społeczną i moŜliwością ponownego włączenia się w grono osób 

pracujących”. 

RównieŜ sam pracodawca, który wcześniej nie miał do czynienia z osobami niepełnosprawnymi 

jest bardzo zadowolony z pracy beneficjentki projektu: 

� „Przykład Pani Aliny przekonał mnie, Ŝe mimo niepełnosprawności moŜna pracować  

i funkcjonować zupełnie normalnie”. 
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7. WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ 

Warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej to jedna z form wsparcia realizowana  

w projekcie w formie wyjazdowej, w ramach której odbywają się 4 moduły tematyczne: 

psychologiczny, doradztwa zawodowego, prawny, niezaleŜnego Ŝycia.  Program warsztatów  

kaŜdorazowo dostosowywany był do potrzeb beneficjentów/tek.  

Wywiady przeprowadzone z uczestnikami/czkami warsztatów skupiały się wokół tematyki 

kondycji osób z niepełnosprawnościami w Ŝyciu społecznym i na rynku pracy oraz  

z ich opinią na temat róŜnych aspektów warsztatów.  

 

W ramach badania przeprowadzono 11 wywiadów (IDI) z 11 ON (2K i 9M) które w okresie 

11.2013 r., a 02.2014 r. zakończyły udział w warsztatach aktywizacji społeczno – zawodowej. 

Wśród respondentów 10 osób posiada wykształcenie ponadgimnazjalne, a jedna osoba 

wykształcenie podstawowe. Udział grup wiekowych w badaniu przedstawia się następująco: 

w wieku 45 – 49 ( 1 osoba), 50 – 54 (3 osoby), 55 – 59 (3 osoby), 60 – 64 (4 osoby). Wszyscy 

beneficjenci oraz wszystkie beneficjentki objęte badaniem zamieszkują miasto.   

 

Forma wsparcia w projekcie, jaką są warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej spełniła 

oczekiwania wszystkich uczestników/czek, niektórzy stwierdzili, Ŝe „nawet przerosła. Te 

zajęcia, te ćwiczenia, inaczej się czuję po takim obozie”, „Nie spodziewałem się Ŝe coś 

takiego istnieje” - jak stwierdził jeden z beneficjentów projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Wykres nr 10 Opinie na temat adekwatno

 

MoŜliwość wyjazdu, oderwania si

niepełnosprawnych oraz atmosfera 

miało ogromne znaczenie dla respondentów.

 

� „Wspaniała atmosfera, ludzie, ludzie.. to jest wszystko wspaniałe, ja z domu mog

wyjechać, bo nie mam 

czas siedzę w domu, a tutaj ludzie w podobnej sytuacji jak ja (…

� „śeby tak wyjechać gdzie

siedzi w domu, którzy

szpitala i widzisz, a ile siedzi po domach?”

� (…) kaŜdy z nas tutaj, jest przywi

jeszcze, ciągnie mnie Ŝeby co

Dla niektórych beneficjentów/tek

swoje pozytywne odczucia zwią

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Czy udział w warsztatach w ramach projektu spełnił 

 

t adekwatności warsztatów aktywizacyjnych do potrzeb ON 

 wyjazdu, oderwania się od codzienności, poznani

niepełnosprawnych oraz atmosfera stworzona przez kadrę podczas tego wyjazdu, to wszystko

respondentów. 

„Wspaniała atmosfera, ludzie, ludzie.. to jest wszystko wspaniałe, ja z domu mog

, bo nie mam Ŝadnych utrudnień, ale nie mam z kim porozmawia

 w domu, a tutaj ludzie w podobnej sytuacji jak ja (…) 

 gdzieś bo ludzie zdrowi to tego nie widzą ile takich ludzi chorych 

zy w ogóle nie wychodzą. Na ulicach nie wida

idzisz, a ile siedzi po domach?” 

dy z nas tutaj, jest przywiązany do wózka i jest miło Ŝe się oderwie, co

gnie mnie Ŝeby coś zrealizować” 

/tek to pierwszy tego typu wyjazd, w rozmowach podkre

swoje pozytywne odczucia związane z udziałem w warsztacie: 

100%

Czy udział w warsztatach w ramach projektu spełnił 
Pani/Pana oczekiwania?
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ci, poznanie innych osób 

podczas tego wyjazdu, to wszystko 

„Wspaniała atmosfera, ludzie, ludzie.. to jest wszystko wspaniałe, ja z domu mogę 

, ale nie mam z kim porozmawiać, ja cały 

 ile takich ludzi chorych 

Na ulicach nie widać, pójdziesz do 

e się oderwie, coś zrobić 

to pierwszy tego typu wyjazd, w rozmowach podkreślali 

Czy udział w warsztatach w ramach projektu spełnił 

Tak
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� „Dla mnie to było zdziwienie pierwszy dzień tych zajęć, o BoŜe co to będzie? po co ja 

tu przyjechałem?, a okazuje się Ŝe człowiek bardzo duŜo skorzystał, kontakt, ta 

otwartość wszystkich nas tutaj chorych i otwartość, bezpośredniość kadry całej” 

� „Mile zaskoczony jestem bo pierwszy raz się spotkałem z takim programem, do 

czynienia nigdy nie miałem, a zupełnie były dla mnie obce te ćwiczenia które tu są, 

uczenie mnie na spotkanie z pracodawcą,  jak dla mnie są te warsztaty no duŜym 

wyzwaniem” 

� „Pierwszy raz jestem na takich warsztatach, ale jest to sposób przekazywania tej 

wiedzy no i dotarcie do nas wszystkich jak kolega wcześniej mówił, był zagubiony ja 

równieŜ, nieotwarty, na dyskusje czy cokolwiek, tutaj się tego nie czuje, naprawdę 

stworzyli atmosferę rodzinną” 

PowyŜsze wypowiedzi potwierdzają, Ŝe w opinii beneficjentów/tek warsztaty aktywizacji 

społeczno – zawodowej w których wzięli udział miały wiele mocnych stron. Ponadto badani  

bardzo wysoko ocenili zarówno ośrodki, gdzie realizowane były warsztaty (lokalizacja, 

standard, dostępność obiektów sportowych typu: sala gimnastyczna, basen) sprzyjające 

rehabilitacji, zwracali równieŜ uwagę na fakt przystosowania ośrodków do potrzeb ON.  

Zapytani o słabe strony warsztatu, tylko nieliczni beneficjenci/tki wymieniali pewne 

niedogodności, do których zaliczyli:  

 

� „Wolniejszy tryb zajęć, łatwiej byłoby przyswoić” 

� „Za mało basenu” 

� „Dojazd we własnym zakresie” 

� „Za duŜo zajęć sportowych, męczące. Ludzie wzięci z domów, za duŜe tempo” 

 

Wszyscy badani jednomyślnie stwierdzili, Ŝe warsztat powinien trwać dłuŜej, optymalnie 

około 2 tygodni, mocnych stron warsztatu jest zdecydowanie więcej niŜ słabych, a dłuŜszy 

czas trwania tej formy wsparcia pozwoliłby na lepsze dostosowanie tempa zajęć do 

moŜliwości ON w wieku 45+ biorących w nich udział.  
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W wywiadach wszyscy beneficjenci/tki stwierdzili/ły, Ŝe odnieśli/odniosły korzyści związane 

z udziałem w programie realizowanego warsztatu. I tak wśród korzyści, związanych 

bezpośrednio z poszczególnymi modułami szkoleniowymi, respondenci wymieniali m.in.:  

 

Korzyści odniesione przez ON związane z zakresem modułu niezaleŜnego Ŝycia:  

 

� „Artur [tzn. osoba z kadry – przyp. autorki] powiedział, Ŝe to naleŜy tak i tak zrobić  

i przy koleŜance wykonywałem te ćwiczenia. Czynności potrzebne do codziennej 

egzystencji” 

� Fachowe porady z zakresu rehabilitacyjnego dotyczącego mojego schorzenia są dla 

mnie waŜne i mam ich duŜo poniewaŜ z kadry jest 10 osób i są to fizjoterapeuci, którzy 

duŜo takich mądrych porad mi przekazują” 

� „Te osoby z kadry są konsekwentne w pewnych działaniach, mówią: słuchaj, Ty to 

moŜesz zrobić sam, podawanie na tacę posiłków, moŜesz to sam zrobić, ja będę 

asekurować i to mi się podoba” 

 

Korzyści odniesione przez ON związane z zakresem modułu psychologicznego: 

 

� „Nauczyli mnie jak być bardziej odwaŜnym, bo tak to oj boję się! Bo się wywrócę, 

przewrócę, nie potrafię, a tak się okazuje, Ŝe szereg rzeczy mimo swojego wieku 

potrafię zrobić” 

� (…) dla mnie to jest ogromny sukces Ŝe ja nauczyłam się pływać, a to dodało mi 

jeszcze takiej wiary w siebie Ŝe moŜna duŜo rzeczy zrobić, które się wcześniej 

wydawały niemoŜliwe!”  

