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I. WPROWADZENIE  

1. CELE EWALUACJI KOŃCOWEJ: 03.2013 r. – 07.2014 r. 

Celem ewaluacji końcowej projektu „Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami oraz niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na 

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

skuteczności, efektywności i użyteczności. Zgromadzona w wyniku badania ewaluacyjnego 

wiedza umożliwiła określenie stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów i rezultatów projektu 

na koniec jego wdrażania, wskazanie elementów utrudniających ten proces, identyfikację 

słabych oraz mocnych stron projektu, a także sformułowanie zaleceń dotyczących sposobu 

jego realizacji, w odniesieniu do kolejnej edycji tego oraz podobnych projektów. 

Raport końcowy obejmuje okres od początku realizacji projektu tj. od dnia 01.03.2013 r. do 

zakończenia jego realizacji tj. do dnia 31.07.2014 r.  

2. PRZEDMIOT I ZAKRES EWALUACJI  

Przedmiotem niniejszej ewaluacji jest projekt „Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami oraz niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na 

rynku pracy” wdrażany w okresie od 01.03.2013 r. do 31.07.2014 r. w ramach Priorytetu I 

Zatrudnienie i integracja społeczna” Działanie 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i 

aktywizacji zawodowej” Poddziałanie 1.3.6. 

Projekt realizowany był w partnerstwie pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych (pełniącym funkcję Lidera) oraz Fundacją Aktywnej Rehabilitacji – 

FAR, pełniącą funkcję Partnera. Projekt realizowany był na terenie całego kraju przez punkty 

regionalne Fundacji Aktywnej Rehabilitacji zlokalizowane w 16 województwach. Zasięg 

terytorialny realizowanego projektu przedstawiał się następująco: 

1. woj. dolnośląskie – Bolesławiec  

2. woj. kujawsko – pomorskie – Bydgoszcz 

3. woj. lubelskie – Lublin 

4. woj. lubuskie – Zielona Góra 
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5. woj. łódzkie – Łódź 

6. woj. małopolskie – Kraków 

7. woj. mazowieckie – Warszawa 

8. woj. opolskie – Namysłów 

9. woj. podkarpackie – Rzeszów 

10. woj. podlaskie – Białystok 

11. woj. pomorskie – Wejherowo 

12. woj. śląskie – Mikołów 

13. woj. świętokrzyskie – Kielce 

14. woj. warmińsko – mazurskie – Iława 

15. woj. wielkopolskie – Poznań 

16. woj. zachodniopomorskie – Szczecin 

 

Celem głównym projektu była pomoc 375 osobom niepełnosprawnym w wieku 45 + w 

wyjściu z sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym przez podniesienie ich kwalifikacji i 

kompetencji, wyposażenie w umiejętności poruszania się po rynku pracy i zmobilizowanie do 

aktywnego poszukiwania zatrudnienia.    

Cele szczegółowe projektu obejmują:  

 Nabycie wiedzy i kompetencji umożliwiających wprowadzenie lub powrót na rynek 

pracy 375 ON w wieku 45+ poprzez zapewnienie profesjonalnego doradztwa i 

warsztatów.  

 Wsparcie 250 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych celem motywowania ON w 

kierunku zmiany postawy ON w zakresie jej aktywności zawodowej. 

 Nabycie umiejętności pozwalających ON w wieku 45+ na podjęcie zatrudnienia. 

 Wejście ON w wieku 45+ na rynek pracy. 
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Wartość dodana projektu:  

 

 Zaangażowanie wielu instytucji w realizację projektu miało prowadzić do poszerzenia 

bezpośrednich kontaktów zarówno przedstawicieli danych instytucji, jak i ich 

podopiecznych – rozwinięcie współpracy, aby trwale służyć  na rzecz środowiska 

osób niepełnosprawnych powyżej 45 roku życia z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi,  

 Integracja środowiska osób niepełnosprawnych w wieku 45+, 

 Zmiana postaw społecznych w środowisku lokalnym, jak i wśród pracodawców,  

 

W projekcie pierwotnie założono realizację rezultatów twardych: 

 

 Opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla 375 ON (150K i 225M) 

 Udzielenie wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego dla 300 ON 

(120K i 180M) 

 Odbycie przez 250 ON (100K i 150M) integracyjnych, wyjazdowych warsztatów 

aktywizacji społeczno – zawodowej  

 Udział 250 osób (100K i 150M) spośród rodzin i opiekunów ON w warsztatach 

mających na celu przede wszystkim wsparcie prawne i psychologiczne  

 Odbycie staży rehabilitacyjnych przez 175 ON (70K i 105M)  

 Odbycie praktyk zawodowych przez 175 ON (70K i 105M) 

 Ukończenie szkoleń zawodowych przez 300 ON (120K i 180M)  

 Ukończenie szkoleń podnoszących kwalifikacje podstawowe przez 250 ON (100K i 

150M) 

 Ukończenie przez 25 ON (10K i 15M) zajęć z zakresu przedsiębiorczości, zakładania 

własnej działalności gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej 

 Podjęcie pracy przez 75 ON (30K i 45M)  
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W maju 2014 r. CRZL zatwierdziło formularz zmian w którym oprócz wydłużenia realizacji 

projektu o 2 m-ce tj. do 31.07.2014 r. zwiększono również liczbę warsztatów aktywizacji 

społeczno – zawodowej z 25 do 27.  

 

Ponadto Partner projektu zobowiązał się do realizacji zwiększonego wskaźnika:   

 szkolenia podnoszących kwalifikacje podstawowe z 250 ON (100K i 150M) do 270 

ON (110K i 160M).  

 

Pomiar wskaźników rezultatów twardych realizowany był dwupoziomowo: 

 

Źródła pomiaru na poziomie Partnera projektu: 

 liczba opracowanych Indywidualnych Planów Działania, dane PEFS, mierzone przez 

cały okres realizacji, 

  liczba kart udzielonego wsparcia, listy obecności mierzone przez cały okres realizacji 

  liczba zaświadczeń o uczestnictwie w integracyjnych wyjazdowych warsztatach, 

aktywizacji społeczno-zawodowej, listy obecności, dane PEFS mierzone przez cały 

okres realizacji, 

  liczba zaświadczeń o ukończeniu warsztatów dla rodzin i opiekunów ON, listy 

obecności, dane PEFS mierzone przez cały okres realizacji, 

 liczba zaświadczeń o ukończeniu stażu rehabilitacyjnego, dane PEFS mierzone przez 

cały okres realizacji, 

 liczba zaświadczeń o ukończeniu praktyk zawodowych, dane PEFS mierzone przez 

cały okres realizacji,  

 liczba zaświadczeń o ukończeniu szkoleń zawodowych, listy obecności, dane PEFS 

mierzone przez cały okres realizacji, 

 liczba zaświadczeń o ukończeniu szkoleń podnoszących kwalifikacje podstawowe, 

listy obecności, dane PEFS mierzone przez cały okres realizacji, 
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 liczba zaświadczeń o ukończeniu zajęć z zakresu przedsiębiorczości, zakładania 

działalności gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej, listy obecności, dane PEFS 

mierzone przez cały okres realizacji 

 liczba zaświadczeń/oświadczeń o podjęciu przez ON zatrudnienia, dane PEFS 

mierzone przez cały okres realizacji 

 liczba kart udzielonego wsparcia, listy obecności, dane PEFS mierzone przez cały 

okres realizacji 

 udział w Kongresie Regionów, umowa, lista obecności uczestników/czek – mierzone 

po zakończeniu Kongresu 

 udział w 10 konferencjach dla kadry zarządzającej, umowa, listy obecności 

uczestników/czek – mierzone na bieżąco 

 udział w 30 szkoleniach dla kadry zarządzającej, umowa, listy obecności 

uczestników/czek – mierzone na bieżąco 

 produkcja serii 8 krótkich filmów nt. zatrudnienia ON, umowa, protokół odbioru – 

mierzone na bieżąco 

 organizacja Panelu Eksperckiego, umowa, lista obecności uczestników/czek – 

mierzone po przeprowadzeniu Panelu 

 współorganizacja konferencji z Polsko-Brytyjską Izbą Handlową, umowa, lista 

obecności uczestników/czek – mierzone na koniec konferencji  

 

Źródła pomiaru na poziomie Lidera – na podstawie informacji składanych  

od Partnera, takich jak: 

 Załącznik nr 2 „Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia” stanowi 

integralną część wniosku o płatność, który Partner zobowiązany jest składać co 

miesiąc do Lidera wraz z dokumentacją finansową. W niniejszym załączniku 

pokazany jest przepływ uczestników/czek projektu 

  Postęp rzeczowy z realizacji projektu, stanowiący część opisową działań 

merytorycznych realizowanych w ramach poszczególnych zadań i etapów. Postęp 

rzeczowy stanowi część wniosku o płatność 
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 Dane zawarte w formularzach PEFS 

 liczba zaświadczeń o uczestnictwie w integracyjnych wyjazdowych warsztatach 

aktywizacji społeczno-zawodowej, listy obecności, dane PEFS mierzone przez cały 

okres realizacji 

 liczba zaświadczeń o ukończeniu warsztatów dla rodzin i opiekunów ON, dane PEFS 

mierzone przez cały okres realizacji 

 liczba zaświadczeń o ukończeniu stażu rehabilitacyjnego, dane PEFS mierzone przez 

cały okres realizacji 

 liczba zaświadczeń o ukończeniu praktyk zawodowych, dane PEFS mierzone przez 

cały okres realizacji 

 liczba zaświadczeń o ukończeniu szkoleń zawodowych, listy obecności, dane PEFS 

mierzone przez cały okres realizacji 

 liczba zaświadczeń o ukończeniu szkoleń podnoszących kwalifikacje podstawowe, 

listy obecności, dane PEFS mierzone przez cały okres realizacji 

 liczba zaświadczeń o ukończeniu zajęć z zakresu przedsiębiorczości, zakładania 

działalności gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej, listy obecności, dane PEFS 

mierzone przez cały okres realizacji 

 liczba zaświadczeń/oświadczeń o podjęciu przez ON zatrudnienia, dane PEFS 

mierzone przez cały okres realizacji 

 

Rezultaty miękkie projektu: 

 Zwiększenie kompetencji społecznych  

 Wzrost pewności siebie  

 Poprawa poziomu samooceny i wiary we własne możliwości 

 Poprawa zdolności wchodzenia w interakcje społeczne  

 Rozwój umiejętności samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy 

 Zwiększenie potencjału ON oraz ich atrakcyjności dla pracodawców 

 Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych 
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 Wzrost wiedzy osób z otoczenia ON i umiejętności motywacji ON w celu zwiększenia 

aktywności społeczno – zawodowej 

 Wzrost wiary w możliwości społeczne i zawodowe ON 

 Wzrost wiedzy ON nt. funkcjonowania rynku pracy  

 Rozwój umiejętności samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy przez ON 

 Zdobycie wiedzy u pracodawców na temat warunków funkcjonowania ON  

 Wzrost wiedzy na temat form i metod komunikacji z ON, możliwości ich 

funkcjonowania na rynku pracy, dostosowania stanowisk pracy i otoczenia do potrzeb 

osób niepełnosprawnych 

 Przełamanie barier oraz stereotypów dotyczących ON 

 Wzrost motywacji potencjalnych pracodawców do zatrudnienia ON 

Projekt zakładał wypracowanie 27 produktów: 

 Regulamin rekrutacji uczestników/czek i uczestnictwa w projekcie 

 Regulamin udzielanych form wsparcia uczestnikom/czkom projektu 

 375 Indywidualnych Planów Działania 

 300 kart udzielonego wsparcia z zakresu porad i doradztwa zawodowego,  

 27 warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej 

 175 opinii pracodawców o odbyciu stażu 

 175 opinii o zakończeniu praktyk zawodowych 

 300 zaświadczeń o ukończeniu szkoleń zawodowych 

 250 zaświadczeń o ukończeniu szkoleń podnoszących kwalifikacje podstawowe, 

 25 zaświadczeń o ukończeniu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, zakładania 

działalności gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej 

 75 zaświadczeń/oświadczeń o podjęciu przez ON zatrudnienia  

 300 kart udzielonego wsparcia z zakresu pośrednictwa pracy 

 250 deklaracji uczestnictwa rodzin i opiekunów ON 

 250 zaświadczeń o ukończeniu warsztatów dla rodzin i opiekunów ON 

 Kongres Regionów 
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 10 konferencji 

 30 szkoleń 

 8 krótkich filmów 

 Panel Ekspercki 

 Konferencja z Polsko-Brytyjską Izbą Handlową 

 Strategia ewaluacji projektu 

 Strategia monitoringu projektu 

 Raport wstępny z ewaluacji 

 2 raporty okresowe z ewaluacji 

 Raport końcowy ex-post 

 Konferencja upowszechniające rezultaty projektu 

 500 podręczników dobrych praktyk 

 

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, staże rehabilitacyjne, współpraca z pracodawcami, warsztaty dla 

opiekunów ON), 

 rekrutacja i promocja projektu, 

 rezultaty twarde i miękkie projektu, 

 poziom realizacji wskaźników projektu, 

 produkty projektu 
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3. KRYTERIA I PYTANIA BADAWCZE 

Kryteria oceny, które zastosowano w ewaluacji końcowej: 

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

- trafność – przyjętych metod rekrutacji oraz form promocji projektu, 

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

zastosowanych metod, 

- użyteczność – stopień przydatności projektu dla ON oraz OP, 

- efektywność – dostosowanie budżetu projektu do założonych celów oraz zadań, sprawność 

wdrażania. 

 

W odniesieniu do w/w kryteriów sformułowano pytania badawcze: 

1. Czy formy wsparcia były adekwatne do potrzeb i oczekiwań grup docelowych tj. ON i 

otoczenia ON? (adekwatność) 

2. Czy sposób realizacji przyjętych form wsparcia sprzyjał osiągnięciu założonych celów? 

(adekwatność) 

3. Czy sposób organizacji form wsparcia był odpowiedni do możliwości i potrzeb 

uczestników/czek? (adekwatność)  

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

5. Czy założone cele projektu tj. cel główny i cele szczegółowe zostały zrealizowane? 

(skuteczność) 

6. Jakie czynniki sprzyjały osiągnięciu celu głównego i celów szczegółowych projektu? 

(skuteczność) 

7. Jakie występowały bariery związane z osiągnięciem celu głównego i celów 

szczegółowych projektu? (skuteczność) 

8. W jakim stopniu względem harmonogramu zostały zrealizowane założone wskaźniki 

projektu? (skuteczność) 

9. Czy zakładane wskaźniki produktów projektu oraz rezultatów ilościowych i 

jakościowych zostały osiągnięte zgodnie z założeniami? (skuteczność)  

10. Jaki jest poziom satysfakcji i zadowolenia BO z udziału w projekcie? (użyteczność)  
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11. Jakie czynniki wpływały na kształtowanie poziomu satysfakcji i zadowolenia BO? 

(użyteczność) 

12. Jaką wiedzę i umiejętności uzyskali BO projektu? (użyteczność) 

13. Jaka jest ocena jakości wsparcia otrzymanego w ramach projektu przez BO? 

(efektywność) 

14. Jakie czynniki sprzyjały, a jakie utrudniały wdrażanie projektu? (efektywność) 

15. Czy zdobyta wiedza i umiejętności są faktycznie użyteczne w codziennym 

funkcjonowaniu BO? (użyteczność)  

16. Jakie czynniki miały wpływ na decyzję o uczestnictwie BO w projekcie? (trafność) 

17. Czy działania promocyjne i rekrutacyjne dotarły do BO i jaki miały wpływ na decyzję o 

udziale w projekcie? (trafność) 

18. Czy wszystkie działania promocyjne założone w projekcie zostały w pełni zrealizowane? 

(trafność) 

 

II. STRESZCZENIE 

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

występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi 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 

końcowym (ex-post).  
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Ewaluacja została przeprowadzona zgodnie z założeniami zawartymi w dokumencie pn. 