� (…)teraz niedawno opowiadałam moje osiągnięcia dotychczasowe, co zamierzam 

zrobić tak pewniej mówiłam, bo zdecydowanie potrafię to określić”. 

� (…) mam kolegów, mam rodzinę, potrafią przyjść i tylko po głowie pogłaskać i pójść 

dalej. To przykre, robią ze mnie niepełnosprawnego, a ja tylko nie chodzę. Tu 
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człowiek moŜe się otworzyć, porozmawiać, nie ma Ŝadnych barier i nie Ŝe ten jest taki, 

ten jest taki.” 

Korzyści odniesione przez ON związane z zakresem modułu doradztwa zawodowego:  

 

� „Ona [tzn. doradczyni zawodowa – przyp. autorki] potrafiła wyłuskać z nas jakieś 

umiejętności podczas rozmowy indywidualnej i grupowej, coś o czym nie wiedzieliśmy 

Ŝe mamy, coś co w nas drzemało i nie wiedzieliśmy  ze jest takie rozwinięte i dawała 

takie wskazówki, drogę jak naleŜy dalej postępować, Ŝeby móc się odnaleźć nie raz w 

zupełnie innym zawodzie i czerpać z tego przyjemność(…) 

� (…) pierwszy raz jestem na takich warsztatach aktywizacji i myślę, Ŝe słowo jest 

adekwatne do tego co tutaj jest. Aktywizacja zawodowa i tak jest. Doradztwo 

zawodowe to jest teŜ istotna sprawa, mówię ja juŜ kilka razy miałam, tutaj ta Pani 

jakoś inaczej to mówi, przystępnie, lepiej, zapada w pamięć” 

� (…) poradnictwo kierunkowe, to teŜ duŜo dało, poniewaŜ potrafiło ukazać dobre cechy 

moje i kaŜdego z nas, nauczyło mnie kontaktu, rozmowy z przełoŜonym przyszłym i 

nieraz się dziwię, Ŝe wcześniej nie miałam takiego kontaktu z kimś drugim, z doradcą 

takim, pracowałam prawie 30 lat w zawodzie i miałam róŜnych przełoŜonych i gdybym 

wiele rzeczy widziała byłoby mi łatwiej kontaktować się z bezpośrednimi 

przełoŜonymi” 

Korzyści odniesione przez  ON związane z zakresem modułu prawnego:  

 

� (…) człowiek nie jest obeznany w tych przepisach, co moŜna zrobić, nic nie moŜna 

zrobić bez znajomości przepisów i bez pomocy bo ktoś się na tym zna (…) Ŝeby się 

spotkać, porozmawiać, a tak bym nie wiedział, a tu jest moŜliwość  w ramach FAR-u, 

nie trzeba płacić, moŜna skorzystać z tych środków” 

� „Jak załatwić wózek, co mi się naleŜy, co jest refundowane, takich informacji tu 

dostałem” 

� (…)zastanawiałem się czy iść na rentę, podpowiedzieli Ŝe moŜna być na rencie i 

pracować” 



 

 
Wszyscy respondenci bardzo wysoko i wysoko oce

i opiekunów, którzy im pomagali, argumentuj

osoby”, „profesjonalny sposób przekazania wiedzy”, „atmosfera rodzinna”

z młodymi ludźmi, pełnymi zapału to si

Wykres nr 11 Opinie ON na temat kadry prowadz

Beneficjenci/tki, którzy/re wzię

etap aktywności społeczno – zawodowej w ramach projektu. 

działania, które przed warsztatami 

powrocie kaŜda z ON ma zaplanowan

o dalsze działania zmierzają

podjęcie staŜu rehabilitacyjnego (59%), uko

podstawowe lub zawodowe (26%), aktywne poszukiwanie pracy (15%). 

Reasumując, warsztaty aktywizacji społec

w projekcie, bardzo wysoko

uczestnicy/czki odzyskują pewno

to dobry punkt wyjścia do dalszej aktywno

Jak ocenia Pani/Pan poziom organizacji warsztatów pod 

względem kadry prowadzącej warsztaty

 

bardzo wysoko i wysoko ocenili kadrę prowadz

i opiekunów, którzy im pomagali, argumentując między innymi w ten sposób: 

osoby”, „profesjonalny sposób przekazania wiedzy”, „atmosfera rodzinna”

mi, pełnymi zapału to się udziela”. 

ON na temat kadry prowadzącej warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej

wzięli/ły udział w warsztacie podkreślali/ły, Ŝe to dopiero 

zawodowej w ramach projektu. Według indywidualnych planów 

działania, które przed warsztatami zostały przygotowane przez doradców zawodowych, 

zaplanowaną dalszą ścieŜkę rozwoju zawodowego. Na pytanie 

o dalsze działania zmierzające do podjęcia zatrudnienia beneficjenci

u rehabilitacyjnego (59%), ukończenie szkolenia podnoszą

podstawowe lub zawodowe (26%), aktywne poszukiwanie pracy (15%).  

c, warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej to kluczowa forma 

bardzo wysoko oceniana przez uczestników/czki. Podczas warsztatów 

ą pewność siebie i wiarę w swoje moŜliwości. Udział w warsztatcie 

cia do dalszej aktywności uczestników/czek projektu.  

94%

6%

Jak ocenia Pani/Pan poziom organizacji warsztatów pod 

względem kadry prowadzącej warsztaty

bardzo wysoko

wysoko
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 prowadzącą warsztaty  

dzy innymi w ten sposób: „pomocne 

osoby”, „profesjonalny sposób przekazania wiedzy”, „atmosfera rodzinna”, „praca  

zawodowej 

 

Ŝe to dopiero pierwszy 

Według indywidualnych planów 

przygotowane przez doradców zawodowych, po 

 rozwoju zawodowego. Na pytanie  

eficjenci/tki wymieniali/ły: 

czenie szkolenia podnoszącego kwalifikacje 

owa forma wsparcia  

Podczas warsztatów 

Udział w warsztatcie 

 

Jak ocenia Pani/Pan poziom organizacji warsztatów pod 

bardzo wysoko

wysoko



 

 
Wykres nr 12 Ogólna ocena ON warsztatów aktywizacji społeczno 

 

8. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PODST

ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZO

 

Na koniec lutego 2014 r. udział w 

ON, w szkoleniach zawodowych wzi

przedsiębiorczości, zakładania działalno

ON. Dane te potwierdzają fakt, 

większym zainteresowaniem wś

W badanym okresie tj. od 11.2013 r. do 02.2014 r.

ON tj. szkolenia podnoszące kwalifikacje podstawowe dla

oraz z zakresu przedsiębiorczoś

Z danych monitoringowych wynika, 

szkolenia podnoszące kwalifikacje 

Office i pracy w środowisku internetu 

30%

Jaka jest Pani/Pana ogólna ocena przeprowadzonego 

 

warsztatów aktywizacji społeczno – zawodowej  

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PODSTAWOWYCH, ZAWODOWYCH ORAZ Z 

ĘBIORCZOŚCI PRZEZ ON W PROJEKCIE 

koniec lutego 2014 r. udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje za

w szkoleniach zawodowych wzięło udział 139  ON, a w szkoleniach 

ci, zakładania działalności gospodarczej oraz spółdzielczo

fakt, Ŝe szkolenia podnoszące kwalifikacje podst

wśród ON niŜ szkolenia zawodowe.  

W badanym okresie tj. od 11.2013 r. do 02.2014 r. Partner zorganizował 

ące kwalifikacje podstawowe dla 110 ON, zawodowe dla 123

biorczości – 22 ON.  

Z danych monitoringowych wynika, Ŝe w badanym okresie najczęściej wybierane przez 

ce kwalifikacje podstawowe dotyczyły zakresu obsługi komputera, pakietu 

rodowisku internetu – 71 zrealizowanych szkoleń. Jeśli chodzi o szkolenia 

70%

Jaka jest Pani/Pana ogólna ocena przeprowadzonego 

warsztatu?

bardzo wysoko

wysoko
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AWOWYCH, ZAWODOWYCH ORAZ Z 

cych kwalifikacje zakończyło 190 

, a w szkoleniach  z zakresu 

spółdzielczości socjalnej 34 

ce kwalifikacje podstawowe cieszą się 

Partner zorganizował szkolenia dla 255 

ON, zawodowe dla 123 ON 

ciej wybierane przez ON 

dotyczyły zakresu obsługi komputera, pakietu 

śli chodzi o szkolenia 

Jaka jest Pani/Pana ogólna ocena przeprowadzonego 

bardzo wysoko

wysoko



 

 
zawodowe to w okresie objętym ewaluacj

na szkolenia na stanowisko pracownika admi

13 ON oraz w zawodzie florysty

 

Badanie przeprowadzono na pró

szkolenia w badanym okresie. 

W ramach przeprowadzanego badania uczestnicy

mieli/ały oczekiwania decydują

chęć podniesienia poziomu wiedzy i 

(17,5%), niektórzy podjęli szkolenie, pod k

zaplanowanym staŜu rehabilitacyjny

chciałam się tego nauczyć”, „z oferty kursów wybrałam ten, bo inne mi nie odpowiadały”, 

„Nauka nie idzie w las”. 

Wyniki badania wskazują na to, 

szkoleń zostały spełnione, gdy

korzyści zawodowe wyniesione ze szkolenia

 
 
Wykres nr 13 Ocena ON korzyści zawodowych po od
 

42,5%

Jak ocenia Pan/i korzyści zawodowe wyniesione ze 

 

zawodowe to w okresie objętym ewaluacją beneficjenci projektu najchętniej decydowali si

na szkolenia na stanowisko pracownika administracyjno – biurowego – 21 

w zawodzie florysty – 15 ON. 

ono na próbie, która wyniosła 40% ON (103 ON), które uko

szkolenia w badanym okresie. Wśród badanych 53% stanowiły kobiety, a 47% m

W ramach przeprowadzanego badania uczestnicy/czki szkoleń zostali/ły

oczekiwania decydując się na udział w szkoleniu. Badani najczęś

wiedzy i umiejętności (67,2%), zdobycie now

ęli szkolenie, pod kątem stanowiska, jakie mieli 

rehabilitacyjnym (15,3%). Pojedyncze osoby odpowie

„z oferty kursów wybrałam ten, bo inne mi nie odpowiadały”, 

 na to, Ŝe oczekiwania zdecydowanej większości uczestników

 zostały spełnione, gdyŜ aŜ 81% respondentów bardzo wysoko i wysoko 

ci zawodowe wyniesione ze szkolenia, umiarkowaną ocenę wskazało 19% badanych. 

zawodowych po odbyciu szkolenia 

38,5%

42,5%

19%

Jak ocenia Pan/i korzyści zawodowe wyniesione ze 

szkolenia?

bardzo wysoko

wysoko

średnio
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ętniej decydowali się 

21 ON, księgowego – 

ON), które ukończyły 

ród badanych 53% stanowiły kobiety, a 47% męŜczyźni.  

/ły zapytani/e jakie 

 na udział w szkoleniu. Badani najczęściej wskazywali: 

nowych kwalifikacji 

tem stanowiska, jakie mieli pełnić na 

Pojedyncze osoby odpowiedziały: „Zawsze 

„z oferty kursów wybrałam ten, bo inne mi nie odpowiadały”, 

ści uczestników/czek 

% respondentów bardzo wysoko i wysoko oceniło 

 wskazało 19% badanych.  

 

bardzo wysoko

wysoko

średnio



 

 
Uczestnicy/czki szkoleń zapytani

własnym rozwoju zawodowym 

(42,3%), przydatność szkoleni

argumentowała moŜliwością wykorzystania zdobytej 

(19,2%) oraz przydatnością zdobytej wiedzy

(3,8%) stwierdzili, Ŝe „to się oka

Ponadto uczestnicy/czki szkole

działalność gospodarczą i co trzeci badany (32%) odpowiedział, 

w tym kierunku. 

Kadra prowadząca szkolenia spełniła swoje zadanie, gdy

poziom prowadzenia zajęć oceniło

ocenę średnią wystawiło około 8

organizacji szkolenia. Stronę

podsumował jeden z uczestników w takich słowach:

przygotowanie trenerki, bardzo 

 
Wykres nr 14 Ocena ON poziomu organizacji szkolenia

0,0%

średnio

wysoko

bardzo wysoko

 

 zapytani/e o wyszczególnienie przydatnych elementów 

własnym rozwoju zawodowym najczęściej wskazywali/ły nową wiedz

 szkolenia podczas poszukiwania pracy (25

ą wykorzystania zdobytej wiedzy podczas staŜu rehabilitacyjnego 

ą zdobytej wiedzy w Ŝyciu codziennym (11,5%)

ę okaŜe w przyszłości”. 

szkoleń z zakresu przedsiębiorczości uzyskali/ły 

 i co trzeci badany (32%) odpowiedział, Ŝe planuje podj

ca szkolenia spełniła swoje zadanie, gdyŜ 96% uczestników

ęć oceniło bardzo wysoko i wysoko, odpowiednio 

około 8% beneficjentów/tek. Identycznie ON oceniły

Stronę organizacyjną szkoleń realizowanych w ramach projektu

podsumował jeden z uczestników w takich słowach: „Bardzo dobra atmosfera, 

bardzo dobre przygotowanie ze strony organizatorów FAR

organizacji szkolenia i prowadzenia zajęć 

20,0%
40,0%

60,0%

7,8%

53,8%

38,4%

7,8%

53,8%

38,4%

Jak ocenia Pan/i poziom 

organizacji szkolenia?

Jak ocenia Pan/i poziom 

prowadzenia zajęć?
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elementów szkolenia we 

 wiedzę i umiejętności 

a podczas poszukiwania pracy (25,9%), część ON 

podczas staŜu rehabilitacyjnego 

(11,5%). Nieliczni BO 

 wiedzę jak załoŜyć 

e planuje podjąć działania  

96% uczestników/czek szkoleń 

bardzo wysoko i wysoko, odpowiednio 38,4% i 53,8%, 

ON oceniły poziom 

 realizowanych w ramach projektu 

obra atmosfera, bardzo dobre 

dobre przygotowanie ze strony organizatorów FAR”. 

 

Jak ocenia Pan/i poziom 

organizacji szkolenia?

Jak ocenia Pan/i poziom 

prowadzenia zajęć?