„Strategia ewaluacji w projekcie Wsparcie osób z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi 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 sprzężonymi 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 – badania 

ankietowe. 

2. METODY I TECHNIKI BADAWCZE 

2.1. Analiza dokumentacji  

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

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

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

informacji zgromadzonych przy użyciu pozostałych metod. 

W trakcie badania analizie poddano następujące dokumenty: 

 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. 

oraz aneksem nr UDA-POKL.01.03.06-00-073/13-02 z dnia 17.07.2014 r. 
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 Umowa Partnerska nr 2013/04/155 z dnia 22.04.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 

04.12.2013 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 21.07.2014 r. 

 Wniosek o dofinansowanie projektu,  

 Strategia ewaluacji w projekcie, 

 Raport wstępny z ewaluacji projektu, 

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

 Raport okresowy za 03.2013 r. – 02.2014 r. z ewaluacji projektu,  

 Raporty z ewaluacji on – going projektu,  

 Dane z monitoringu projektu,  

 Protokoły z Grupy Sterującej Projektem,  

 Postęp rzeczowy i finansowy projektu,  

 Spis wypracowanych produktów projektu,   

2.2. Badania ankietowe  

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

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

badanego zjawiska dzięki obliczeniu rozkładów procentowych odpowiedzi respondentów 

i polega na zebraniu ich opinii w formie sondażu 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 ramach ewaluacji prowadzonej w 

projekcie ankiety kierowano do beneficjentów/tek projektu: ON, osób z ich otoczenia, 

pracodawców oraz kadry zarządzającej w projekcie. W ramach ewaluacji końcowej 

wykorzystano wyniki zebrane w toku realizacji projektu przy pomocy jedenastu narzędzi 

badawczych:   
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 ankiety dla kadry zarządzającej projektu, 

 ankiety dot. warsztatów aktywizacji społeczno – zawodowej,  

 ankiety nt. szkoleń podnoszących kwalifikacje podstawowe,  

 ankiety nt. szkoleń zawodowych,  

 ankiety nt. szkoleń z zakresu przedsiębiorczości,  

 ankiety dot. praktyk zawodowych,  

 ankiety dotyczącej staży rehabilitacyjnych, 

 ankiety dla pracodawców, 

 ankiety dla opiekunów, 

 ankieta dot. wskaźników miękkich, 

 ankieta końcowa dla beneficjentów/ek projektu – ON 

 

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

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) prowadzone były w oparciu o scenariusz wywiadu, 

który umożliwił elastyczne poruszanie się w temacie badania i zagwarantował zgromadzenie 

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

sposobie formułowania decydował badacz, dostosowując się do przebiegu rozmowy. Za 

zgodą respondentów wywiady były nagrywane, co umożliwiło późniejszą dogłębną analizę 

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

się na nagrywanie wywiadu.  

Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych posłużyło zgromadzeniu 

wyczerpujących opinii i poglądów beneficjentów/ek ostatecznych w zakresie ich aktywności 

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

otrzymanych w projekcie, oczekiwań związanych z udziałem w projekcie oraz oceny od 

strony organizacyjnej, merytorycznej. Możliwość rozszerzenia tematu rozmowy pozwoliła 

uzyskać dogłębne i wyczerpujące odpowiedzi respondentów dotyczące wpływu projektu na 

osobę respondenta, dzięki czemu zostały ocenione realne efekty oraz skutki realizacji 
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projektu. Podczas wdrażania projektu przeprowadzono 14 wywiadów IDI według 

następującej struktury: 

 

Tabela nr 1. Schemat przeprowadzonych wywiadów IDI 

Lp. Liczba  
respondentów 

Profil respondenta  Miejsce 
 

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

ŁÓDŹ 

2 2 ON, które brały udział w stażu rehabilitacyjnym 
 

POZNAŃ 

3 1 ON, która brała udział w stażu rehabilitacyjnym  
 

BYDGOSZCZ 

4 1 ON, która wzięła udział w warsztatach aktywizacji 
społeczno-zawodowej i szkoleniu podnoszącym 
kwalifikacje podstawowe 

BYDGOSZCZ 

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

WAŁCZ 

Mając na uwadze komfort respondentów wywiady zrealizowano w biurach FAR w Łodzi, 

Poznaniu i Bydgoszczy, gdzie odbywały się również zaplanowane wizyty monitorujące 

przebieg realizacji projektu oraz w Wałczu na zakończenie udziału ON w warsztacie 

aktywizacji społeczno – zawodowej, który odbywał się w tej lokalizacji.  

Rezultatem przeprowadzonych wywiadów było pozyskanie obszernego materiału w którym 

zawarte zostały wyczerpujące i rzetelne informacje odnośnie zakresu tematycznego 

prowadzonego badania.  

W celu uzyskania najbardziej wiarygodnych wyników badania ewaluacyjnego zastosowany 

został efekt triangulacji umożliwiający zgromadzenie jak najpełniejszego materiału 

badawczego. Stąd też w badaniu ewaluacyjnym wykorzystane zostały różne 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 wdrażania 

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

1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 

Zespoły projektowe zarówno po stronie Lidera jak i Partnera zostały właściwie 

zorganizowane, część stanowisk w zespole Lidera projektu tj. Asystent kierownika projektu i 

Specjalista ds. monitoringu oraz Ewaluator projektu w związku z przedłużającą się procedurą 

rekrutacji zostali obsadzeni z opóźnieniem (w październiku 2013 r.) Do momentu 

zatrudnienia część zadań wchodzących w zakres obowiązków tych osób wykonywał 

Kierownik projektu, jednakże zaangażowanie tych osób było niezbędne z punktu widzenia 

dalszej, prawidłowej realizacji projektu. Do realizacji projektu zaangażowano personel 

posiadający odpowiednie kwalifikacje względem pełnionych funkcji. 

1.1.Grupa Sterująca Projektem  

Za monitorowanie i nadzór nad realizacją projektu odpowiadała Grupa Sterująca Projektem 

(GSP) w skład której wszedł Przewodniczący GSP reprezentowany przez przedstawiciela 

Lidera – PFRON, Członka GSP z ramienia Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Członkini GSP 

reprezentująca Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Członek GSP reprezentujący 

Partnera Projektu – Fundację Aktywnej Rehabilitacji – FAR. 

Wszyscy Członkowie GSP zostali powołani imiennie przez Prezesa Zarządu PFRON na 

podstawie Zarządzenia nr 77/2013 z dnia 08.07.2013 r. (zmienionego Zarządzeniem nr 

29/2014 z dnia 10.03.2014 r. i Zarządzeniem nr 53/2014 z dnia 20.05.2014 r.). Podczas 

realizacji projektu zmieniany był Przewodniczący GSP, w związku z czym część 

dokumentacji została zatwierdzona w późniejszym terminie, jednakże zmiany te nie miały 

większego znaczenia na przebieg wdrażania projektu.  

 

W okresie realizacji przedmiotowego projektu tj. od 03.2013 r. do 07.2014 r. Grupa 

obradowała jedenaście razy w tym pięć razy w formie obiegowej.  Planowane są jeszcze 2 
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posiedzenia GSP: w sierpniu 2014 r. oraz ostatnie posiedzenie zamykające projekt po 

zatwierdzonym przez CRZL końcowym rozliczeniu projektu. 

 

Łącznie w okresie realizacji projektu Grupa zatwierdziła  44 uchwały, w tym w formie 

obiegowej 14 uchwał, których rejestr znajduje się w poniższym zestawieniu.  

 

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

NR 
UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY 

DATA 
PODJĘCIA 

1 Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Grupy Sterującej Projektem 20.08.2013 

2 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji uczestników/czek i 
uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełno 
sprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ 
na rynku pracy” 

20.08.2013 

3 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielanych form wsparcia 
uczestnikom/czkom projektu pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi 
niepełno sprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w 
wieku 45+ na rynku pracy” 

20.08.2013 

4 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Protokołu z I posiedzenia GSP w dniu 
20.08.2013 r. 

20.09.2013 

5 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Polityki bezpieczeństwa dla projektu pn. 
„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 
niepełno sprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

20.09.2013 

6 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Polityki przepływu informacji i komunikacji 
wewnątrz partnerstwa w projekcie pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi 
niepełno sprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w 
wieku 45+ na rynku pracy” 

20.09.2013 

7 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu płatności w projekcie 
„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełno sprawnościami i niektórymi 
niepełno sprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

20.09.2013 

8 
Uchwała w sprawie przyjęcia produktu, jakim jest strona internetowa 
www.wsparcie45plus.blogspot.com   

20.09.2013 

9 

Uchwała w sprawie przyjęcia systemu rozliczeń wniosków o płatność pomiędzy 
Liderem, a Partnerem w projekcie pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi 
niepełno sprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w 
wieku 45+ na rynku pracy” 

20.09.2013 

10 

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Kampanii informacyjnej dla 
pracodawców na nośnikach Backlight w ramach projektu pn. „Wsparcie osób z 
rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełno 
sprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

30.09.2013 

11 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Protokołu z II posiedzenia GSP w dniu 
20.09.2013 r. 

25.10.2013 

12 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Polityki przepływów finansowych w projekcie 
pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i 

25.10.2013 

http://www.wsparcie45plus.blogspot.com/
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niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”  

13 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Polityki zarządzania ryzykiem w projekcie pn. 
„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

25.10.2013 

14 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Strategii ewaluacji w projekcie pn. „Wsparcie 
osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

25.10.2013 

15 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Raportu z ewaluacji ex-ante w projekcie pn. 
„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

19.11.2013 

16 

Uchwała w sprawie wydłużenia górnej granicy wiekowej osób 
niepełnosprawnych rekrutowanych do udziału w projekcie pn. „Wsparcie osób z 
rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

19.11.2013 

17 

Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji spotkań typu Business Mixer 
organizowanych przez Brytyjsko – Polską Izbę Handlową w projekcie pn. 
„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

19.11.2013 

18 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Strategii promocji i upowszechniania 
rezultatów projektu pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi 
niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w 
wieku 45+ na rynku pracy” 

17.12.2013  

19 
Uchwała w sprawie przyjęcia Systemu Identyfikacji Wizualnej w projekcie pn. 
„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”     

17.12.2013 

20 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Strategii monitoringu w projekcie pn. 
„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

17.12.2013  

21 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Procedury przechowywania dokumentacji 
projektu pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i 
niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

17.12.2013 

22 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Protokołu z III posiedzenia GSP w dniu 
25.10.2013 r. 

17.12.2013 

23 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Strategii Zarządzania Konfliktem w tym 
konfliktem interesów w projekcie pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi 
niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w 
wieku 45+ na rynku pracy” 

28.03.2014 

24 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Raportu okresowego 03-10.2013 r. z 
ewaluacji projektu „Wsparcie osób z rzadko występującymi 
niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w 
wieku 45+ na rynku pracy” 

28.03.2014 

25 

Uchwała zmieniająca uchwałę nr 2/2013 z dnia 20.08.2013 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczestników/czek i uczestnictwa w projekcie pn. 
„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

28.03.2014 

26 

Uchwała zmieniająca uchwałę nr 3/2013 z dnia 20.08.2013 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu  udzielanych form wsparcia uczestnikom/czkom projektu 
pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i 
niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

28.03.2014 
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27 

Uchwała zmieniająca uchwałę nr 20/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie 
przyjęcia Strategii Monitoringu w projekcie pn. „Wsparcie osób z rzadko 
występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy 

28.03.2014 

28 

Uchwała zmieniająca uchwałę nr 15/2013 z dnia 19.11.2013 r. w sprawie 
przyjęcia Strategii Ewaluacji w projekcie pn. „Wsparcie osób z rzadko 
występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy 

28.03.2014 

29 

Uchwała zmieniająca uchwałę nr 18/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie 
przyjęcia Strategii Promocji w projekcie pn. „Wsparcie osób z rzadko 
występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy 

28.03.2014 

30 

Uchwała zmieniająca uchwałę nr 15/2013 z dnia 19.11.2013 r. w sprawie 
przyjęcia Raportu z  ewaluacji wstępnej w projekcie pn. „Wsparcie osób z rzadko 
występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

28.03.2014 

31 

Uchwała nr 31 /2014 w sprawie wprowadzenia do realizacji dwóch 
dodatkowych Warsztatów Aktywizacji Społeczno – Zawodowej, które 
zrealizowane będą w ramach projektu pn. „Wsparcie osób z rzadko 
występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

28.03.2014 

32 

Uchwała nr 32 /2014 w sprawie zmiany personalnej na stanowisku Specjalista 
ds. rozliczeń po stronie Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR w projekcie pn. 
„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

28.03.2014 

33 

Uchwała nr 33 /2014 w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu pn. 
„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” o 2 miesiące 
tj. do 31.07.2014r. pod warunkiem zrealizowania w tym okresie przez Fundację 
Aktywnej Rehabilitacji FAR dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje 
podstawowe dla min. 20 BO projektu 

07.04.2014  

34 

Uchwała nr 34 /2014 w sprawie zatwierdzenia Raportu okresowego 03.2013 r. - 
02.2014 r. z ewaluacji projektu „Wsparcie osób z rzadko występującymi 
niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w 
wieku 45+ na rynku pracy” 

28.04.2014 

35 

Uchwała nr 35/2014 w sprawie przyjęcia produktu jakim jest Podręcznik 
dobrych praktyk w projekcie pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi 
niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w 
wieku 45+ na rynku pracy”  

28.04.2014 

36 
Uchwała nr 36 /2014 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z IV posiedzenia GSP w 
dniu 28.03.2014r. 

28.04.2014 

37 

Uchwała nr 37/2014 zmieniająca uchwałę nr 25/2014 z dnia 28.03.2013 r. w 
sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczestników/czek i uczestnictwa w 
projekcie pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i 
niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”  

04.06.2014 

38 

Uchwała nr 38/2014 zmieniająca uchwałę nr 26/2014 z dnia 28.03.2014r. w 
sprawie przyjęcia Regulaminu  udzielanych form wsparcia uczestnikom/czkom 
projektu pn. „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełno sprawnościami i 
niektórymi niepełno sprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

04.06.2014 
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39 

Uchwała nr 39/2014 zmieniająca uchwałę nr 28/2014 z dnia 28.03.2014 r. w 
sprawie przyjęcia Strategii Ewaluacji w projekcie pn. „Wsparcie osób z rzadko 
występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

04.06.2014 

40 

Uchwała nr 40/2014  zmieniająca uchwałę nr 27/2014 z dnia 28.03.2014 r. w 
sprawie przyjęcia Strategii Monitoringu w projekcie pn. „Wsparcie osób z rzadko 
występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

04.06.2014 

41 

Uchwała nr 41/2014  zmieniająca uchwałę nr 29/2014 z dnia 28.03.2014 r. w 
sprawie przyjęcia Strategii Promocji w projekcie pn. „Wsparcie osób z rzadko 
występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

04.06.2014 

42 

Uchwała nr 42/2014 zmieniająca uchwałę nr 30/2014 z dnia 28.03.2014 r. w 
sprawie przyjęcia Raportu z  ewaluacji wstępnej w projekcie pn. „Wsparcie osób 
z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

04.06.2014 

43 
Uchwała nr 43/2014  w sprawie zatwierdzenia Protokołu z V posiedzenia GSP w 
dniu 28.04.2014r 

04.06.2014 

44 

Uchwała nr 44/2014 zmieniająca uchwałę nr 38/2014 zmienioną uchwałą nr 
26/2014 z dnia 28.03.2014r. w sprawie Zatwierdzenia zaktualizowanego 
Regulamin udzielanych form wsparcia uczestnikom/czkom projektu pn. 
„Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

14.07.2014 

 

Analiza treści sprawozdań z posiedzeń Grupy Sterującej Projektem wskazuje że w okresie 

wdrażania projektu wystąpiły następujące trudności:  

O charakterze zarządczym: 

 Niski poziom wydatkowania budżetu Partnera projektu względem harmonogramu 

wydatków. 

 Brak właściwej koordynacji projektu po stronie Partnera, nie odnoszenie się Partnera 

do części uwag Lidera zgłoszonych do wniosków o płatność. 

 Z powodu przedłużającej się nieobecności osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego 

GSP w miesiącach 01-02.2014 r. nie odbyły się posiedzenia GSP.  

 Z powodu przedłużającej się po stronie Partnera procedury konkurencyjności 

dotyczącej opracowania i wydruku materiałów dydaktycznych dla osób z rodzin i 

opiekunów ON zadanie to zostało zrealizowane z opóźnieniem.  
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O charakterze merytorycznym: 

 Zbyt krótki czas realizacji projektu, aby zrealizować całą zaplanowaną ścieżkę 

wsparcia ON, której czas trwania dla pojedynczego BO wyniósł około 6 m-cy. 

 Problem z rekrutacją osób z otoczenia ON, głównie z powodu braku osób w 

otoczeniu ON ze względu na wiek ON powyżej 45 lat oraz trudność zebrania grupy 

opiekunów ON o podobnych schorzeniach i zrealizowania dla nich warsztatów, a 

także brak czasu często pracujących osób z otoczenia ON.  

 Problem związany z realizacją szkoleń zawodowych, spowodowany wysokim  

wskaźnikiem (300 szkoleń zawodowych) oraz większym zainteresowaniem ON 

udziałem w szkoleniach podnoszących kwalifikacje podstawowe niż zawodowe. 

 Problem z realizacją praktyk zawodowych, z powodu braku zainteresowania ON tą 

formą wsparcia, którą uznano za najmniej efektywną w projekcie.  

1.2.Ewaluacja on – going  

Dane nt. zarządzania projektem zarówno po stronie Lidera jak i Partnera gromadzone były za 

pomocą narzędzia - ankiety dla kadry zarządzającej projektem, wypełnianej za każdy miesiąc 

realizacji projektu przez kadrę zarządzającą zatrudnioną w projekcie: 

 po stronie Lidera projektu - PFRON: Kierownik projektu, Asystent kierownika 

projektu oraz Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości (zatrudnienie w m-cu 

10.2013 r. – ankieta wypełniana od 11.2013 r.), Specjalista ds. rozliczeń, Specjalista 

ds. promocji, 

 po stronie Partnera projektu – FAR: Koordynator projektu, Specjalista ds. rozliczeń. 

 

Dane z ankiet zawarte zostały w miesięcznych raportach z ewaluacji on- going projektu. 

Główne wnioski dotyczące zarządzania projektem z prowadzonej w projekcie ewaluacji on-

going: 

 W opinii kadry zarządzającej projektem zespoły zarówno po stronie Lidera jak i 

Partnera wywiązywały się z powierzonych im zadań (100% wskazań). Również oba 
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zespoły przez cały okres realizacji projektu wskazywały na satysfakcję płynącą z 

uczestnictwa w projekcie. 

 Zespół Lidera i Partnera po każdym miesiącu realizacji projektu oceniał współpracę w 

partnerstwie. Łącznie odnotowano 29 wskazań dotyczących bardzo dobrej oceny 

współpracy, 15 wskazań odnośnie dobrej współpracy oraz 7 wskazań średniej oceny 

współpracy pomiędzy Partnerami. Zespół Partnera projektu – FAR przez cały okres 

objęty badaniem niezmiennie oceniał współpracę z Liderem bardzo dobrze (18 

wskazań) uzasadniając m.in. w taki sposób: „działania sprawnie organizowane, 

punktualnie rozliczane i konsekwentnie realizowane”, natomiast zespół Lidera w miarę 

upływu czasu wystawiał wyższe oceny współpracy z zespołem Partnera argumentując: 

„w porównaniu z początkiem realizacji projektu widoczna jest zdecydowana 

poprawa”, „współpraca z Partnerem jest dobra. Zostały wypracowane ścieżki 

komunikacji. Partner zna stawiane przed nim wymagania i stara się im sprostać”. Na 

poprawę oceny współpracy miała również wpływ zmiana personalna po stronie 

Partnera dotycząca osoby zajmującej się postępem rzeczowym w projekcie, zmiana 

miała pozytywny wpływ na jakość i terminowość  współpracy. 

 

Wykres nr 1. Ocena współpracy w Partnerstwie projektu 

 

 

29 15 

7 

Jak ocenia Pan/i współpracę w Partnerstwie? 

bardzo dobrze

dobrze

średnio
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 Projekt zrealizowano zgodnie z zasadami Partnerstwa, udział Lidera i Partnera w 

podejmowaniu decyzji dotyczących projektu był równy, istotne decyzje zapadały po 

wcześniejszej konsultacji pomiędzy Partnerami.  

 Działania w projekcie przeprowadzono zgodnie z harmonogramem, budżet projektu 

zapewnił ich właściwą realizację, a wnioski o płatność składano w wyznaczonych 

terminach.  

 

Trudności, które wystąpiły podczas wdrażania projektu zidentyfikowane w raportach on-

going: 

 W początkowej fazie wdrażania projektu pojawiały się problemy z terminowością i 

jakością dostarczanej dokumentacji oraz niestosowaniem się Partnera do niektórych 

uwag Lidera. 

 Zadanie dotyczące opracowania i wydruku materiałów dydaktycznych po stronie 

Partnera zostało zrealizowane z opóźnieniem, czego przyczyną była przedłużająca się 

procedura konkurencyjności. 

 Decyzja o przedłużeniu projektu o 2 m-ce zapadła bardzo późno, gdyż dopiero w 

założonym, ostatnim miesiącu jego realizacji.  

 Na miesiąc przed zakończeniem realizacji projektu 6 z 11 wskaźników było 

niezrealizowanych na założonym poziomie. W ostatnim miesiącu wdrażania projektu 

Partnerowi udało się zrealizować 5 z 6 wskaźników, natomiast 1 wskaźnik nie został 

zrealizowany na założonym poziomie. 

 Przez cały okres realizacji projektu wydatkowanie budżetu po stronie Partnera było 

niższe niż w założonym harmonogramie wydatków. 

W ankietach wypełnionych na zakończenie realizacji projektu przedstawiciele obu zespołów 

odnieśli się do efektów intensywnej współpracy w projekcie: 
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 „Udało się wypracować założone w projekcie produkty, wskaźniki zostały 

osiągnięte”(Przedstawiciel Lidera) 

 „Projekt potrzebny, zrealizowany profesjonalnie, efektywnie, skutecznie, wzajemne 

relacje perfekcyjne”, „Dzięki efektywnej współpracy cele projektu zostały 

zrealizowane” (Przedstawiciele Partnera) 

 

Z przeprowadzonej analizy danych zawartych w raportach on-going wynika, że w miarę 

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

wcześniej trudności występowały z mniejszą częstotliwością, zauważalne było coraz większe 

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

układała się coraz lepiej, co miało również korzystny wpływ na sprawność wdrażania 

projektu.  

 

2. POSTĘP FINANSOWY W PROJEKCIE 

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

aneksem nr 1 z dnia 04.12.2013 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 21.07.2014 r. pomiędzy PFRON, 

a Fundacją Aktywne Rehabilitacji – FAR. W związku z niższym od założonego 

wydatkowaniem budżetu przez Partnera projektu – FAR oraz Lidera projektu - PFRON 

aneksowano umowę o dofinansowanie (nr UDA-POKL.01.03.06-00-073/13-02 z dnia 

17.07.2014 r.) w celu aktualizacji budżetu adekwatnie do rzeczywistego wydatkowania, 

pomniejszając budżet projektu o kwotę 392 446,06 PLN i tak: budżet Partnera projektu 

pomniejszono o kwotę 355 734,48 PLN, a budżet Lidera projektu o kwotę 36 711,58 PLN. 

Docelowo wartość budżetu przekazana Partnerowi w ramach realizacji umowy wyniosła 

6 650 745,52 PLN. 

Pierwotnie założony budżet projektu wynosił 7 466 498,00 PLN, po aktualizacji wartość 

budżetu projektu wyniosła 7 074 051,94 PLN. 
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Za okres objęty raportem (tj. od 01.03.2013 do 31.07.2014) do Instytucji Wdrażającej (CRZL) 

złożono 15 wniosków o płatność, w tym 2 wnioski za m-c 12.2013 r. Należy zaznaczyć, że 

wszystkie wnioski o płatność były składane terminowo. CRZL zatwierdziło 14 wniosków o 

płatność. Poniższa tabela zawiera informacje nt. postępu finansowego w ewaluowanym 

projekcie.   

 

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

niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” 

Wniosek o płatność za 

okres 

Kwota 

wydatków 

złożonych do 

CRZL (w zł) 

% 

budżetu 

wniosków

złożonych 

Łączna kwota 

wydatków 

zatwierdzonych przez 

CRZL (w zł) 

Łączny % 

budżetu   

wniosków 

zatwierdzonych 

01.03.2013 – 31.05.2013 133 187,50  1,88% 133 187,50  
1,88% 

 

01.06.2013 – 30.06.2013 241 071,75  3,41% 374 259,25 
5,29% 

 

01.07.2013 – 31.07.2013 163 066,18  2,31% 537 325,43 
7,60% 

 

01.08.2013 – 31.08.2013 264 910,31  3,74% 802 235,74  
11,34% 

 

01.09.2013 – 30.09.2013 367 685,00  5,20% 1 169 920,74 
16,54% 

 

01.10.2013 – 31.10.2013 805 383,51  11,38% 1 975 304,25 
27,92% 

 

01.11.2013 - 30.11.2013 1 184 928,54 16,75% 3 160 232,79 
44,67% 

 

01.12.2013 – 20.12.2013 226 261,91 3,20% 3 386 494,70 
47,87% 

 

21.12.2013 – 31.12.2013 40 058,65 0,57% 3 426 553,35 
48,44% 

 

01.01.2014 – 31.01.2014 286 896,49 4,05% 3 713 449,84 
52,49% 

 

01.02.2014 – 28.02.2014 561 783,06 7,52% 4 275 232,90 
60,44% 

 

01.03.2014 – 31.03.2014 558 778,29 7,89% 4 834 011,19 68,33% 

01.04.2014 – 30.04.2014 424 212,54 6,00% 5 258 223,73 

 

74,33% 

 

 

01.05.2014 – 31.05.2014 

 

441 804,46 

 

6,25% 

 

5 700 028,19 

 

80,58% 
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01.06.2014 – 30.06.2014 490 596,25 6,93%  w trakcie weryfikacji 
 

 

Suma wniosków 6 190 624,44 87,51% 

 

5 700 028,19 

 

80,58% 

 

 

Wysokość złożonych do CRZL wniosków o płatność do końca lipca 2014 r. osiągnęła poziom 

87,51% budżetu, z czego CRZL zaakceptowało dotychczas wydatki poniesione do końca 

05.2014 r. w wysokości 80,58% budżetu projektu. Ostatni wniosek o płatność za 07.2014 r. 

uwzględniający końcowe rozliczenie zostanie złożony do CRZL w obowiązującym terminie 

30 dni po zakończeniu realizacji projektu tj. do końca sierpnia 2014 r. 

 

 

3. POSTĘP RZECZOWY W PROJEKCIE 

3.1. Poziom realizacji założonych rezultatów twardych  

W okresie realizacji projektu udział rozpoczęło łącznie 731 osób, co stanowi 117% 

założonego wskaźnika rekrutacji ON i OP. Wśród beneficjentów/tek projektu 476 stanowią 

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

wyniósł 126,9% oraz 253 osoby należące do ich otoczenia, co stanowi 101,2% zakładanego 

wskaźnika rekrutacji 250 osób z otoczenia ON. Kobiety stanowiły 48,8% wśród ON, 68% 

wśród opiekunów ON oraz 55% wśród ogółu beneficjentów/tek projektu. Analogicznie 

mężczyźni: 51,2% wśród ON, 32% wśród opiekunów ON oraz 45% wśród ogółu 

beneficjentów/tek projektu. Na koniec 07.2014 r. udział w projekcie zakończyło 729 ON, a 2 

osoby niepełnosprawne (2M) przerwały udział w projekcie.  

 

W poniższej tabeli zawarto szczegółowe informacje nt. poziomu planowanych oraz 

osiągniętych wskaźników rezultatów twardych w ewaluowanym projekcie.    
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Tabela nr 4. Postęp rzeczowy w ewaluowanym projekcie – stan na dzień 31.07.2014 r. 

Wskaźnik 
Wartość 

docelowa 
K M Razem % 

Liczba ON z opracowanym IPD 375 228 241 469 125% 

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

300 228 241 469 156,3% 

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

250 165 139 304 121,6% 

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

250 172 81 253 101,2% 

Liczba ON, które odbyły staże rehabilitacyjne  175 98 84 182 103,4% 

Liczba ON, które odbyły praktyki zawodowe  175 90 84 174 99,4% 

Liczba ON, które ukończyły szkolenia zawodowe 300 156 144 300 100% 

Liczba ON, które ukończyły szkolenia podnoszące 
kwalifikacje podstawowe 

250 142 138 280 112% 

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

25 13 24 37 148% 

Liczba ON, które podjęły pracę  75 34 45 79 105,3% 

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

300 183 189 372 124% 

 

Wnioski analizy danych z monitoringu: 

 Założone wartości 10 z 11 wskaźników projektu zostały osiągnięte, 6 z nich znacznie 

przekroczyła założony poziom tj. liczba ON, którym udzielono wsparcia w zakresie 

poradnictwa i doradztwa zawodowego (156%), liczba ON, które ukończyły szkolenia 

z zakresu przedsiębiorczości (148%), liczba ON z opracowanym IPD (125%), liczba 

ON, które uzyskały wsparcie w postaci usług z zakresu pośrednictwa pracy (124%), 

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

zawodowej (121%) oraz liczba ON, które odbyły szkolenia podnoszące kwalifikacje 

podstawowe (112%). 

 Kolejne 4 wskaźniki osiągnęły poziom pomiędzy 100%, a 105% tj. liczba ON, które 

podjęły pracę (105%), liczba ON, które odbyły staże rehabilitacyjne (103%), liczba 
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osób spośród rodzin i opiekunów ON, które wzięły udział w warsztatach mających na 

celu wsparcie prawne i psychologiczne (101%) oraz liczba ON, które ukończyły 

szkolenia zawodowe (100%). 