 

 
Źródła satysfakcji wynikającej z udziału 

najczęściej wymienianych zaliczy

z tego powodu miało sześciu na dziesi

pojąć zasady obsługi komputera i programów”

zaświadczenia, dyplomu lub certyfikatu: 

15% badanych sam fakt ukończenia

Podczas realizacji szkoleń wyst

szkolenie było dla niego zbyt krótkie i zbyt intensywne 

wiedzy z zakresu szkolenia odnotował

zwracali/ły uwagę, Ŝe tempo zaj

dostosowany do ich moŜliwoś

niepełnosprawnością jak i wiekiem 45 plus. 

doszedł do wniosku, Ŝe „prowadzenie 

Reasumując, formy wsparcia w projekcie w postaci szkole

podstawowe, zawodowe oraz

dziewięć na dziesięć osób w nich uczestnicz

dziesiąty uczestnik/czka wystawił

Wykres nr 15 Ocena ogólna szkoleń przez 

Jaka jest Pana/i ogólna ocena szkolenia?

 

ącej z udziału ON w szkoleniach są róŜne, nie mniej

j wymienianych zaliczyć naleŜy nabycie nowej wiedzy i umieję

ściu na dziesięciu respondentów (62%) „Ŝe mimo wieku mogłem 

 zasady obsługi komputera i programów”, co piaty (23%) wskazał 

enia, dyplomu lub certyfikatu: „otrzymałam dyplom z wynikiem bardzo dobrym”, 

czenia kursu: „Ŝe w końcu udało mi się ten kurs uko

ń wystąpiły teŜ pewne trudności, co trzeci badany stwierdził, 

szkolenie było dla niego zbyt krótkie i zbyt intensywne (34%), problemy z przyswojeniem 

wiedzy z zakresu szkolenia odnotował/a co piąty (19%) uczestnik/czka

e tempo zajęć jak i czas trwania szkolenia powinien by

Ŝliwości i pewnych ograniczeń związanych zarówno z posiadan

 jak i wiekiem 45 plus. Jeden z uczestników szkoleń z przedsi

rowadzenie firmy to za trudne dla mnie” . 

wsparcia w projekcie w postaci szkoleń podnoszą

podstawowe, zawodowe oraz szkoleń z zakresu przedsiębiorczości zostały ocenione przez 

 osób w nich uczestniczących bardzo dobrze i dobrze, 

wystawił ocenę średnią.  

Ocena ogólna szkoleń przez ON  

48%44%

8%

Jaka jest Pana/i ogólna ocena szkolenia?

bardzo dobrze

dobrze

średnio
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nie mniej jednak do 

nabycie nowej wiedzy i umiejętności, satysfakcję  

e mimo wieku mogłem 

co piaty (23%) wskazał otrzymanie 

wynikiem bardzo dobrym”, a 

 ten kurs ukończyć”. 

co trzeci badany stwierdził, Ŝe 

(34%), problemy z przyswojeniem 

/czka. Beneficjenci/tki 

 jak i czas trwania szkolenia powinien być bardziej 

zanych zarówno z posiadaną 

ń z przedsiębiorczości 

 podnoszących kwalifikacje 

ci zostały ocenione przez 

cych bardzo dobrze i dobrze, jedynie co 

 

bardzo dobrze

dobrze

średnio
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9. PRAKTYKI ZAWODOWE I STAśE REHABILITACYJNE  

Badaniem ewaluacyjnym objęte zostały formy wsparcia, których poziom realizacji  

w badanym okresie znacznie wzrósł, tj. praktyki zawodowe i staŜe rehabilitacyjne.  

Praktyka zawodowa definiowana jest jako nieodpłatna, trwająca minimum 40 godzin forma 

wsparcia przewidziana w projekcie, która daje BO moŜliwość zastosowania i pogłębienia 

wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, realnej i adekwatnej 

oceny swoich moŜliwości zawodowych oraz umoŜliwia zapoznanie się w bezpiecznych 

warunkach ze strukturą i działaniem zakładu pracy bez nawiązywania stosunku pracy. 

StaŜ rehabilitacyjny oznacza odpłatną, trwającą od 3 do 6 miesięcy formę nabywania przez 

BO umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonanie zadań w miejscu 

pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą oraz umiejętności społecznych 

niezbędnych do nabycia umiejętności praktycznych.  

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe wszyscy respondenci realizowali praktyki zawodowe 

w tym samym miejscu, gdzie odbywali później staŜ, a trwające tydzień praktyki zawodowe 

były formą wdraŜającą ON w zakres obowiązków, które wykonywane były podczas staŜu. 

Zasadnicza róŜnica polegała na tym, Ŝe zakres obowiązków ON podczas praktyk 

zawodowych był bardzo okrojony, ze względu na krótki czas ich trwania (40 godzin), 

natomiast podczas staŜu zakres prac był rozbudowany o dodatkowe czynności, które były 

wykonywane w dłuŜszym wymiarze czasu tj. od 3 do 6 m-cy. 

Według danych monitoringowych na koniec lutego 2014 r. staŜe rehabilitacyjne zakończyły 

53 ON (26 K i 27M). Próba wyniosła 70%, gdyŜ w badaniu wzięło udział 37 ON (20K i 

17M). Były wśród nich osoby głównie w wieku 50-54 lata (15 osób), 55-59 lat (12 osób), 45-

49 lat (7 osób) raz najmniej w wieku 60-64 lata (3 osoby). Ponadto przeprowadzono 3 

wywiady z ON (1K i 2M), które w badanym okresie odbywali staŜ rehabilitacyjny. 
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Badani realizowali staŜe poprzedzone praktykami w róŜnych branŜach i na róŜnych 

stanowiskach. PoniŜsza tabela przedstawia stanowiska oraz zakresy pełnionych obowiązków 

przez ON podczas praktyk i staŜy rehabilitacyjnych.  

Tabela nr 5 Stanowiska i zakresy obowiązków ON podczas staŜy rehabilitacyjnych  

Lp. Stanowisko Zakres obowiązków Liczba/Płeć  

1 Pracownik ds.nieruchomości Prezentacja nieruchomości, poszukiwanie 

klientów, doradztwo budowlane  

1 M 

2 Pracownik biurowy Prace biurowe w tym: ewidencje, 

dokumenty księgowe, zamówienia, 

obsługa klienta, korespondencja, obsługa 

urządzeń biurowych,  

5 K, 3 M  

3 Pracownik biurowy ds. 

reklamy 

Pozyskiwanie klientów, prace biurowe, 

korespondencja, reklama 

1 K 

4 Opiekun klienta Pozyskiwanie klientów, projektowanie 

stron internetowych  

1M 

5 Pracownik administracyjny Prace administracyjne w tym: umawianie 

spotkań, organizacja szkoleń, 

zaopatrzenie, obsługa interesantów  

1K, 1 M 

6 Pomoc - zakład produkcyjny  Prace w zakładzie produkcyjnym, 

składanie, pakowanie, klejenie itp. 

1 K, 1 M 

7 Projektant- instalator Projektowanie i wykonanie instalacji 

próŜniowo- ciśnieniowych 

1 M 

8 Archiwista  Archiwizowanie dokumentów 1 M 

9 Elektromonter  Remonty silników, sprzętu AGD 1 M 

10 Sekretarka medyczna  Prace w rejestracji medycznej w tym: 

rejestracja, katalogi, zestawienia 

2 K 

11 Dozorca  Dozorowanie terenu wokół i wewnątrz 

budynku. 