 Jeden wskaźnik nie osiągnął założonej wartości, a mianowicie liczba ON, które 

odbyły praktyki zawodowe wyniósł 99,4%. Należy dodać, że zrealizowano tylko jedną 

praktykę zawodową mniej niż założono w projekcie, a z informacji przekazywanych 

przez Partnera projektu wynika, że praktyki zawodowe były formą cieszącą się dużo 

mniejszym niż staże rehabilitacyjne zainteresowaniem. ON uznały praktykę za mniej 

efektywną formę w przygotowaniu do życia zawodowego. W momencie uzyskania 

odpowiednich kwalifikacji poprzez udział w WAS-Z, szkoleniach zawodowych czy 

też podnoszących kwalifikacje podstawowe celem ON było jak najszybsze zdobycie 

doświadczenia zawodowego podczas stażu. Praktyka zawodowa sprawdziła się w 

projekcie jako forma poprzedzająca staż, wprowadzająca ON w zakres obowiązków 

pełnionych podczas stażu, jednakże niejednokrotnie ze względu na posiadane 

doświadczenie ON nie było potrzeby realizacji praktyki przed stażem. Tak też 

praktyka zawodowa realizowana jako odrębna, nieodpłatna i krótkotrwała (40 godz.) 

forma wsparcia okazała się nieatrakcyjna i nieużyteczna dla ON, względem staży 

rehabilitacyjnych, za które ON otrzymywały stypendium stażowe, a których czas 

trwania był zdecydowanie dłuższy (od 3 do 6 m-cy), przez co możliwości  zdobycia 

doświadczenia na danym stanowisku zdecydowanie większe. Należy tym samym 

zwrócić uwagę na wskaźnik dot. staży rehabilitacyjnych, których zrealizowano o 7 

więcej niż założono w projekcie, a które okazały się skuteczną formą wprowadzającą 

ON na rynek pracy, dzięki czemu zarówno cel główny projektu jak i cele szczegółowe 

zostały w pełni osiągnięte. 

Reasumując, rezultaty twarde założone w projekcie zostały zrealizowane na wysokim 

poziomie i jak wynika z danych monitoringowych tylko jeden rezultat nie został w pełni 

osiągnięty, dotyczący liczby 175 ON, które odbyły praktyki zawodowe. Docelowo w 

projekcie 174 ON odbyły praktyki zawodowe. 
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Wykres nr 2. Zestawienie poziomu osiągniętych wskaźników (stan na 31.07.2014 r.) 

 

 
 

 

 

 

LEGENDA 

1. % ON z opracowanym Indywidualnym Planem Działania 

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

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

4. 
 

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

5. % ON, które odbyły staże rehabilitacyjne 

6. % ON, które odbyły praktyki zawodowe 

7. % ON, które ukończyły szkolenia zawodowe 

8. % ON, które ukończyły szkolenia podnoszące kwalifikacje podstawowe  

9. 
 

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

10. % ON, które podjęły pracę 

11. % ON, które uzyskały wsparcie w postacie usług z zakresu pośrednictwa pracy 
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3.2. Poziom realizacji założonych produktów projektu 

Projekt zakładał wypracowanie 27 produktów, których poziom realizacji przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela nr 5. Poziom realizacji założonych produktów projektu 

L.p. Nazwa produktu 

 

Wartość 

założona 

Wartość 

osiągnięta 

% realizacji 

produktu 

1 Regulamin rekrutacji 1 1 100% 

2 Regulamin form udzielonego wsparcia 1 1 100% 

3 IPD 375 469 125% 

4 Karty udzielonego wsparcia z zakresu porad i 

doradztwa zawodowego 

300 469 156,3% 

5 WAS-Z 250 304 121,6% 

6 Opinie pracodawców o odbyciu stażu  175 182 103,4% 

7 Opinie o zakończeniu praktyk zawodowych 175 174 99,4% 

8 Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń 

zawodowych 

300 300 100% 

9 Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń 

podnoszących kwalifikacje podstawowe 

250  280 112% 

10 Zaświadczenia  o ukończeniu szkoleń z 

zakresu przedsiębiorczości, zakładania 

działalności gospodarczej oraz 

spółdzielczości socjalnej  

25 37 148% 

11 Zaświadczenia/oświadczenia o podjęciu 

przez ON zatrudnienia  

75 79 105,3% 

12 Karty udzielonego wsparcia z zakresu 

pośrednictwa pracy 

300 372 124% 

13 Deklaracje uczestnictwa rodzin i opiekunów 

ON 

250 253 101,2% 
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14 Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów dla 

rodzin i opiekunów ON 

250 253 101,2% 

15 Kongres Regionów 1 1 100% 

16 Konferencje dla kadry zarządzającej 10 3  * 

17 Szkolenia dla kadry zarządzającej  30 70  * 

18 Filmy nt. zatrudnienia ON 8 8 100% 

19 Panel Ekspercki 1 1 100% 

20 Konferencja z Polsko – Brytyjską Izbą 

Handlową 

1 1 100% 

21 Strategia ewaluacji 1 1 100% 

22 Strategia monitoringu 1 1 100% 

23 Raport z ewaluacji wstępnej w projekcie 1 1 100% 

24 Raporty okresowe z ewaluacji 2 2 100% 

25 Raport końcowy ex-post 1 1 ** 

26 Konferencja upowszechniająca rezultaty 

projektu 

1 1 100% 

27 Podręcznik dobrych praktyk  500 500 100% 

 

25 z 27 produktów na dzień 31.07.2014 r. zostało osiągniętych. Jeden produkt tj. opinie o 

zakończeniu praktyk zawodowych został zrealizowany w 99,4% względem założonej 

wartości.  

 Odnośnie produktów nr. 16 i nr. 17: w ramach zadania nr 3 Współpraca z 

pracodawcami i promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 45+ 

założono udział w 10 konferencjach i 30 szkoleniach dla kadry zarządzającej mający 

na celu propagowanie programu prozatrudnieniowego dla osób niepełnosprawnych 

45+ wśród kadry zarządzającej uczestniczącej w konferencjach i szkoleniach. 

Założona we wniosku o dofinansowanie projektu średnia liczba uczestników/czek 

pojedynczej konferencji to około 100-150 osób, a szkolenia 15-20 osób, zatem łącznie 

założono dotarcie do grupy ok. 1500 osób z kadry zarządzającej z różnych branż w 

Polsce. Przed ogłoszeniem zapytania ofertowego Partner projektu przeprowadził 
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badanie rynku, które wykazało brak możliwość zorganizowanie 10 konferencji 

skierowanych do grupy docelowej w czasie trwania projektu oraz możliwość 

zorganizowania większej ilości szkoleń. W efekcie zorganizowano 3 konferencje w 

których udział wzięło 832 osoby oraz 70 szkoleń w których udział wzięło 758 osób. 

Tym samym produkty dot. konferencji i szkoleń dla kadry zarządzającej należy uznać 

za wypracowane gdyż docelowo wzięło w nich udział 1590 osób względem założonej 

liczby 1500 osób. 

** Produkt w postaci niniejszego raportu z ewaluacji końcowej ex-post zostanie 

przedłożony do zatwierdzenia GSP na posiedzeniu, które odbędzie się w miesiącu 

sierpniu 2014 r. 

 

 

4. PROMOCJA PROJEKTU 

W okresie realizacji projektu przeprowadzono szereg działań  informacyjnych oraz z zakresu 

promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 45+. Wszystkie założone działania 

promocyjne zostały przeprowadzone. Zakres zrealizowanych działań po stronie Lidera i 

Partnera przedstawia się następująco: 

 

Po stronie Lidera projektu: 

 Opracowano i zatwierdzono Strategię promocji i upowszechniania rezultatów 

projektu oraz  System Identyfikacji Wizualnej w projekcie, 

 Opracowano, zbudowano i na bieżąco administrowano stronę internetową projektu:  

www.wsparcie45plus.blogspot.com 

 Opracowano ulotki, plakaty, tablice informacyjne, roll-up 

 Opracowano podręcznik dobrych praktyk 

 Zorganizowano konferencję upowszechniającą rezultaty projektu 

Po stronie Partnera projektu: 

 Zrealizowano Kongres Regionów 

http://www.wsparcie45plus.blogspot.com/
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 Współorganizowano konferencję z Polsko – Brytyjską Izbą Handlową 

 Zorganizowano Panel Ekspercki 

 Zorganizowano 10 konferencji i 30 szkoleń dla kadry zarządzającej  

 Wyprodukowano serię 8 krótkich filmów nt. zatrudniania ON, których promocja 

odbyła się na blogu projektu oraz na serwisie you tube. 

 

W wyniku skutecznych działań promocyjno – rekrutacyjnych osiągnięto wysoki wskaźnik 

zrekrutowanych osób niepełnosprawnych (125%). Konferencje i szkolenia zorganizowane 

przez Partnera pozwoliły na dotarcie do 1590 osób z kadry zarządzającej w różnych branżach 

w Polsce, konferencja zorganizowana przez Lidera projektu skierowana była do 100 osób.  

 

 

5. STRUKTURA GRUPY DOCELOWEJ 

W okresie realizacji projektu tj. od 03.2013 r. do 07.2014 r. do udziału w projekcie 

zrekrutowano ogółem 731 osób, w tym 404 kobiety (55,3%) oraz 327 mężczyzn (44,7%), 

natomiast 729 osób  (404 K i 325M) ukończyło udział w projekcie, a 2 osoby (2M) przerwały 

udział. Podział względem płci w grupie zrekrutowanych 478 ON jest zbliżony, lecz 

nieznaczną przewagę odnotowano w grupie mężczyzn, których wzięło udział w projekcie 246 

(51,5%), kobiet zrekrutowano do projektu 232 (48,5%). W grupie 253 osób z rodzin i 

opiekunów ON znalazło się zdecydowanie więcej kobiet - 172 (68%), niż mężczyzn – 81 

(32%), co potwierdza fakt, że funkcje opiekuńczo-wspierające ON częściej sprawują kobiety 

(głównie żony i matki) niż mężczyźni oraz kobiety chętniej korzystają z różnego typu 

wsparcia m.in. psychologicznego oferowanego w tego typu projektach. 
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Wykres nr 3. Struktura grupy docelowej ON i OP ze względu na płeć 

 

 

 

 

Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 45 roku życia, 

będących w tzw. wieku niemobilnym tj. 45 – 59 lat dla kobiet i 45 – 64 lat dla mężczyzn, z 

końcem lutego 2014 r. w związku z wydłużeniem wieku aktywności zawodowej CRZL 

wyraziło zgodę na wydłużenie górnej granicy wiekowej w projekcie dla kobiet do 60 roku 

życia, a dla mężczyzn do 65 roku życia. Partner projektu rozpoczął rekrutację do udziału w 

projekcie również ON spełniające zmienione kryteria wiekowe, jednakże docelowo w grupie 

zrekrutowanych ON w wieku 60 -65 lat znaleźli się tylko mężczyźni (100%). 
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Wykres nr 4. Struktura grupy docelowej ON ze względu na wiek i płeć 

 

Biorąc pod uwagę wykształcenie uczestników/czek projektu to z racji wieku 45+ poziom 

wykształcenia ON jest niższy niż w młodszych grupach wiekowych. Zdecydowana większość 

badanych posiada wykształcenie ponadgimnazjalne (75,7%), co dziesiąty wyższe, a w dalszej 

kolejności podstawowe, gimnazjalne i niższe  (8,8%) oraz pomaturalne (6,5%).  

Wykres nr 5. Struktura grupy docelowej ze względu na wykształcenie  
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6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W ŚRODOWISKU PRACODAWCÓW 

6.1.Pracodawcy nt. zatrudniania ON w wieku 45+  

W ramach współpracy z pracodawcami w przedmiotowym projekcie Partner przekazał 

łącznie 72 ankiety wypełnione przez osoby reprezentujące firmy i instytucje zaangażowane w 

projekt „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”. Należy pamiętać, że 

badania zostały przeprowadzone na próbie badawczej, w której znaleźli się pracodawcy 

związani z realizacją projektu, nastawieni raczej pozytywnie do kwestii zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, zatem wyniki badania są reprezentatywne  dla tej grupy pracodawców. 

Osoby badane reprezentowały mikroprzedsiębiorstwa 38,9% (28 ankiet), duże 

przedsiębiorstwa 23,6% (17 ankiet) oraz małe przedsiębiorstwa 20,8% (15 ankiet). Najmniej 

licznie reprezentowane były średnie przedsiębiorstwa 16,7% (12 ankiet).  

Branże
1
 w których działają firmy badanych pracodawców to najczęściej usługi (14 osób), 

branża budowlana, nieruchomości (8 osób), branża handlowa (7 osób), administracja 

publiczna (6 osób), branża medyczna (6 osób), ochrona i dozór (5 osób), finanse i księgowość 

(5 osoby), doradztwo personalne, szkolenia, mediacje (5 osób), państwowa jednostka 

budżetowa (4 osoby), działalność kulturalna (2 osoby), branża telekomunikacyjna (2 osoby), 

organizacja pozarządowa, działalność prawnicza i sądowa, wydawnicza, recykling, 

ubezpieczenia, lotnictwo (po 1 osobie).  

Ponad połowa badanych (57%) posiada w swoim środowisku, czy to w rodzinie, czy wśród 

sąsiadów bądź znajomych osoby niepełnosprawne. Mniej niż połowa respondentów (43%) nie 

ma takiej osoby w swoim najbliższym otoczeniu. 

W obecnie prowadzonej firmie 62,5% ankietowanych nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, 

natomiast 37,5% zatrudnia osoby niepełnosprawne. Pracodawca, który wskazał najwyższą 

                                                 
1
 Dwóch respondentów nie wskazało branży. 
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liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych (400 ON), zatrudnia wśród nich 320 ON 

powyżej 45 roku życia. Pojedynczy pracodawcy wskazali, że zatrudniają kolejno: 80 ON 

(brak danych ile ON w wieku 45+), 30 ON (brak ON powyżej 45 roku życia), 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 powyżej 45 roku życia), 4 ON (w tym 3 ON w wieku 45+).  Po 3 osoby 

niepełnosprawne zatrudnia trzech pracodawców (w tym dwóch z nich zatrudnia po 1 ON w 

wieku 45+). Pięciu pracodawców wskazało, że zatrudnia 2 osoby niepełnosprawne (w tym po 

1 ON w wieku 45+). Sześciu pracodawców zatrudnia po 1 ON w tym tylko dwóch z nich 

zatrudnia po 1 ON w wieku 45+). 

Łącznie na pytanie o liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych pracodawcy wykazali 604 

osoby niepełnosprawne, w tym 360 osób niepełnosprawnych w wieku 45+, co wskazuje na 

fakt, że ponad połowa osób niepełnosprawnych zatrudnionych przez pracodawców biorących 

udział w projekcie jest w wieku powyżej 45 roku życia. 

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w zakładach pracy u większości pracodawców nie 

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

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

przystosowania stanowisk pracy (61,9%).  Co czwarty pracodawca nie musiał dostosowywać 

stanowisk pracy, gdyż konieczność dostosowania zakładu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych uwzględniono już na etapie jego budowy (28,6%). Prawie co dziesiąty 

badany pracodawca  (9,5%) musiał wprowadzić zmiany.  

Ośmiu na dziesięciu pracodawców (83%) mających doświadczenia związane z zatrudnianiem 

osób niepełnosprawnych było zadowolonych z jakości pracy ON, co dziesiąty był średnio 

zadowolony, a 7%  badanych miało trudności z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie.  

Ponad połowa badanych (63%) uważa, że osoby niepełnosprawne nie są mniej wydajnymi 

pracownikami od osób pełnosprawnych, a często są bardziej zaangażowani i zmotywowani do 

pracy, co potwierdzają opinie pracodawców na ten temat: „pracują tak jak inni pracownicy”, 

„mają większą motywację”, „są bardziej ambitni”, „osoby niepełnosprawne pracują z 
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zaangażowaniem”, „muszą być bardziej przedsiębiorczy niż inni”, „ponieważ jest jeszcze 

wiedza, doświadczenie i zaangażowanie”, „nie zawsze stopień niepełnosprawności świadczy 

o tym co ten człowiek potrafi i jaką pracę wykonuje”, „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 że osoba niepełnosprawna musi wykonać o wiele mniej pracy, aby 

wyrobić swoją normę”. 