1 M 
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12 Sprzątaczka  Utrzymanie czystości pomieszczeń 

biurowych 

3 K 

13 MenadŜer  Organizacja pracy, grafików, nadzór nad 

pracownikami, współpraca z 

kontrahentami 

1 M 

14 Pomoc fotografa  Pomoc przy sesjach, obsługa klienta, 

sprzętu 

1 K 

15 MasaŜysta  Wykonywanie masaŜu 1 M 

16 Florystka  Prace w kwiaciarni w tym: układanie 

bukietów, kompozycji, obsługa klienta  

1 K 

17 Księgowy  Prace księgowe, księgowość uproszczona  1 M 

18 Pracownik fizyczny  Prace naprawcze i konserwacyjne 1 M 

19 Pomoc kuchenna  Pomoc w kuchni 1 K 

20 Sprzedawca  Obsługa klienta, klasy fiskalnej, przyjęcie 

towaru, wystawa 

1 K 

21 Szofer Planowanie terminarza wyjazdów, 

wyjazdy słuŜbowe z pracodawcą 

1 M 

22 Pracownik gospodarczy  Prace administracyjno – gospodarcze, 

biurowe 

1 M 

23 Asystent reŜysera dźwięku Obróbka dźwięku 1 M 

24 Telemarketer  Kontakt z klientami, uzupełnianie danych 1 K 

25 Fundraiser Pozyskiwanie środków na działalność 

Stowarzyszenia, budowanie wizerunku, 

kontakty z darczyńcami 

1 K 

 

Jak wynika z powyŜszej tabeli beneficjenci/tki podczas praktyk i staŜu zajmowali/ły róŜne 

stanowiska, wśród których najwięcej wykonywało obowiązki pracownika biurowego            

(9 osób), sprzątaczki (3 osoby), po 2 osoby odbywały staŜ na stanowisku: pomocy  



 

 
w zakładzie produkcyjnym i sekretarki medycznej, pozostałe stanowiska zajmowały 

pojedyncze osoby. 

Wszyscy badani jednogłośnie stwierdzili 

zorganizowany (100%). Czas

aby zrealizować ich program (100%), równie

było im łatwiej podjąć aktywno

uprzednio praktykach (100%). Podczas praktyk mogli zapozna

pracy, zakresem obowiązków, przeło

zmodyfikować, aby optymalnie dostosowa

i moŜliwości ON.  

Jeśli chodzi o czas trwania sta

zrealizować jego program (75%). Inne zdanie miał co czwarty badany (25%) w uzasadnieniu 

podając zbyt krótki czas trwania sta

Wykres nr 16 Ocena czasu trwania sta

Czy czas trwania stażu rehabilitacyjnego był dla Pana/i 

wystarczający, aby zrealizować program stażu?

 

w zakładzie produkcyjnym i sekretarki medycznej, pozostałe stanowiska zajmowały 

śnie stwierdzili Ŝe program praktyk i sta

zorganizowany (100%). Czas trwania praktyk był dla wszystkich badanych wystarczaj

 ich program (100%), równieŜ wszyscy beneficjenci/tki 

 aktywność zawodową w postaci staŜu rehabilitacyjnego po odbytych 

h (100%). Podczas praktyk mogli zapoznać się ze swoim stanowiskiem 

ązków, przełoŜonymi i współpracownikami, ewentualnie co

, aby optymalnie dostosować program staŜu d

wania staŜu był on dla większości staŜystów wystarczaj

 jego program (75%). Inne zdanie miał co czwarty badany (25%) w uzasadnieniu 

c zbyt krótki czas trwania staŜu i brak moŜliwości przedłuŜenia staŜu do 6 miesi

cena czasu trwania staŜu rehabilitacyjnego przez ON 

75%

25%

Czy czas trwania stażu rehabilitacyjnego był dla Pana/i 

wystarczający, aby zrealizować program stażu?
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w zakładzie produkcyjnym i sekretarki medycznej, pozostałe stanowiska zajmowały 

e program praktyk i staŜu był dobrze 

trwania praktyk był dla wszystkich badanych wystarczający, 

 potwierdzili/ły, Ŝe 

u rehabilitacyjnego po odbytych 

 ze swoim stanowiskiem 

onymi i współpracownikami, ewentualnie coś 

Ŝu do umiejętności  

ystów wystarczający, by 

 jego program (75%). Inne zdanie miał co czwarty badany (25%) w uzasadnieniu 

enia staŜu do 6 miesięcy.  

 

Czy czas trwania stażu rehabilitacyjnego był dla Pana/i 

tak 

nie



 

 
Dwie trzecie badanych bardzo dobrze oceniło atmosfer

praktyk i staŜu (63,8%). Dobrze oceni

wystawiło ocenę średnią, natomiast 5,

oceny. 

Połowa badanych bardzo dobrze oceniła przydatno

doświadczenia w dalszym Ŝyciu zawodowym (50%), czterech na dziesi

(38,9%), a co dziesiąty wystawił o

Wykres nr 17 Ocena przydatności zdobytego podczas sta

 

Wszyscy respondenci są bardzo zadowoleni (47,2%) i zadowoleni (52,8%) z odbytych 

praktyk i staŜu, a siedmiu na dziesi

niŜ przed odbyciem staŜu (69,4%), co dziesi

łatwe (11,1%), a 13,9% badanych uznało 

potrafiły odpowiedzieć na to pytanie. 

 

38,9%

Jak ocenia Pan/i przydatność zdobytego doświadczenia w 

 

Dwie trzecie badanych bardzo dobrze oceniło atmosferę panującą w miejscu odbywania 

u (63,8%). Dobrze ocenią ją kolejne 27,7% ankietowanych, tylko 2,7% 

, natomiast 5,5% ON wykonywało pracę zdalnie i nie dokonało 

Połowa badanych bardzo dobrze oceniła przydatność zdobytego podczas praktyk i sta

Ŝyciu zawodowym (50%), czterech na dziesię

ty wystawił ocenę średnią (11,1%). 

zdobytego podczas staŜu doświadczenia w dalszym Ŝyciu zawodowym

 bardzo zadowoleni (47,2%) i zadowoleni (52,8%) z odbytych 

u, a siedmiu na dziesięciu uwaŜa Ŝe znalezienie pracy po staŜ

u (69,4%), co dziesiąty uwaŜa, Ŝe znalezienie pracy b

łatwe (11,1%), a 13,9% badanych uznało Ŝe będzie to trudne. Pozostałe ON (5,6%) nie 

 na to pytanie.  

50%

11,1%

Jak ocenia Pan/i przydatność zdobytego doświadczenia w 

dalszym życiu zawodowym?

bardzo dobrze

dobrze

średnio
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 w miejscu odbywania 

 kolejne 27,7% ankietowanych, tylko 2,7% 

 zdalnie i nie dokonało 

 zdobytego podczas praktyk i staŜu 

yciu zawodowym (50%), czterech na dziesięciu oceniła dobrze 

Ŝyciu zawodowym 

 

 bardzo zadowoleni (47,2%) i zadowoleni (52,8%) z odbytych 

znalezienie pracy po staŜu będzie łatwiejsze 

e znalezienie pracy będzie bardzo 

dzie to trudne. Pozostałe ON (5,6%) nie 

Jak ocenia Pan/i przydatność zdobytego doświadczenia w 

bardzo dobrze

dobrze

średnio



 

 
Wykres nr 18 Ocena poziomu trudnoś

StaŜe i praktyki były bodźcem do kontynuacji aktywno

czy po ukończeniu staŜu uczestnicy 

twierdząco odpowiedziały dwie trzecie 

odpowiedziała przecząco uzasadniaj

po staŜu: w miejscu odbywania sta

powodami zdrowotnymi (4 osoby). 

Niektóre opinie beneficjentów

w miejscu jego realizacji:  

�  „projekt bardzo dobry dla mnie, zostałem zatrudniony na 3 m

działania mające na celu urucho

zdobytą na staŜu”  

�  „dziękuję za pomoc, mam umow

praca”  

� „staŜ zakończył się zatrudnieniem i tak powinno by

udział kończyły się fiaskiem”

13,9%

Czy znalezienie pracy po odbytym sta

 

Ocena poziomu trudności znalezienia pracy po odbytym staŜu 

źcem do kontynuacji aktywności zawodowej, gdy

u uczestnicy podejmą działania mające na celu znalezienie pracy 

co odpowiedziały dwie trzecie z nich (66,7%) , natomiast jedna trzecia (33,3%) 

co uzasadniając swoją odpowiedź najczęściej podję

u: w miejscu odbywania staŜu (5 osób), w innym zakładzie pracy (4 osoby) i 

dami zdrowotnymi (4 osoby).  