Jednak pewna część ankietowanych pracodawców (15%) uważa, że osoby niepełnosprawne 

są mniej wydajnymi pracownikami od osób pełnosprawnych: „mniejsza różnorodność 

funkcji, które mogą być wykonywane”, „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 – żaden 

small business na to nie pójdzie”, „osoby niepełnosprawne jak sama nazwa wskazuje różnią 

się od większości społeczeństwa tym, że zakres ich funkcjonowania jest w jakimś stopniu 

ograniczony. Ze względu na te ograniczenia są zadania, w których są mniej wydajne niż 

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

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

pracownikami i nie warto ich zatrudniać”.  

Prawie co piąty badany nie wyraził swojej opinii na ten temat, zaznaczając odpowiedź „nie 

mam zdania”(22%).  

W ramach projektu przeprowadzono szereg działań skierowanych do pracodawców, w grupie 

badanych pracodawców największa liczba wzięła udział w spotkaniach informacyjnych z 

pracownikami projektu (81%), co trzeci pracodawca zorganizował w swojej firmie praktyki 

zawodowe i staż rehabilitacyjny (32%). W konferencjach i szkoleniach dla kadry 

zarządzającej wzięło udział 15% badanych, najmniej respondentów wzięło udział w 

wydarzeniach typu: Panel Ekspercki i Kongres Regionów (odpowiednio 6% i 3%).  
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Wykres nr 6. Wydarzenia w ramach projektu z udziałem pracodawców objętych badaniem 

 

 

Czterech na pięciu badanych pracodawców (77%) uznało, że udział w wydarzeniach 

realizowanych w ramach projektu przekonał ich do tego, że osoby niepełnosprawne (w tym w 

wieku powyżej 45 lat) mogą być dobrymi pracownikami: „mam nadzieję, że rzeczywiście są 

osobami produktywnymi”, „sądzę że osoby niepełnosprawne mają szanse pracować równie 

efektywnie jak osoby zdrowe”, co piąty (20%) nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, a 3% 

badanych udzieliło odpowiedzi negatywnej.  
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Wykres nr 7. Opinia pracodawców na temat możliwości bycia dobrym pracownikiem przez ON 

 

 

 

 

Na pytanie odnośnie powodów zatrudniania ON badani najczęściej wskazywali: potrzeba 

zatrudnienia nowych pracowników o konkretnych kompetencjach zawodowych (31,5%). Co 

czwarty pracodawca zatrudnił z powodu chęci zatrudnienia osób/osoby niepełnosprawnej 

(27,3%), co piąty ze względu na możliwość pozyskania finansowego wsparcia z tytułu 

zatrudnienia osób/osoby niepełnosprawnej (18,2%). Co dziesiąta osoba (12,1%) wymieniła 

inne powody będące podstawą zatrudnienia ON, m.in.: „chęć aktywizacji ON”, „danie szansy 

osobie niepełnosprawnej na odbycie stażu”, „pracownicy w trakcie zatrudnienia uzyskali 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności”, „duża lojalność”, „zbieg okoliczności”. Prawie co 

dziesiąta osoba (9%) jako powód zatrudnienia właśnie ON wskazała problemy ze 

znalezieniem doświadczonej kadry, a najmniej osób (3%) zatrudniło ON, aby spełnić wymóg 

w zakresie 6% wskaźnika zatrudnienia ON. 
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Wykres nr 8. Opinia pracodawców na temat powodów zatrudniania ON 

 

 

Na pytanie, czy pracodawcy zamierzają zatrudniać osoby niepełnosprawne, większość z nich 

odpowiedziała twierdząco (59%). Jedna trzecia badanych nie potrafiła odpowiedzieć na to 

pytanie (39%). Pozostali (2%) udzielili odpowiedzi przeczącej tak argumentując: „Kierowca 

w firmie transportowej musi być w pełni sprawny”. 

 

Pracodawcy, którzy posiadają doświadczenie w zatrudnianiu niepełnosprawnych 

pracowników deklarowali ich dalsze zatrudnianie:  

 „są to pełnowartościowi pracownicy, którym należy dać szansę na rozwój i 

zatrudnienie” 

 „chcę aktywizować osoby niepełnosprawne” 
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 „różnorodność uważam za wartość i osoby niepełnosprawne mogą mieć wysoki 

poziom kompetencji” 

  „stawiam na kompetencje, sumienność i zaangażowanie” 

 „są to często ludzie na których naprawdę można polegać” 

 „niepełnosprawność nie określa kompetencji i osobowości kandydata” 

Niektórzy pracodawcy zwracali też uwagę na korzyści związane z zatrudnieniem 

niepełnosprawnego pracownika. 

 „oprócz aktywizacji zawodowej takiej osoby moja firma również może na tym 

skorzystać” 

 „chcę skorzystać z ich pomysłowości” 

 „chęć pomocy + zyski” 

 „ich zatrudnianie pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnianiem 

pracowników” 

 „wynika to z mojego przekonania, iż przy odpowiednim stanowisku osoba 

niepełnosprawna może żyć i jest bardzo sprawna dodatkowo preferencyjne warunki 

zatrudnienia są zachęcające” 

 „zatrudnienie osoby niepełnosprawnej rozwiązuje problemy kadrowe, a 

niepełnosprawnemu daje możliwości realizowania się na polu zawodowym”  

Część pracodawców deklaruje zwiększenie zasobów kadrowych o niepełnosprawnych 

pracowników w sytuacji bardziej sprzyjającej koniunktury na rynku np. „jeżeli sytuacja na 

rynku zbytu moich towarów się poprawi chętnie zatrudnię osoby niepełnosprawne”, 

„zatrudnię taką osobę, gdy tylko nadarzy się taka możliwość”, „jeśli będą wakaty”. 

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

rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych wyrażali swoje zadowolenie, a nawet pozytywne 

zaskoczenie pracą stażysty np. „po odbyciu stażu rehabilitacyjnego zmienił się mój pogląd na 

pracę osób niepełnosprawnych”, „lepiej zmotywowanych pracowników nie znajdę”, „są 
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dobrymi pracownikami”, „są to osoby ambitne, angażujące się, z dużą wewnętrzną 

motywacją do pracy”,  „są to osoby tak samo pracujące jak osoby zdrowe”. 

 

Wykres nr 9. Opinie pracodawców na temat możliwości zatrudnienia w przyszłość ON 

 

 

6.2.Osoby niepełnosprawne w wieku 45+ na rynku pracy 

Z punktu widzenia osób niepełnosprawnych poruszających kwestie rynku pracy istnieją 

bariery ze strony pracodawców, utrudniające im podjęcie zatrudnienia: 

  (…) każdy pracodawca patrzy że starszy to za np. 5 lat pójdzie na emeryturę i po co 

ja będę go brał, wolą młodszych. Chyba, że ten młody nie chce pracować, bo i tak 

bywa” 

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

kończy. To też bariera” 

Analiza rynku pracy wykazuje, że zarówno osoby niepełnosprawne jak i pełnosprawne w 

wieku powyżej 45 roku życia mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Beneficjenci 
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projektu ponadto podkreślają, że ich sytuacja na rynku pracy jest szczególnie niekorzystna, 

gdyż 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 zaważają” 

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

zwolnienia” 

 „(…) dużo wody musi upłynąć żeby pracodawcy uwierzyli że osoba niepełnosprawna, 

starsza dużo może” 

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

zatrudniania osób niepełnosprawnych jest nadal niewystarczająca. 

 „potrzebna kampania informacyjna dla pracodawców” 

 „raz, że jeśli chodzi o rynek pracy pracodawcy nie są zainteresowani 

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

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

im się wydaje że 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, że po prostu nie wiem czy ktoś będzie to brał pod uwagę, żeby 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 żeby ludzie którzy mają taką możność, żeby pomóc tym 

ludziom, przecież Ci ludzie mogą tak samo pracować, może pracować na mnie i osobę 

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

sytuację na lepsze. Chociażby możliwość bezpośredniego kontaktu pracodawców z osobami 

niepełnosprawnymi podczas staży 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, żeby zatrudnić osobę niepełnosprawną, a 

dostaje ją za darmo na parę miesięcy, a jeżeli ten pracownik okaże się dobrym 

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

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

zdaniem”. 

To, że uczestnictwo w projekcie dało możliwość zmiany sytuacji osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy, potwierdzają sami beneficjenci/tki projektu:  

 „w moim wieku ciężko znaleźć pracę, każdy chce zatrudniać młodych. Całe szczęście 

że coś takiego [ projekt – przyp. autorki] znalazłam. Stanęłam na głowie i udało się 

podjąć pracę” 

 „jestem zadowolona, bardzo miłe Panie pomagają z FAR. Pomogli mi podjąć 

zatrudnienie, kontakt z pracodawcą, formalności, mam przedłużoną umowę, pracuję 

jako sprzedawca. Bardzo mi się podoba ta praca.” 

 „bez projektu nie udałoby mi się podjąć tak szybko pracy. Dobrze że jest taka pomoc. 

Jestem zadowolona bo mam pracę”. 

Reasumując, przeprowadzone w projekcie działania o charakterze informacyjnym, mające na 

celu uzmysłowienie korzyści, również w wymiarze ekonomiczno – społecznym, jakie mogą 

płynąć dla pracodawców z zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz działania promujące 

osoby niepełnosprawne w wieku 45+, jako dobrych pracowników, na równi lub czasem 

bardziej efektywnych niż pracownicy pełnosprawni to wręcz niezbędne elementy zmierzające 

w rezultacie do przełamywania barier i stereotypów dotyczących ON wśród pracodawców.  
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7. WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ 

W ramach badania dotyczącego opinii ON nt. warsztatów aktywizacji społeczno – zawodowej 

przeprowadzono 11 wywiadów (IDI) oraz badanie ankietowe w wyniku którego pozyskano 

124 ankiety dotyczące WAS-Z. Próba wyniosła 44,4% ON, które wzięły udział w warsztatach 

aktywizacji społeczno – zawodowej zorganizowanych w projekcie. Kobiety stanowiły 53% 

respondentów, a mężczyźni 47%. Zdecydowana większość badanych mieszka w mieście 

(79%), a co piąty (21%) zamieszkuje wieś. Prawie 72% posiada wykształcenie 

ponadgimnazjalne, prawie co siódmy pomaturalne (14%), co dziesiąty wyższe (9%), 

podstawowe (4,5%), brak wykształcenia wskazała 1 osoba.  

Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 45+, tak też udział grup 

wiekowych powyżej 45 roku życia biorących udział w badaniu przedstawia się następująco: 

w wieku 45-49 (17,1%), 50-54 lat (34%), 55-59 lat (39,3%), a w najstarszej grupie wiekowej 

60-65 lat (9,6%).  

Warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej to jedna z form wsparcia realizowana w 

projekcie, przeprowadzana w formie wyjazdowej, w ramach której odbywają się 4 

komplementarne moduły tematyczne. Szczegółowy program warsztatów każdorazowo 

dostosowywany był do potrzeb beneficjentów/tek. 

Wykres nr 10. Moduły tematyczne wchodzące w zakres warsztatów aktywizacji społeczno - zawodowej 
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Z opinii uczestników/czek warsztatów wynika, że każdy z nich odniósł korzyści związane z 

udziałem w programie zajęć realizowanych podczas warsztatu. Odnosząc się do w/w 

modułów można stwierdzić, że korzyści te związane były z zakresem otrzymanego wsparcia 

psychologicznego, zawodowego, prawnego oraz niezależnego życia.  

 Korzyści odniesione przez ON związane z zakresem modułu niezależnego życia: 

dostaliśmy „w kość”, dużo ćwiczeń, zaplanowany czas, dobrze bo mobilizują ludzi do 

działania. Sama po sobie widzę efekty”, „fachowe porady z zakresu rehabilitacyjnego 

dotyczącego mojego schorzenia są dla mnie ważne i mam ich dużo ponieważ z kadry 

jest 10 osób i są to fizjoterapeuci, którzy dużo takich mądrych porad mi przekazują”. 

 Korzyści odniesione przez ON związane z zakresem modułu psychologicznego: 

„nauczyli mnie jak być bardziej odważnym, bo tak to oj boję się! Bo się wywrócę, 

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

potrafię zrobić”, (…) dla mnie to jest ogromny sukces że ja nauczyłam się pływać, a to 

dodało mi jeszcze takiej wiary w siebie że można dużo rzeczy zrobić, które się 

wcześniej wydawały niemożliwe!”, (…)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 człowiek może się otworzyć, porozmawiać, nie ma żadnych barier i nie że 

ten jest taki, ten jest taki.” 

 Korzyści odniesione przez ON związane z zakresem modułu doradztwa zawodowego: 

„Ona (tzn. doradczyni zawodowa – przyp. autora) potrafiła wyłuskać z nas jakieś 

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

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

takie wskazówki, drogę jak należy dalej postępować, żeby móc się odnaleźć nie raz w 

zupełnie innym zawodzie i czerpać z tego przyjemność(…), „pierwszy raz jestem na 

takich warsztatach aktywizacji i myślę, że słowo jest adekwatne do tego co tutaj jest. 

Aktywizacja zawodowa i tak jest. Doradztwo zawodowe to jest też istotna sprawa, 

mówię ja już kilka razy miałam, tutaj ta Pani jakoś inaczej to mówi, przystępnie, 

lepiej, zapada w pamięć”, (…) poradnictwo kierunkowe, to też dużo dało, ponieważ 



 

 
 

 

Strona | 50 

potrafiło ukazać dobre cechy moje i każdego z nas, nauczyło mnie kontaktu, rozmowy 

z przełożonym przyszłym i nieraz się dziwię, że wcześniej nie miałam takiego kontaktu 

z kimś drugim, z doradcą takim, pracowałam prawie 30 lat w zawodzie i miałam 

różnych przełożonych i gdybym wiele rzeczy widziała byłoby mi łatwiej kontaktować 

się z bezpośrednimi przełożonymi” 

 Korzyści odniesione przez  ON związane z zakresem modułu prawnego: (…) człowiek 

nie jest obeznany w tych przepisach, co można zrobić, nic nie można zrobić bez 

znajomości przepisów i bez pomocy bo ktoś się na tym zna (…) żeby się spotkać, 

porozmawiać, a tak bym nie wiedział, a tu jest możliwość  w ramach FAR-u, nie trzeba 

płacić, można skorzystać z tych środków”, „jak załatwić wózek, co mi się należy, co 

jest refundowane, takich informacji tu dostałem”, (…)zastanawiałem się czy iść na 

rentę, podpowiedzieli że można być na rencie i pracować”. 

Warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej spełniły oczekiwania prawie wszystkich 

uczestników (96%), pojawiły się również opinie: „nawet przerósł moje oczekiwania”, 

„wielka odskocznia od życia i problemów”. Pozostałe 4% badanych wskazało odpowiedź: 

„nie mam zdania” (3%) oraz „nie” (1%).  

Wykres nr 11. Opinie nt. adekwatności warsztatów aktywizacji społeczno – zawodowych do potrzeb BO ON 
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Respondenci zostali zapytani również o mocne i słabe strony warsztatów aktywizacji 

społeczno – zawodowej i tak do mocnych stron zaliczono:  

 cały wyjazd, ośrodek i lokalizacja WAS-Z – 36,3% 

 zajęcia i doradztwo zawodowe, rynek pracy dla osób niepełnosprawnych – 32,6% 

 poznanie wspaniałych ludzi, zgrany zespół, rodzinna atmosfera – 26,7% 

 dobrze zorganizowany, ciekawy program zajęć – 25,2%  

 zajęcia sportowe, aktywność fizyczna w tym: rowery, wycieczki, strzelanie z łuku, 

kręgle, joga, terapia tańcem – 22,2% 

 młoda, życzliwa, profesjonalna i zaangażowana kadra – 21,5% 

 zajęcia rehabilitacyjne – 16,3% 

 zajęcia z psychologiem, trening interpersonalny – 11,8% 

 basen – 8,9% 

 możliwości radzenia sobie w życiu codziennym – 5,9% 

 dyskusje na tematy dotyczące osób niepełnosprawnych – 4,4% 

 odskocznia od codzienności – 3% 

Do słabych stron uczestnicy warsztatów zaliczyli natomiast: 

 

 za krótki czas trwania WAS-Z – 15,6% 

 zbyt intensywny, przeciążony program zajęć – 12,6% 

 za długie zajęcia, brak wolnego czasu – 8,1% 

 warunki w ośrodku, bariery architektoniczne – 5,2% 

 za mało basenu – 4,4% 

 brak możliwości indywidualnego spaceru poza teren ośrodka – 3,7% 

 dojazd we własnym zakresie – 2,2% 

 młoda, niedoświadczona, nadopiekuńcza kadra – 1,7% 

 za mało ćwiczeń dla „nie wózkowiczów” – 1,7% 
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Kadra  prowadząca warsztaty została bardzo wysoko (55,6%) oraz wysoko (42,7%) oceniona 

przez osoby biorące w nich udział: „Dobrze dobrana kadra, Pan od zajęć zawodowych 

znający się na rzeczy”, „Opiekunowie bardzo mili, pomagali. Kompetentna kadra”, 

„Profesjonalne podejście kadry Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Osoby te wykazywały się 

troskliwością i zrozumieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”. Mniej niż 2% badanych 

(1,7%) wystawiło kadrze ocenę średnią. Należy zaznaczyć że nie pojawiła się żadna opinia 

świadcząca o braku zadowolenia z opiekunów i prowadzących zajęcia podczas warsztatów 

(brak wartości ze skali: 1 – bardzo nisko, 2 – nisko).  

 

Wykres nr 12. Ocena kadry prowadzącej warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowe 

 

 

Pozytywnie zostały ocenione również materiały przekazane podczas warsztatów, uczestnicy 

ocenili je bardzo wysoko (39,5%) oraz wysoko (50%), co dziesiąty badany wystawił 

otrzymanym materiałom ocenę średnią (10,5%). Nie odnotowano bardzo niskich i niskich 

ocen materiałów. 
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Wykres nr 13. Ocena materiałów otrzymanych podczas warsztatów aktywizacji społeczno – zawodowej  

 

 

Prawie wszyscy badani (96%) stwierdzili, że nabyta podczas WAS-Z wiedza i umiejętności 

mogą im się przydać w przyszłości. Pozostali (4%) nie potrafili w momencie badania 

odpowiedzieć na to pytanie, natomiast nikt z badanych nie zakwestionował przydatności 

wiedzy i umiejętności zdobytej podczas warsztatów. Jak wynika z opinii ON, najbardziej 

przydatną wiedzę i użyteczne umiejętności uzyskali z następujących zakresów: 

 z zakresu zawodowego, jak szukać pracy, rozmowa kwalifikacyjna – 46,8% 

 z zakresu własnej rehabilitacji, poprawy kondycji fizycznej, ćwiczenia, joga – 38,7% 

 z zakresu własnego rozwoju, zmotywowanie do aktywności, wiara w siebie – 21% 

 nawiązanie nowych znajomości – 12,1% 

 kwestie prawne – 7,2%  

 wiedza potrzebna do codziennej egzystencji ON – 5,6%  

Co czwarty uczestnik/czka warsztatów (25,8%) wskazał cały program warsztatów i poruszoną 

podczas zajęć tematykę jako źródło cennej wiedzy i umiejętności przydatnych w codziennej, 

społeczno – zawodowej egzystencji np. „tydzień nauki. Jazda na wózku, poprawiłem swoją 
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kondycję, chwalę sobie ten wyjazd. Wiele się nauczyłem na rozmowach na temat szukania 

pracy”. 

Czterech na pięciu respondentów/ek (79,1%) stwierdziło, że znalezienie pracy po warsztatach 

wydaje się łatwiejsze niż przed udziałem: „wyjazd ten uzmysłowił mi, iż ze swoją 

niepełnosprawnością i wiekiem 56 lat mam szansę na znalezienie pracy i odbycie kursów, 

które nauczą mnie nowego zawodu”, co piąty uczestnik/czka uznał, że znalezienie pracy 

będzie trudne (13,7%) i bardzo trudne (4,8%), a tylko nieliczni że bardzo łatwe (2,4%).  

 

Wykres nr 14. Opinie uczestników warsztatów nt. stopnia trudności dot. znalezienia pracy 

 

                  

Respondenci często potwierdzali że podejmą w najbliższym czasie działania mające na celu 

podjęcie pracy (70,2%), pewna część uczestników/czek warsztatów udzieliła odpowiedzi 

przeczącej (16,9%), a co dziesiąty odpowiedział „trudno powiedzieć” (12,9%). Działania, 

jakie mają zamiar podjąć BO w celu uzyskania zatrudnienia to głównie udział w kolejnych 

formach wsparcia w ramach projektu tj. podjęcie stażu rehabilitacyjnego (58%), ukończenie 

kursu zawodowego (33%), ponadto respondenci planują kontakt osobisty z pracodawcami 

(18%), poszukiwanie pracy poprzez kontakty własne (14%), poszukiwanie ofert w internecie i 

prasie (12%), wysyłanie cv (8%), oferty z Urzędu Pracy (6%), samozatrudnienie (3%). Po 2% 

badanych wskazało: ukończenie kursu językowego oraz udział w Targach Pracy. 
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Wykres nr 15. Deklaracja BO ON nt podjęcia działań zawodowych 

 

 

Prawie wszyscy badani (98,4%) ocenili warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej bardzo 

wysoko i wysoko, odpowiednio 75,4% i 23%, a tylko 1,6% ON wystawiło ocenę 

umiarkowaną.  

 

Wykres nr 16. Ogólna ocena warsztatów aktywizacji społeczno – zawodowej przez ON 
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Warsztaty aktywizacji społeczno – zawodowej to kluczowa forma wsparcia w projekcie, 

bardzo wysoko oceniana przez uczestników/czki. Ponadto WAS-Z realizowane w projekcie 

cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród beneficentów/ek projektu, co potwierdza fakt, że 

Partner projektu przeprowadził 2 dodatkowe warsztaty w związku z czym zamiast planowanej 

liczby 250 osób wzięło w nich udział 304 osoby. Z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych 

wynika, że udział w warsztatach w znacznej mierze pomógł uczestnikom/czkom odzyskać 

pewność siebie i wiarę w swoje możliwości. Ponadto WAS-Z były dobrym punktem wyjścia 

do dalszej aktywności społecznej  i zawodowej uczestników/czek projektu.  

 

8. SZKOLENIA: PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE PODSTAWOWE, ZAWODOWE 

ORAZ Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZAKŁADANIA WŁASNEJ 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ  

W ramach projektu realizowano 3 rodzaje szkoleń: podnoszące kwalifikacje podstawowe, 

zawodowe oraz szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, zakładania działalności gospodarczej 

oraz spółdzielczości socjalnej. Największym zainteresowaniem wśród ON cieszyły się 

szkolenia podnoszące kwalifikacje podstawowe, których wskaźnik realizacji wyniósł 280 

(142K i 138M). Z racji wieku 45+ mniej chętnie beneficjenci/tki projektu decydowali się na 

szkolenia zawodowe gdyż zainteresowani byli bardziej uzupełnianiem kwalifikacji niż nauką 

nowego zawodu. Jednakże docelowo w projekcie zrealizowano założony wskaźnik 300 

szkoleń zawodowych (156K i 144M). Trzeci rodzaj szkoleń w projekcie skierowany był do 

osób zainteresowanych własną przedsiębiorczością, w projekcie założono, że skorzysta z nich 

25 osób, a zdecydowało się na tego rodzaju szkolenie 37 osób (13K i 24M).  

Z danych monitoringowych wynika, że wśród szkoleń podnoszących kwalifikacje 

podstawowe największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia z zakresu obsługi 

komputera, internetu oraz programów komputerowych, na które zdecydowało się 195 ON 

(87K i 108M). Jeśli chodzi o szkolenia zawodowe to ON najczęściej wybierali szkolenia na 

stanowisko pracownika biurowego – 65 ON (34K i 31M), w dalszej kolejności w zawodzie 

florysty -  37 ON (36K i 1M) i operatora wprowadzania danych  – 31 ON (12K i 19M).  
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Badaniem objęto próbę, która wyniosła 40,4% osób (221 ON), które do końca 05.2014 r. 

ukończyły szkolenia w projekcie. Wśród osób objętych badaniem 54% stanowiły kobiety, a 

46% mężczyźni.   

Uczestnicy szkoleń w ramach przeprowadzonego badania zostali zapytani o oczekiwania 

jakie mieli decydując się na udział w wybranym szkoleniu. Najwięcej osób wskazało chęć 

podniesienia poziomu wiedzy (36%) oraz poszerzenie umiejętności (29%), co czwarty badany 

wskazał zdobycie nowych kwalifikacji (23,5%). Część badanych (14%) przyjęła propozycję 

dotyczącą zakresu kursu od organizatora projektu – FAR. Co dziesiąty uczestnik/czka 

wskazał potrzebę odbycia szkolenia przed rozpoczęciem stażu rehabilitacyjnego (12%) oraz 

przydatność szkolenia do podjęcia pracy (7%) „podwyższenie kwalifikacji przy obsłudze 

komputera, co zwiększa możliwość znalezienia pracodawcy u którego mógłbym odbyć staż i 

ewentualnie podjąć pracę”. 

Wyniki badania wskazują na to, że oczekiwania zdecydowanej większości uczestników/czek 

szkoleń zostały spełnione, gdyż aż 90% respondentów bardzo wysoko i wysoko oceniło 

korzyści zawodowe wyniesione ze szkolenia, umiarkowaną ocenę wskazał co dziesiąty (10%) 

badany. Nie odnotowano niższych ocen ze skali (1-bardzo nisko, 2-nisko). 

Wykres nr 17. Ocena ON korzyści zawodowych po odbyciu szkolenia 
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Z punktu widzenia własnego rozwoju zawodowego szczególnie przydatnym elementem 

szkolenia okazało się zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu szkolenia (65% ON) co 

czwarty respondent/ka wskazał przydatność szkolenia podczas poszukiwania pracy (24,4%) 

np. „do każdej pracy się przyda” (uczestniczka szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi 

klienta). Możliwość wykorzystania wiedzy wyniesionej ze szkolenia podczas stażu 

rehabilitacyjnego wskazał prawie co piąty badany (18,6%) np. ”zdobycie nowych wiadomości 

i umiejętności, które wykorzystuję w ramach stażu – prowadzenie dokumentacji pracowniczej 

(uczestniczka szkolenia na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego ze 

specjalizacją kadry i płace), a co dziesiąta ON wskazała użyteczność zakresu szkolenia w 

życiu codziennym (9,2%) np. „póki co gotuję dla rodziny, ale w przyszłości być może zajmę 

się tym zawodowo”(uczestnik szkolenia w zawodzie kucharz). Niektórym osobom 

niepełnosprawnym w momencie badania trudno było wskazać przydatne elementy szkolenia 

argumentując potrzebą dłuższej perspektywy czasu, aby ocenić co z zakresu szkolenia 

okazało się przydatne w rozwoju zawodowym (5,2%) „czas pokaże”, „może przydać się w 

przyszłości”. 

Uczestnicy szkoleń z zakresu przedsiębiorczości uzyskali wiedzę w jaki sposób krok po kroku 

otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą (firmę, spółdzielnię socjalną) oraz gdzie i w 

jaki sposób starać się o dofinansowanie. Co trzeci badany (33,3%) zadeklarował podjęcie 

działań w tym kierunku np.: „wiem jak otworzyć firmę, mam pomysł, będę starał się o środki 

z Urzędu Pracy”. 

Można z pewnością stwierdzić że kadra prowadząca szkolenia spełniła swoje zadanie, gdyż 

93% uczestników/czek szkoleń poziom prowadzenia zajęć oceniło bardzo wysoko i wysoko, 

odpowiednio 47% i 46%, ocenę średnią wystawiło 7% beneficjentów/tek. W podobny sposób 

oceniono również poziom organizacji szkolenia, gdyż 90%  badanych wskazało ocenę bardzo 

wysoką (49%) i wysoką (41%) argumentując swoje oceny m.in. „ osoba prowadzona była 

niezwykle otwarta, można było z nią porozmawiać, wyjaśniła wiele spraw”, „praca z 

młodymi, pełnymi zapału ludźmi – to się udziela”. Co dziesiąty uczestnik/czka szkoleń 

wskazał ocenę średnią (10%). Zarówno przy ocenie poziomu prowadzenia zajęć jak i 

organizacji szkolenia nie wskazano ocen niższych ze skali (1- bardzo nisko, 2- nisko). 
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Wykres nr 18. Ocena ON poziomu organizacji szkolenia i prowadzenia zajęć 

 

Na pytanie o elementy, które sprawiły najwięcej satysfakcji podczas szkolenia uczestnicy/czki 

wskazywali różnego rodzaju źródła satysfakcji, jednakże najczęściej związane one były z 

podniesieniem poziomu wiedzy i nabyciem umiejętności z zakresu danego szkolenia, 

satysfakcję z tego powodu odczuło dwóch na trzech respondentów/ek (68,2%) „nauczenie się 

czegoś nowego daje satysfakcję, szczególnie w moim wieku”, „największą satysfakcją jest dla 

mnie to, że sama mogę dość sprawnie poruszać się w internecie”, „dobrze wiedzieć więcej – 

wiedza daje satysfakcję”. Ukończenie szkolenia, otrzymanie dokumentu potwierdzającego 

udział w wybranym, bezpłatnym szkoleniu zostało również docenione przez co czwartą ON 

(24,8%) np. „bardzo jestem zadowolony, nie było mnie stać na taki kurs”, „skończenie 

każdego kursu daje satysfakcję”, „otrzymałam dyplom z wynikiem bardzo dobrym”, „jestem 

bardzo zachwycona – certyfikat w 2 językach”. Grupowa forma zajęć została doceniona przez 

co ósmego (12,6%) uczestnika/czkę tej formy wsparcia, którzy jako powód satysfakcji 

wskazali kontakt z innymi ludźmi i możliwość wzajemnej pomocy podczas zajęć np. „zgrana 

grupa, pomoc wzajemna”, „dużo satysfakcji przyniósł mi kontakt z innymi ludźmi i 

świadomość, że nie tylko ja borykam się z podobnymi problemami na rynku pracy”. Co 

dziesiąty respondent/ka (9,7%) jako źródło satysfakcji wskazał także indywidualny tryb 
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prowadzonego szkolenia w swoim miejscu zamieszkania np. „indywidualny tok nauczania i 

dojazd informatyka do mojego miejsca zamieszkania”. Podczas takiego rodzaju zajęć uwaga 

prowadzącego była skupiona tylko na uczestniku/czce przez co praca była 

zindywidualizowana, a zasób przekazanej wiedzy większy. ON biorące udział w szkoleniach 

indywidualnych z powodu ograniczonej sprawności i utrudnionego dojazdu na szkolenia 

grupowe bardzo doceniali takie rozwiązanie zastosowane w projekcie, gdyż dzięki temu mieli 

możliwość uczestniczenia w formach wsparcia organizowanych w ramach projektu. Ponadto 

respondenci/tki, którzy uczestniczyli w szkoleniach realizowanych w formie wyjazdowej 

wskazali ten wyjazdowy element szkolenia jako źródło swojej satysfakcji (6%). 