Niektóre opinie beneficjentów/tek, którzy otrzymali propozycję pracy po zako

„projekt bardzo dobry dla mnie, zostałem zatrudniony na 3 m

ce na celu uruchomienie spółdzielni socjalnej, aby wykorzysta

 za pomoc, mam umowę na 3 m-ce, mam nadzieję Ŝe mi przedłu

 zatrudnieniem i tak powinno być, inne staŜe w których brałem 

 fiaskiem” 

11,1%

69,4%

13,9%

5,6%

Czy znalezienie pracy po odbytym staŜu wydaje się 
Panu/i:

bardzo łatwe

łatwiejsze niż przed 

odbyciem stażu

trudne

trudno powiedzieć
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ci zawodowej, gdyŜ na pytanie o to, 

ce na celu znalezienie pracy 

(66,7%) , natomiast jedna trzecia (33,3%) 

ciej podjęciem zatrudnienia 

), w innym zakładzie pracy (4 osoby) i 

 pracy po zakończonym staŜu 

„projekt bardzo dobry dla mnie, zostałem zatrudniony na 3 m-ce, podjąłem teŜ 

mienie spółdzielni socjalnej, aby wykorzystać wiedzę 

e mi przedłuŜą i będzie 

Ŝe w których brałem 

u wydaje się 

bardzo łatwe

łatwiejsze niż przed 

odbyciem stażu

trudno powiedzieć



 

 
� „to nie jest praca moich marze

teŜ nadal (…) 

Działania, które deklarują podjąć

dodatkowych kwalifikacji (5 osób), 

(5), udział w innym projekcie (3), pomoc pracowników FAR (2), rejestracja w UP (2), własna 

przedsiębiorczość (2).  

Udział w praktykach i staŜu spełnił oczekiwania prawie wszystkich ankietowanych (97,

przeciwnego zdania było 2,8% jako powód podaj

odbywania staŜu. Wszyscy respondenci ocenili sta

� „zaskoczony jestem in plus, dla mnie jest to forma rewelacyjna (…)

Wykres nr 19 Ogólna ocena praktyk i sta

 

 

41,7%

Jaka jest Pana/i ogólna ocena stażu?

 

„to nie jest praca moich marzeń, ale będę się cieszyła jak ją rozpoczn

 podjąć beneficjenci/tki, aby uzyskać pracę to najcz

(5 osób), szukanie pracy poprzez kontakty, znajomych

(5), udział w innym projekcie (3), pomoc pracowników FAR (2), rejestracja w UP (2), własna 

Ŝu spełnił oczekiwania prawie wszystkich ankietowanych (97,

przeciwnego zdania było 2,8% jako powód podając nie otrzymanie zatrudnienia w miejscu 

u. Wszyscy respondenci ocenili staŜ bardzo dobrze (58,3%)  i dobrze (41,7%). 

askoczony jestem in plus, dla mnie jest to forma rewelacyjna (…)

Ogólna ocena praktyk i staŜu 

58,3%41,7%

Jaka jest Pana/i ogólna ocena stażu?

bardzo dobrze

dobrze
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zpocznę, będę szukała 

 to najczęściej: zdobycie 

oprzez kontakty, znajomych (4), internet 

(5), udział w innym projekcie (3), pomoc pracowników FAR (2), rejestracja w UP (2), własna 

u spełnił oczekiwania prawie wszystkich ankietowanych (97,2%), 

c nie otrzymanie zatrudnienia w miejscu 

 bardzo dobrze (58,3%)  i dobrze (41,7%).  

askoczony jestem in plus, dla mnie jest to forma rewelacyjna (…) 

 

bardzo dobrze

dobrze



 

 
 

 

Strona | 50 

Jak wynika z wywiadów z beneficjentami/tkami staŜ rehabilitacyjny to najskuteczniejsza 

forma wsparcia gdyŜ daje moŜliwość zawodowego uaktywnienia się, często po długotrwałym 

okresie pozostawania bez pracy. Ponadto moŜliwość zdobycia doświadczenia oraz 

dodatkowych kwalifikacji podczas staŜu, trwającego od 3 do 6 m-cy  stwarza większe szanse 

na znalezienie zatrudnienia w przypadku braku moŜliwości kontynuowania zatrudnienia  

w miejscu realizacji staŜu.  

� „waŜne jest to Ŝe, pracodawcy zwracają uwagę na to, co się robiło w czasie jak się nie 

pracowało? (…) jak pokaŜę, Ŝe byłam w tym czasie na takim, takim szkoleniu czy 

odbyłam staŜ niekoniecznie związany z tym, co będę wykonywać, ale byłam aktywna, 

nie czekam na mannę z nieba(…) 

Nie bez znaczenia dla beneficjentów/tek  jest teŜ fakt, Ŝe staŜe rehabilitacyjne są odpłatną 

formą wsparcia, za kaŜdy miesiąc staŜyści otrzymują stypendium staŜowe, wymiar finansowy 

staŜyści podkreślali równieŜ w wywiadach. 

� „Pomysł ze staŜami bardzo dobry. Taki staŜ, który daje jakieś pieniądze, które dla 

wielu osób wcale nie są małe i to teŜ jest waŜne. Dla większości staŜystów to duŜo 

więcej niŜ mają renty” 

� (…)dostałam 6 m-cy staŜu, zarobiłam więcej niŜ na zasiłku, teŜ jakieś doświadczenie i 

umiejętności (…)  

Reasumując, z wypowiedzi staŜystów moŜna wywnioskować, Ŝe ukończenie staŜu 

rehabilitacyjnego wyposaŜa ON w wiedzę i umiejętności, które czynią ich bardziej 

atrakcyjnymi na rynku pracy, a otrzymane stypendia ułatwiają codzienną egzystencję  

w wymiarze finansowym.  
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10. WSPARCIE RODZIN I OPIEKUNÓW ON 

Badanie zostało zrealizowane na próbie, która wyniosła 61% (39 opiekunów/ek ON) 

zrekrutowanych do projektu w okresie objętym badaniem. W badaniu wzięło udział 74% 

kobiet oraz 26% męŜczyzn. Osoba niepełnosprawna biorąca udział w projekcie jest 

najczęściej współmałŜonkiem respondenta (61%), rzadziej rodzeństwem (15%) czy rodzicem 

(13%), co dziesiąty badany wskazał opcję „inne” podając odpowiedzi: „koleŜanka/kolega”, 

„znajomy”, „przyjaciel”. 

Dwóch na trzech respondentów (68%) podjęło samodzielnie decyzję o udziale w projekcie,  

co trzeci badany (32%) podjął ją pod wpływem osoby niepełnosprawnej biorącej udział  

w projekcie lub pod wpływem pracowników realizujących projekt.  

W opinii większości opiekunów (78%) osoba niepełnosprawna przed udziałem w projekcie 

była zainteresowana podjęciem bądź powrotem do pracy, co czwarty badany udzieli 

odpowiedzi przeczącej (22%).  

Z informacji uzyskanych od 19% opiekunów wynika, Ŝe w momencie realizacji badania 

osoba niepełnosprawna podjęła zatrudnienie, w tym w postaci staŜu rehabilitacyjnego (12%). 

Pozostali/łe opiekunowie/ki (81%) udzielili/ły odpowiedzi przeczącej. 

Na pytanie o powód udziału w projekcie dziewięciu na dziesięciu respondentów wskazało 

chęć wspierania osoby niepełnosprawnej, do tego co drugi badany wybrał chęć zdobycia 

nowej wiedzy dotyczącej moŜliwości społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych, 

 a co dziesiąty chęć poprawy relacji z osobą niepełnosprawną. 
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Wykres nr 20 Motywacja do udziału w projekcie osób otoczenia ON 

 

Źródłem informacji o projekcie dla dwóch na trzech opiekunów/ek była osoba 

niepełnosprawna (64%), co trzeci (36%) wskazał pracownika projektu.  

Oczekiwania większości osób z otoczenia ON biorących udział w projekcie zostały 

zaspokojone (82%, w tym 42% wskazań „tak” i 40% „raczej tak”), prawie co czwarta osoba 

(18%) miała trudność z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie. Niektóre opinie OP nt. 

projektu: „duŜo praktycznych informacji”, „dobrze, Ŝe rodziny osób niepełnosprawnych teŜ 

są objęte pomocą, bo mamy teŜ róŜne trudności”, „jestem w ten projekt zaangaŜowana razem 

z męŜem”, „to duŜe ułatwienie w Ŝyciu codziennym”. Osoby niezdecydowane podkreślały, Ŝe 

otrzymały za mało informacji lub tematyka spotkania była im dobrze znana: „ nic nowego”, 

„krótkie spotkanie”, „ja to wszystko dobrze znam”. 

Na pytanie odnośnie zwiększenia wiedzy na temat moŜliwości udzielenia wsparcia osobom 

niepełnosprawnym w wyniku udziału w projekcie więcej niŜ połowa respondentów udzieliła 

odpowiedzi twierdzącej, co piąty miał trudności z udzieleniem odpowiedzi, a co czwarty 

badany udzielił odpowiedzi przeczącej.  

10%

49%

92%

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

chęć poprawy relacji z osobą 

niepełnosprawną

chęć zdobycia nowej wiedzy dotyczącej 

możliwości społecznych i zawodowych 

osób niepełnosprawnych

z powodu chęci wspierania osoby 

niepełnosprawnej

Dlaczego wziął/ęła Pan/i udział w projekcie?



 

 
Wykres nr 21 Opinie nt. wzrostu wiedzy 

 

DuŜa część (85%) ankietowanyc

w ramach projektu, natomiast

liczba opiekunów/ek zadeklarowała 

(83%), a (17%) udzieliło odpowiedzi przecz

Zdecydowanie wszyscy badani (100

projektu oraz kolejnych projektów

niepełnosprawne.  

 

 

 

 

20%

19%

Czy udział w projekcie przyczynił się do zwiększenia 

Pana/i wiedzy na temat możliwości udzielenia wsparcia 

 

Opinie nt. wzrostu wiedzy osób z otoczenia ON 

%) ankietowanych bardzo wysoko i wysoko oceniło 

natomiast (15%) badanych wystawiło ocenę umiarkowan

zadeklarowała chęć udziału w przyszłości w podobnych projektach 

odpowiedzi przeczącej. 

Zdecydowanie wszyscy badani (100%) potwierdzili potrzebę realizacji przedmiotowego 

kolejnych projektów aktywizujących społecznie i zawodowo osoby 

62%

19%

Czy udział w projekcie przyczynił się do zwiększenia 

Pana/i wiedzy na temat możliwości udzielenia wsparcia 

osobom niepelnosprawnym?

tak 

nie 

trudno powiedzieć
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 wsparcie uzyskane  

 umiarkowaną, podobna 

ci w podobnych projektach 

 realizacji przedmiotowego 

cych społecznie i zawodowo osoby 

Pana/i wiedzy na temat możliwości udzielenia wsparcia 

trudno powiedzieć
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V. PODSUMOWANIE 

Wyniki przeprowadzonego badania prowadzą do następujących wniosków: 

Wnioski dotyczące kryterium adekwatności projektu 

• Praktyki i staŜe rehabilitacyjne spełniły oczekiwania prawie wszystkich badanych 

(97%). Wszyscy respondenci stwierdzili, Ŝe zarówno program praktyk jak i staŜu był 

dobrze zaplanowany. Czas trwania praktyk był dla wszystkich badanych 

wystarczający, natomiast czas trwania staŜy był dla większości wystarczający, aby 

zrealizować zaplanowany program (75%). Co czwarty badany miał w tej kwestii 

odmienne zdanie. Trzech na czterech badanych bardzo dobrze i dobrze oceniło 

atmosferę panującą w miejscu odbywania praktyk i staŜu. Prawie wszyscy uznali 

przydatność zdobytego doświadczenia w dalszym Ŝyciu zawodowym (97%), a 

wszyscy dobrze i bardzo dobrze ogólnie ocenili odbyty staŜ. 

• Warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej spełniły oczekiwania wszystkich ON. 

Wszystkie moduły prowadzonych zajęć zostały pozytywnie ocenione przez 

respondentów. Badani wskazywali wiele mocnych stron warsztatów w tym 

przygotowanie i podejście prowadzących oraz sposób przeprowadzenia tej formy 

wsparcia. Wszyscy badani uwaŜają, Ŝe czas trwania WAS-Z powinien być dłuŜszy, 

dla niektórych tempo zajęć było zbyt intensywne. Dwóch na trzech badanych oceniło 

tę formę wsparcia  bardzo wysoko, a co trzeci wysoko.  

• Szkolenia (podstawowe, zawodowe oraz z zakresu przedsiębiorczości) spełniły 

oczekiwania zdecydowanej większości badanych (81%). Zarówno sposób 

prowadzenia zajęć jak i organizacja szkoleń zostały ocenione wysoko i bardzo 

wysoko. Korzyści zawodowe wyniesione ze szkolenia równieŜ zostały ocenione  

w ten sam sposób. Ogólna ocena szkoleń wypadła bardzo dobrze lub dobrze, co 

dziesiąty badany ocenił je w sposób umiarkowany. 
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• Wsparcie rodzin i opiekunów ON - oczekiwania zdecydowanej większości osób  

z otoczenia ON (82%) zostały zaspokojone, a jeszcze większa liczba opiekunów ON 

(85%) bardzo wysoko i wysoko oceniła wsparcie uzyskane w ramach projektu. 

• Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości płci, wszystkie podejmowane 

działania uwzględniają zasadę równości płci. W grupie ON nieznacznie przewaŜają 

męŜczyźni (51,5%), natomiast w grupie osób z otoczenia ON znajduje się większa 

liczba kobiet (63%).  

Wnioski dotyczące kryterium skuteczności 

• Na koniec lutego 2014 r. z 11 załoŜonych wskaźników rezultatów twardych aŜ 4 

osiągnięto na bardzo wysokim i wysokim poziomie tj. liczby ON, którym udzielono 

wsparcia w zakresie poradnictwa zawodowego (156%), liczby ON z opracowanym 

IPD (125%), warsztatów aktywizacji społeczno – zawodowej (111%), szkoleń z 

zakresu przedsiębiorczości (136%), dwa wskaźniki osiągnęły satysfakcjonujący 80% 

poziom tj. (liczba ON, które ukończyły szkolenia podnoszące kwalifikacje 

podstawowe oraz liczba ON, które odbyły praktyki zawodowe), natomiast pozostałych 

5 wskaźników ma niŜsze wartości. 

• Osiągnięcie 3 wskaźników moŜe być zagroŜone, gdyŜ są zrealizowane w stopniu 

nieadekwatnym do okresu realizacji projektu tj. liczba osób spośród rodzin  

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

prawne i psychologiczne (58%), liczba ON, które ukończyły szkolenia zawodowe 

(46%) i liczba ON, którzy podjęli pracę (40%). 

• Osiągnięcie wskaźnika dotyczącego liczby ON, które odbyły staŜe rehabilitacyjne jest 

zagroŜona, gdyŜ osiągnęła poziom 30%. Pomimo właściwej ilości trwających staŜy 

istnieje zagroŜenie nieukończenia 100% staŜy do końca realizacji projektu. 

• Jeden wskaźnik jest bardzo mocno zagroŜony, tj. liczba ON, które uzyskały wsparcie  

z zakresu pośrednictwa pracy (2,67%).  
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• Na obecnym etapie tj. 3 m-ce przed planowanym zakończeniem realizacji  projektu 

poziom wydatkowania budŜetu wynosi 57%, powinien być wyŜszy o około 20%. 

Kwota zaakceptowanych wniosków  o dofinansowanie wynosi 45% budŜetu. 

 

Wnioski dotyczące kryterium uŜyteczności  

• Według danych z postępu rzeczowego projektu na koniec okresu objętego badaniem 

zatrudnienie podjęło 31 ON czyli osiągnął 41% zakładanego wskaźnika. 