W trakcie realizacji szkoleń wystąpiły też pewne trudności, co piąta ON (19%) stwierdziła, że 

szkolenie było dla niej za krótkie i zbyt intensywne: „moja jedyna uwaga, szkolenie powinno 

być zdecydowanie dłuższe”, „wiele nowych zagadnień do opanowania”, „za krótki kurs i za 

szybko prowadzony”, w konsekwencji pojawiły się problemy z przyswojeniem wiedzy: 

„przyswojenie wielu informacji związanych z obsługą komputera, niektórych bardzo 

skomplikowanych w bardzo krótkim czasie. Dużo zajęć podczas jednego dnia”, „potrzebuję 

więcej czasu żeby przyswoić wiedzę” „kurs trwał tylko tydzień i dużo wiedzy do przyswojenia 

na raz”, zważywszy również na wiek oraz trudności zdrowotne ON: „przy moich 

schorzeniach neurologicznych miałem trudności z opanowaniem tak dużej ilości materiału w 

tak krótkim czasie”, inną wskazaną trudnością była: „dysfunkcja narządu wzroku”. W dwóch 

przypadkach wystąpiły techniczne problemy z komputerem, a pojedyncze wskazania 

dotyczyły poszczególnych elementów szkolenia jak: „gramatyka j. angielskiego”, 

„rozliczenia”, „nauka przepisów i jazda po mieście” [ kurs na prawo jazdy kat. B – przyp. 

autorki], „zaawansowana część szkolenia obsługi komputera”, „wprowadzanie formuł i 

funkcji (…) Już nie ta percepcja”. Beneficjenci zwracali uwagę, że zarówno tempo zajęć jak i 

czas trwania szkolenia powinno być bardziej dostosowane do ich możliwości i pewnych 

ograniczeń związanych zarówno z posiadaną niepełnosprawnością jak i wiekiem 45 plus.  

Jeśli chodzi o trudności wymieniane przez uczestników/czek szkoleń z przedsiębiorczości to 

pojawiły się pojedyncze odpowiedzi dotyczące tematyki szkolenia: „ prowadzenie firmy to za 
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trudne dla mnie” oraz zakresu szkolenia: „szkolenie było w pigułce, dobrze byłoby 

rozszerzyć”, a także: „ trudności z wyborem profilu działalności gospodarczej”. Jedna osoba, 

która wzięła udział w szkoleniu z przedsiębiorczości stwierdziła, że była zainteresowana 

udziałem wyłącznie w kursie komputerowym, a w efekcie okazało się że zajęcia 

komputerowe były połączone z zajęciami z własnej przedsiębiorczości, którymi nie była 

zainteresowana. Jednakże osoba ta wzięła udział w szkoleniu dobrze oceniając część 

związaną z zajęciami komputerowymi, a część dotyczącą przedsiębiorczości oceniła: 

„niepotrzebna wiedza”. 

Podsumowując jedną z form wsparcia w projekcie jakimi były 3 rodzaje szkoleń: podnoszące 

kwalifikacje podstawowe, zawodowe oraz szkolenia z zakresu przedsiębiorczości należy 

uwzględnić ogólną ocenę wystawioną przez uczestników/czki w/w szkoleń. Co drugi 

badany/a wystawił/a ocenę bardzo dobrą, czterech na dziesięciu badanych wystawiło ocenę 

dobrą, a co dziesiąty/a uczestnik/czka wystawił ocenę średnią. Nie wskazano ocen niższych 

ze skali (1-bardzo słabo, 2 – słabo).  

Wykres nr 19. Ocena ogólna szkoleń przez ON  
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9. PRAKTYKI ZAWODOWE I STAŻE REHABILITACYJNE  

Wśród form wsparcia oferowanych w projekcie znalazły się praktyki zawodowe oraz staże 

rehabilitacyjne. Zarówno w jednej jak i w drugiej formie przewidziano udział 175 ON.  

Opisywanie tych form wsparcia należy rozpocząć od definicji praktyki zawodowej i stażu 

rehabilitacyjnego w projekcie. 

Praktyka zawodowa - nieodpłatna, trwająca minimum 40 godzin forma wsparcia 

przewidziana w projekcie, która daje BO możliwość zastosowania i pogłębienia wiedzy i 

umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, realnej i adekwatnej oceny 

swoich możliwości zawodowych oraz umożliwia zapoznanie się w bezpiecznych warunkach 

ze strukturą i działaniem zakładu pracy bez nawiązywania stosunku pracy. 

Staż rehabilitacyjny - odpłatna, trwająca od 3 do 6 miesięcy forma 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, że prawie wszyscy respondenci realizowali praktyki 

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

zawodowe były formą wdrażającą ON w zakres obowiązków, które wykonywane były 

podczas stażu. Stąd też zakres obowiązków ON podczas stażu nie różnił się znacząco od 

zakresu prac wykonywanych podczas praktyki zawodowej, zazwyczaj były to te same 

czynności wykonywane w dłuższym wymiarze podczas stażu, którego czas trwania wynosił 

od 3 do 6 m-cy. Tylko w 5 przypadkach zrealizowano staż rehabilitacyjny bez poprzedzającej 

go praktyki zawodowej, gdyż uznano, że ze względu na posiadane doświadczenie nie ma 

konieczności wdrażania ON w zakres obowiązków jakie pełnić będzie podczas stażu. 

Próba wyniosła 60% tj. 91 ON ze 151 ON, które zakończyły udział w stażach 

rehabilitacyjnych do końca maja 2014 r. Wśród 91 ON objętych badaniem było 49 kobiet i 42 

mężczyzn. Były wśród nich osoby głównie w wieku 55-59 lat (35 osób) a także w wieku 50-
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54 lata (33 osób), w wieku 45-49 lat (15 osób) oraz najmniej w wieku 60-64 lata (8 osób). 

Ponadto przeprowadzono 3 wywiady z ON (1K i 2M), które w badanym okresie odbywały 

staż rehabilitacyjny.  

Badani realizowali staże poprzedzone praktykami oraz same staże w różnych branżach i na 

różnych stanowiskach. Poniższa tabela przedstawia stanowiska oraz zakresy pełnionych 

obowiązków przez ON podczas praktyk i staży rehabilitacyjnych.  

Tabela nr 6. Stanowiska i zakresy obowiązków ON podczas staży 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 komputera, 

urządzeń biurowych,  

14 K, 11 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 i korespondencji 

2K, 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 

próżniowo- 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: 3 K 
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rejestracja, katalogi, zestawienia 

11 Dozorca  Dozorowanie terenu wokół i wewnątrz 

budynku 

2 M 

12 Sprzątaczka  Utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych 6 K 

13 Menadżer  Organizacja pracy, grafików, nadzór nad 

pracownikami, współpraca z kontrahentami 

1 M 

14 Pomoc fotografa  Pomoc przy sesjach, obsługa klienta, sprzętu 1 K 

15 Masażysta  Wykonywanie masażu 1 M 

16 Florystka  Prace w kwiaciarni w tym: układanie 

bukietów, kompozycji, obsługa klienta  

1 K 

17 Księgowy  Prace księgowe, księgowość uproszczona, 

obsługa baz danych, kontakt z klientem, 

przyjmowanie zamówień  

1 K, 1 M 

18 Pracownik fizyczny  Prace naprawcze i konserwacyjne 1 M 

19 Pomoc kuchenna  Pomoc w kuchni 1 K 

20 Sprzedawca - kasjer Obsługa klienta, klasy fiskalnej, przyjęcie 

towaru, wystawa, zamówienia 

4 K, 1M 

21 Szofer Planowanie terminarza wyjazdów, wyjazdy 

służbowe z pracodawcą 

1 M 

22 Pracownik gospodarczy  Prace administracyjno – gospodarcze, 

biurowe, porządkowe, pomocnicze 

2 K, 4 M 

23 Asystent reżysera 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 

26 Grafik komputerowy Projektowanie stron, programy photoshop, 

corel, ilustrator 

1M 

27 Pomocnik tapicera Pomoc w realizacji zajęć w pracowni 1M 
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tapicerskiej, dbanie o porządek i 

bezpieczeństwo podopiecznych podczas zajęć 

28 Inspektor nadzoru Sprawdzanie dokumentacji konstrukcyjnej, 

nadzór techniczny nad wykonawcą 

1M 

29 Opiekun Zajmowanie się osobami starszymi w domu, 

pielęgnacja, posiłki, zakupy 

1K 

30 Pracownik ochrony Praca na portierni, wydawanie kluczy, 

prowadzenie list obecności pracowników, 

monitoring terenu 

2M 

31 Pracownik Domu Pomocy 

Społecznej 

Zajmowanie się mieszkańcami DPS, 

sprzątanie, wydawanie posiłków,  inne prace 

1K, 1M 

32 Pracownik ds. ubezpieczeń Wprowadzanie danych, przedstawianie ofert 

klientom, prowadzenie dokumentacji 

1M 

33 Pracownik dystrybucji Dystrybucja materiałów reklamowych 1K 

34 Młodszy referent działalności 

podstawowej 

Katalogowanie cyfrowe, księgi 

inwentaryzacyjne zasobów biblioteki 

1K, 1M 

35 Magazynier Obsługa magazynowa, dostawa na sklep, 

inwentaryzacja 

1M 

37 Pomocnik nauczyciela Zajmowanie się dziećmi w szkole i internacie, 

pomoc przy odrabianiu lekcji, przygotowanie 

sal, spacery z dziećmi 

3 K 

38 Asystent ds. rozliczania Dekretacja, kadry, dokumentacja 1K 

39 Edytor na poczcie Praca przy komputerze, segregacja poczty, 

raporty, paczki, zwroty 

1K 

40 Pracownik obsługi klienta Obsługa klienta, korespondencja, 

przyjmowanie sprzętu do naprawy 

2M 

41 Asystent stomatologa Rejestracja pacjentów, pomoc dentystyczna 1K 

42 Sekretarz - konserwator Przygotowanie wystaw w Ośrodku Kultury 1M 
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Jak wynika z powyższej tabeli beneficjenci/tki podczas praktyk i stażu zajmowali różne 

stanowiska, nie mniej jednak najwięcej wykonywało obowiązki pracownika biurowego            

(25 osób), w dalszej kolejności, po 6 osób pełniło funkcję pracownika gospodarczego i 

sprzątaczki, staż na stanowisku sprzedawca - kasjer (5 osób). Po 3 osoby odbywały staż na 

stanowiskach: sekretarka medyczna, pomocnik nauczyciela i pracownik administracyjny, po 2 

osoby na stanowiskach: pomoc w zakładzie produkcyjnym, dozorca, księgowy, pracownik 

DPS, pracownik obsługi klienta, pracownik ochrony, młodszy referent działalności 

podstawowej. Pozostałe stanowiska zajmowały pojedyncze osoby. 

Wszyscy badani jednogłośnie stwierdzili że program praktyk i stażu był dobrze 

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

aby zrealizować ich program (100%). Z 86 osób, które wzięły udział w praktykach aż 85 

potwierdziło, że było im łatwiej podjąć aktywność zawodową w postaci stażu 

rehabilitacyjnego po odbytych uprzednio praktykach. Podczas praktyk mogli zapoznać się ze 

swoim stanowiskiem pracy, zakresem obowiązków, przełożonymi i współpracownikami, 

ewentualnie coś zmodyfikować, aby optymalnie dostosować program stażu do  umiejętności i 

możliwości ON. Jedna uczestniczka praktyk udzieliła odpowiedzi przeczącej argumentując: 

„praktyki były niepotrzebne, byłam przygotowana na staż”. 

Jeśli chodzi o czas trwania stażu był on dla większości stażystów wystarczający, by 

zrealizować jego program (80,2%). Inne zdanie miał co piąty badany (19,8%) w uzasadnieniu 

podając za krótki czas trwania stażu oraz brak możliwości przedłużenia stażu z 3 do 6 

miesięcy.  
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Wykres nr 20. Ocena czasu trwania stażu rehabilitacyjnego przez ON 

 

Dwie trzecie badanych bardzo dobrze oceniło atmosferę panującą w miejscu odbywania 

praktyk i stażu (63,7%), a prawie co trzeci ankietowany dobrze ocenił atmosferę (30,8%) , 

tylko 2,2% wystawiło ocenę średnią, natomiast 3,3% ON wykonywało pracę zdalnie i nie 

dokonało oceny.  

Ponad połowa badanych bardzo dobrze oceniła przydatność zdobytego podczas praktyk i 

stażu doświadczenia w dalszym życiu zawodowym (53,8%), prawie jedna trzecia 

ankietowanych oceniła dobrze (36,3%), a co dziesiąty wystawił ocenę średnią (9,9%). 
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Wykres nr 21. Ocena przydatności zdobytego podczas stażu doświadczenia w dalszym życiu zawodowym 

 

 

95% respondentów/tek jest bardzo zadowolonych i zadowolonych z odbytych praktyk i stażu, 

odpowiednio 51% i 44%. Umiarkowane zadowolenie z udziału w praktykach i stażu wyraziło  

5% ankietowanych. Zdecydowana większość badanych uznała, że znalezienie pracy po stażu 

będzie łatwiejsze niż przed odbyciem stażu (76,9%), co dziesiąty uważa, że znalezienie pracy 

będzie bardzo łatwe (11%), a 7,7% badanych uznało, że będzie to trudne. Pozostałe ON 

(4,4%) nie potrafiły odpowiedzieć na to pytanie.  

 

 

 

 

 

 

53,8% 36,3% 

9,9% 

Jak ocenia Pa/i przydatność zdobytego doświadczenia w 
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Wykres nr 22. Ocena poziomu trudności znalezienia pracy po odbytym stażu 

 

 

Z przeprowadzonej analizy danych wynika że staże i praktyki były dla ON bodźcem do 

kontynuacji aktywności zawodowej, gdyż na pytanie o to, czy po ukończeniu stażu uczestnicy 

podejmą działania mające na celu znalezienie pracy twierdząco odpowiedziała ponad połowa 

z nich (55%), natomiast pozostali badani (45%) odpowiedzieli przecząco uzasadniając swoją 

odpowiedź najczęściej podjęciem zatrudnienia po stażu: w miejscu odbywania stażu (23 

osoby) oraz w innym zakładzie pracy (6 osób). Wśród innych przyczyn wymieniano powody 

zdrowotne (5 osób) np. „ludzie w moim wieku mają duże problemy ze znalezieniem pracy, ja 

sama szukałam długo, a w projekcie zrobiłam staż i gdyby nie choroba dziś bym pracowała”, 

natomiast 7 osób nie podało uzasadnienia dlaczego nie podejmie w najbliższym czasie działań 

zmierzających do zatrudnienia.  
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Z powyższych danych wynika, że co czwarty stażysta/tka objęty badaniem otrzymał 

zatrudnienie w miejscu realizacji stażu (25,3%). Poniżej niektóre opinie pracujących 

stażystów/ek projektu:  

 „dzięki projektowi podjęłam pracę, gdyby nie staż pewnie nadal bym szukała pracy, 

jestem zadowolona, takie projekty mają sens” 

 „dobrze trafiłam. Otrzymałam pracę po stażu i jestem bardzo wdzięczna FAR i 

zadowolona” 

 Pan Pietrzak [Doradca zawodowy w projekcie – przyp. autorki] mówił: „Próbuj czy 

się uda czy nie uda świat się nie zawali” i ja zrozumiałam, że muszę spróbować i 

udało się. Mam umowę na 3 m-ce. 