• ON wysoko oceniły uŜyteczność praktyk zawodowych i staŜy rehabilitacyjnych, 

czterech na pięciu staŜystów stwierdziło, Ŝe znalezienie pracy po odbytym staŜu 

będzie łatwiejsze niŜ przed jego odbyciem, a ponad 20% badanych otrzymało 

zatrudnienie. 

• Udział w wydarzeniach w ramach projektu przekonał 82% pracodawców, Ŝe ON 

równieŜ w wieku 45+ mogą być dobrymi pracownikami, a dwóch na trzech 

pracodawców (64%) zamierza zatrudniać ON. 

• Wszystkie ON odniosły korzyści wiązane z udziałem w projekcie, zdecydowana 

większość uznała przydatność form wsparcia w dalszym Ŝyciu zawodowym. 

• Ponad połowa (62%) osób z otoczenia ON uznała, Ŝe udział w projekcie przyczynił się 

do wzrostu ich wiedzy nt. moŜliwości wspierania ON. 

Wnioski dotyczące kryterium efektywności  

• Do elementów ułatwiających wdraŜanie projektu naleŜy zaliczyć doświadczenie 

Lidera oraz Partnera w realizacji przedmiotowego oraz innych projektów, dobrą 

współpracę pomiędzy zespołami Lidera i Partnera, demokratyczny sposób 

podejmowania decyzji w Partnerstwie.  

• Lider i Partner są usatysfakcjonowani udziałem w projekcie, wzrosła jakość 

przekazywanej przez Partnera dokumentacji, współpraca układa się lepiej niŜ  

w poprzednim okresie badawczym. 
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• Istnieje problem dotyczący przedłuŜającej się procedury konkurencyjności u Partnera, 

co opóźnia realizację jednego z zadań. Pozostałe zadania realizowane są zgodnie  

z harmonogramem projektu. 

• Wśród elementów utrudniających realizację projektu naleŜy wskazać 2-miesięczne 

opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu oraz opóźnienie              

w wydatkowaniu środków, na obecnym etapie wdraŜania projektu (3 m-ce przed 

końcem realizacji projektu) na poziomie 57,25%. 

 

VI. STOPIEŃ WDROśENIA REKOMENDACJI Z RAPORTU 

EWALUACYJNEGO ZA OKRES 03-10.2013 r. 

 

1. Intensyfikacja działań, ewentualna modyfikacja budŜetu, mających na celu wzrost 

poziomu wydatkowania środków o około 20% do grudnia 2013 r.  

� Wartość złoŜonych do CRZL wniosków o płatność na koniec 2013 r. odnotowała 

rekomendowany wzrost i osiągnęła poziom niezbędny do uruchomienia drugiej 

edycji projektu tj. 45,89% 

2. RozwaŜenie moŜliwości wydłuŜenia wdraŜania projektu w celu zniwelowania ryzyka 

nieosiągnięcia załoŜonego poziomu wskaźników projektu w wymaganym terminie.  

� Partner projektu złoŜył do Lidera pismo w sprawie przedłuŜenia projektu o 2 m-ce, 

z powodu nieobecności przewodniczącego Grupa Sterująca Projektem w badanym 

okresie nie podjęła uchwały w tej sprawie, która według ścieŜki postępowania jest 

niezbędna, aby przekazać sprawę do CRZL. 

3. Wprowadzenie działań dyscyplinujących Partnera, co do jakości i terminowości 

składania dokumentów oraz stosowania się do uwag Lidera, niekwalifikowalność 

wydatków niezgodnych z procedurami. 

� Zespół Lidera jest zadowolony ze współpracy z zespołem Partnera, która aktualnie 

przebiega sprawnie i terminowo. Na poprawę oceny współpracy miała wpływ 

zmiana personalna po stronie Partnera dotycząca osoby zajmującej się postępem 
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rzeczowym w projekcie. Lider nie zakwalifikował Partnerowi wydatków 

związanych z niezastosowaniem procedury konkurencyjności.  

4. Dostosowanie tempa zajęć podczas WAS-Z do indywidualnych moŜliwości 

psychofizycznych ON biorących w nich udział.  

� Brak moŜliwości wydłuŜenia czasu trwania warsztatu skutkuje intensywniejszym 

tempem realizacji WAS-Z. Z wywiadów wynika, Ŝe uczestnicy projektu są 

najbardziej zadowoleni z organizacji i przebiegu tej formy wsparcia. 

5. Większe zaangaŜowanie ON w proces rekrutacji osób z ich otoczenia, przekonywanie 

ON o znaczeniu i korzyściach udziału osób z otoczenia w projekcie, zachęcanie do 

udziału nie tylko opiekunów i osób z ich rodzin, ale takŜe przyjaciół, kolegów,        

czy znajomych, moŜliwość udziału w projekcie nawet kilku osób z otoczenia jednej 

osoby niepełnosprawnej.  

� Partner podjął działania mające na celu wzrost liczby opiekunów biorących udział 

w projekcie. W okresie objętym badaniem odnotowano wzrost wskaźnika o 25% , 

uzyskując prawie 60% wartość wskaźnika dot. liczy osób spośród rodzin  

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

prawne i psychologiczne.  

6. DłuŜszy czas trwania spotkań w ramach warsztatów indywidualnych dla osób             

z otoczenia ON oraz większy nacisk na organizację warsztatów grupowych. 

Zabezpieczenie w budŜecie projektu środków na realizację warsztatów 

indywidualnych i grupowych przez specjalistów z zakresu prawa i psychologii. 

� W badanym okresie realizowane było specjalistyczne wsparcie indywidualne dla 

osób z otoczenia ON. Lider zobligował Partnera do realizacji warsztatów 

grupowych dla opiekunów ON. Partner zobowiązał się do  przeprowadzenia 

warsztatów równieŜ w formie grupowej. 
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VII. REKOMENDACJE 

1. Intensyfikacja działań oraz ewentualna modyfikacja budŜetu, mająca na celu wzrost 

poziomu wydatkowania środków w ostatnim kwartale realizacji projektu.  

2. Wnioskowanie do CRZL o wydłuŜenie wdraŜania projektu w celu zniwelowania 

ryzyka nieosiągnięcia załoŜonego poziomu wskaźników projektu w wymaganym 

terminie.  

3. Nasilenie działań mających na celu zaangaŜowanie w projekt brakującej liczby osób 

ze środowiska ON (rodzin, przyjaciół, znajomych), rekrutacja za pośrednictwem ON. 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zorganizowanie grupowych warsztatów dla 

osób z otoczenia ON. 

4. Pilna zmiana przewodniczącego Grupy Sterującej Projektem w celu zabezpieczenia 

prawidłowej realizacji projektu. 

5. Ścisłe monitorowanie wskaźników których osiągniecie jest zagroŜone, szczególnie w 

zakresie realizacji szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy oraz zatrudnienia ON. 

Zintensyfikowanie działań mających na celu wzrost tych wskaźników.  

6. Zaprzestanie działań związanych z realizacją przekroczonych wskaźników względem 

załoŜonej wartości (rekrutacji ON, poradnictwa zawodowego, przygotowania IPD) 

7. Większy nacisk na realizację kryterium dostępu w projekcie tj. osiągniecie 20% 

wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na zakończenie projektu.   
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VIII. ANEKSY   

1. Formularz ankiety dla kadry zarządzającej projektu 

2. Formularz ankiety dot. szkoleń podnoszących kwalifikacje podstawowe 

3. Formularz ankiety dot. szkoleń zawodowych 

4. Formularz ankiety dot. szkoleń z zakresu przedsiębiorczości 

5. Formularz ankiety dla rodzin i opiekunów  

6. Formularz ankiety dotyczący praktyk zawodowych  

7. Formularz ankiety dotyczący staŜy rehabilitacyjnych  

8. Formularz ankiety dla Pracodawców  

9. Kwestionariusz wywiadu IDI z ON 

 

 

 