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

działania mające na celu uruchomienie spółdzielni socjalnej, aby wykorzystać wiedzę 

zdobytą na stażu”  

  „staż zakończył się zatrudnieniem i tak powinno być, inne staże w których brałem 

udział kończyły się fiaskiem” 

 „każdej osobie nieaktywnej zawodowo przydałby się nie Urząd Pracy, ale żeby w jakiś 

sposób ich pchnąć, żeby spróbowali pracy na takim stażu. Wiele osób jest 

przyzwyczajonych do zasiłków i żyją tak nie myśląc, że można inaczej. Ja zanim 

wziąłem udział w projekcie, szukałem pracy w kratkę, dzięki stażowi polubiłem to, co 

robię bo robię to, co lubię” 

Działania, które deklarują podjąć beneficjenci/tki, aby uzyskać pracę to najczęściej: zdobycie 

dodatkowych kwalifikacji (9 wskazań), rejestracja w UP (8 wskazań), szukanie pracy poprzez 

kontakty, znajomych (8 wskazań), po 5 wskazań: internet, pomoc pracowników FAR, własna 

przedsiębiorczość oraz udział w innym projekcie (4 wskazania). 

Udział w praktykach i stażu spełnił oczekiwania prawie wszystkich ankietowanych (97,8%), 

przeciwnego zdania było 2,2% ON z powodu nieotrzymania zatrudnienia w miejscu 

odbywania stażu. Analogicznie prawie wszyscy respondenci ocenili staż bardzo dobrze (56%)  
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i dobrze (41,8%), a tylko 2,2% średnio. Nie wystawiono niższych ocen ze skali (1– bardzo 

słabo, 2– słabo). 

Wykres nr 23. Ogólna ocena praktyk i stażu 

 

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

forma wsparcia gdyż daje możliwość zawodowego uaktywnienia się, często po długotrwałym 

okresie pozostawania bez pracy. Ponadto możliwość zdobycia doświadczenia oraz 

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

na znalezienie zatrudnienia w przypadku braku możliwości kontynuowania zatrudnienia w 

miejscu realizacji stażu.  

 „ważne jest to że, pracodawcy zwracają uwagę na to, co się robiło w czasie jak się nie 

pracowało? (…) jak pokażę, że byłam w tym czasie na takim, takim szkoleniu czy 

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

nie czekam na mannę z nieba(…) 
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Nie bez znaczenia dla beneficjentów/tek  jest też fakt, że staże rehabilitacyjne są odpłatną 

formą wsparcia, za każdy miesiąc stażyści otrzymują stypendium stażowe, wymiar finansowy 

stażyści podkreślali również w wywiadach. 

 „mogłem wyjść z domu, zrobić coś co przydało się innym i co przydało się mnie. 

Czułem się potrzebny, aspekt finansowy na stażu również miał znaczenie” 

 „pomysł ze stażami bardzo dobry. Taki staż, który daje jakieś pieniądze, które dla 

wielu osób wcale nie są małe i to też jest ważne. Dla większości stażystów to dużo 

więcej niż mają renty” 

 „to duża pomoc też materialna za pracę na stażu, ale też kogoś nowego się poznało, 

czegoś nauczyło, zawsze się przyda” 

 (…)dostałam 6 m-cy stażu, zarobiłam więcej niż na zasiłku, też jakieś doświadczenie i 

umiejętności (…)  

Uczestnicy/czki staży rehabilitacyjnych wskazali na istotne wg. nich kwestie, które należy 

wziąć pod uwagę w przyszłości, przygotowując kolejne projekty zakładające formę wsparcia 

w postaci staży rehabilitacyjnych: 

  „żeby staż wliczał się do lat pracy, żeby trwał dłużej oraz żeby pracodawcy dostali 

więcej bodźców do zatrudniania osób niepełnosprawnych” 

 „minusem jest to, że od stypendium stażowego nie jest odprowadzana składka na 

ubezpieczenie zdrowotne. Jesteśmy niepełnosprawni i chorujemy. Powinno być to 

uwzględnione w kolejnych projektach” 

Reasumując, z wypowiedzi stażystów można wywnioskować, że ukończenie stażu 

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

atrakcyjnymi na rynku pracy, a otrzymane stypendia ułatwiają codzienną egzystencję w 

wymiarze finansowym. Jednakże należy wziąć pod uwagę możliwość zmian organizacyjno – 

prawnych w tej formie wsparcia. Udział w stażach rehabilitacyjnych to również skuteczna 

forma promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, najpełniej wyraziła to jedna z 

zatrudnionych stażystek w słowach: „dzięki projektom i stażom, które są w projektach osoby 
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niepełnosprawne trafiają do pracodawców, którzy w inny sposób nie zdecydowaliby się 

zatrudnić nas. Przecieramy szlaki do zatrudniania nas, dając do zrozumienia pracodawcom, 

że potrafimy pracować jak inni, pełnosprawni”. 

 

10. WSPARCIE RODZIN I OPIEKUNÓW ON 

Założeniem projektu było objęcie wsparciem dwóch grup beneficjentów/ek - osób 

niepełnosprawnych oraz drugiej grupy docelowej - osób z otoczenia osób niepełnosprawnych. 

Przewidziano pomoc najbardziej zaangażowanym członkom/iniom najbliższego otoczenia 

ON m.in. rodziny, znajomych, pracowników ośrodków opiekuńczych, asystentów osób 

niepełnosprawnych, nauczycieli, studentów kierunków związanych z pracą z ON, aby jak 

najefektywniej wspierać proces aktywizacji społeczno – zawodowej ON. Wsparcie osób z 

otoczenia ON realizowane było poprzez warsztaty ( indywidualne oraz 2 warsztaty grupowe) 

mające na celu przede wszystkim wsparcie prawne i psychologiczne. 

Badanie dotyczące tej formy wsparcia zostało zrealizowane na próbie, która wyniosła 108 

opiekunów ON, tj. 51,2% opiekunów, którzy zakończyli udział w projekcie do 31.05.2014 r.  

W badaniu wzięło udział 74% kobiet oraz 28% mężczyzn. 

Osoba niepełnosprawna, która wzięła udział w projekcie jest najczęściej współmałżonkiem 

respondenta (51,8%), rzadziej rodzicem (14,8%), czy rodzeństwem (10,2%), najrzadziej 

dzieckiem respondenta (1,9%). Badani również wskazywali inne zależności, które łączą ich z 

ON i tak: są dla nich koleżankami/kolegami, znajomymi, przyjaciółmi (11,1%), a także 

studentami kierunków związanych z pracą z ON (10,2%).    

Decyzja nt. udziału w projekcie przez większość badanych (73,2%) została podjęta 

samodzielnie, co czwarty ankietowany (26,8%) podjął ją pod wpływem osoby 

niepełnosprawnej biorącej udział w projekcie lub pod wpływem pracowników realizujących 

projekt. W opinii większości opiekunów (81,5%) osoba niepełnosprawna przed udziałem w 
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projekcie była zainteresowana podjęciem bądź powrotem do pracy, co piąty badany udzieli 

odpowiedzi przeczącej (18,5%).  

Z informacji uzyskanych od co piątego opiekuna (19,5%) wynika, że  osoba niepełnosprawna 

podjęła w trakcie trwania projektu zatrudnienie, a czterech na pięciu opiekunów (80,5%) 

udzieliło odpowiedzi przeczącej. 

Powodem udziału dziewięciu na dziesięciu respondentów była chęć wspierania osoby 

niepełnosprawnej, do tego co drugi badany zadeklarował chęć zdobycia nowej wiedzy 

dotyczącej możliwości społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych, a średnio co 

dziesiąty chciał poprawić relacje z osobą niepełnosprawną oraz nawiązać kontakty z innymi 

osobami wspierającymi osoby niepełnosprawne.  

Wykres nr 24. Motywacja do udziału w projekcie osób otoczenia ON 
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Oczekiwania większości osób z otoczenia ON biorących udział w projekcie zostały 

zaspokojone przez 82,4%, odpowiednio 42,6% wskazań „tak” i 39,8% wskazań „raczej tak”, 

pozostali respondenci (17,6%) mieli trudność z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie. 

Poproszeni o krótkie uzasadnienie wybranej odpowiedzi opiekunowie wskazywali przede 

wszystkim na uzyskaną wiedzę poprzez udział w projekcie np. „dużo się dowiedziałam, 

praktyczne informacje, jak lepiej pomagać bratu, który jest wózkowiczem. FAR pomaga jak 

pomóc ON”, „bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie, wiele praktycznych informacji”, 

„wiedza, która może przydać się w przyszłości”, „zdobyłam nową wiedzę o możliwościach 

pracy dla osoby niepełnosprawnej, wiem w jaki sposób mogę jej pomóc”, a także otrzymane 

wsparcie np. „dobrze, że rodziny osób niepełnosprawnych też są objęte pomocą, bo mamy też 

różne trudności”, „potrzeba wsparcia przez projekt została zaspokojona”. 

Osoby, które miały trudność z udzieleniem odpowiedzi uzasadniały najczęściej swoje 

niezdecydowanie tym, że spotkanie trwało zbyt krótko i otrzymały za mało informacji np. 

„przydałoby się dłużej porozmawiać o problemach”, „zarys wiedzy, jedno spotkanie to za 

mało żeby szczegółowo zapoznać się z tematyką niepełnosprawności” oraz to, że tematyka 

spotkania była im dobrze znana i nie wniosło ono: „nic nowego”, „ja to wszystko dobrze 

znam”. Jedna osoba z otoczenia ON stwierdziła, że: „to, co nam zaoferowali nie można 

nazwać wsparciem, informacje tylko”. 

Źródłem informacji o projekcie dla dwóch na trzech opiekunów była osoba niepełnosprawna 

(66,7%), a co trzeci (33,3%) wskazał pracownika projektu.  

Na pytanie odnośnie zwiększenia wiedzy na temat możliwości udzielenia wsparcia osobom 

niepełnosprawnym w wyniku udziału w projekcie dwóch na trzech respondentów udzieliło 

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

badany udzielił odpowiedzi przeczącej.  
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Wykres nr 25. Opinie nt. wzrostu wiedzy osób z otoczenia ON 

 

 

Ośmiu na dziesięciu (83,3%) ankietowanych bardzo wysoko i wysoko oceniło wsparcie 

uzyskane w ramach projektu, natomiast 16,7% badanych wystawiło ocenę umiarkowaną,  

chęć udziału w przyszłości w podobnych projektach zadeklarowało dziewięciu na dziesięciu 

opiekunów (89,9%) a co dziesiąty (10,1%) udzielił odpowiedzi przeczącej. 

Wszystkie osoby z otoczenia ON objęte badaniem (100%) potwierdziły potrzebę realizacji 

tego typu projektów aktywizujących społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne.  
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11. OGÓLNA OCENA PROJEKTU DOKONANA PRZEZ ON 45+ 

Dane dotyczące ogólnej, końcowej oceny projektu przekazało 152 ON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(71 K i 81 M).  Wśród respondentów najwięcej było w wieku 55 – 59 lat (36,2%) oraz w 

wieku 50 – 54 lata (31,6%). Co piąty badany miał od 45 do 49 lat (20,4%), a najmniej licznie 

reprezentowaną grupą były osoby pomiędzy 60, a 65 rokiem życia (11,8%). Biorąc pod 

uwagę wykształcenie to najczęściej badani legitymowali się wykształceniem 

ponadgimnazjalnym (75%), Pozostali posiadali wykształcenie: pomaturalne (9,9%), wyższe 

(7,9%) oraz podstawowe (7,2%). Jako miejsce zamieszkania miasto wskazała przeważająca 

część badanych (79,6%), co piąty respondent zamieszkuje wieś (20,4%). 

Większość badanych decyzję o udziale w projekcie podjęła indywidualnie (77,6%), a co piąty 

uczestnik/czka (22,4%) decyzje o udziale w projekcie podjął pod czyimś wpływem i 

najczęściej był to: pracownik FAR (9,9%) oraz ktoś ze znajomych; koleżanka, kolega (9,2%). 

Pozostali badani decydując się na udział w projekcie kierowali się opinią członka rodziny 

(3,3%). 

Siedmiu na dziesięciu badanych traktuje udział w projekcie jako swój sukces (69,7%), który 

dotyczy uzyskania większej aktywności zawodowej (64,1%) oraz społecznej (58,5%), 

poznania nowych ludzi i nawiązania kontaktów (53,7%), zdobycia nowych umiejętności 

(35,8%) oraz podniesienia poziomu wiedzy (33%), a także podniesienia poczucia własnej 

wartości (26,4%). Co trzeci badany (30,3%) nie określa swojego udziału w projekcie w 

kategorii sukcesu.  
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Wykres nr 26. Uzasadnienie BO ON dotyczące traktowania udziału w projekcie w kontekście sukcesu 

 

 

Zdecydowana większość badanych chciałaby żeby w ich środowisku pracy były osoby 

niepełnosprawne (72,5%) uzasadniając swoje zdanie m.in. tym, że sami będąc osobami 

niepełnosprawnymi mogą liczyć na wzajemne zrozumienie oraz lepsze samopoczucie 

związane z przebywaniem wśród innych osób niepełnosprawnych (24 wskazania). 

W opinii ON objętych badaniem jakość ich pracy nie odbiega od jakości pracy osób 

pełnosprawnych, a w zakładach pracy powinno pracować więcej osób niepełnosprawnych np. 

„za mało nas pracuje, a powinno więcej bo przy dostosowanym stanowisku możemy wydajnie 

pracować”, „mogą tak samo jak pełnosprawni pracować i powinni być w każdym miejscu 

pracy”, „niepełnosprawni powinni pracować z pełnosprawnymi na otwartym rynku pracy”, 

„mamy prawo pracować na równi z pełnosprawnymi”, „nasza praca nie różni się od pracy 

zdrowych”, „dobrze jak niepełnosprawni pracują z pełnosprawnymi. Można się od siebie 

dużo nauczyć”, „uważam, że jesteśmy ludźmi pełnowartościowymi i otwartymi na nowe 

propozycje, radzimy sobie równie dobrze jak osoby pełnosprawne”. 
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Wśród innych przyczyn wskazywano chęć współpracy z osobami niepełnosprawnymi w 

podobnym wieku, tj. powyżej 45 roku życia: „chciałbym aby w środowisku pracy były starsze 

osoby niepełnosprawne, aby się zrozumieć i lepiej współpracować w takim samym tempie bez 

stresu”, „chciałabym żeby pracowało więcej niepełnosprawnych, ale też w moim wieku”. 

Co trzeci badany stwierdził, że nie ma to dla niego znaczenia czy w środowisku pracy będą 

inne osoby niepełnosprawne (27,5%) uzasadniając m.in. „zawsze pracowałem zarówno wśród 

niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych”, „w pracy jesteśmy równi”, „tak samo chciałbym 

żeby były osoby sprawne”. 

Na pytanie odnośnie podjęcia pracy w wyniku udziału w projekcie większość badanych 

udzieliło odpowiedzi przeczącej (74,35%),  co czwarta osoba podjęła zatrudnienie (25,65%).  

Prawie wszyscy zatrudnieni są zadowoleni z obecnie wykonywanej pracy ( 74,3% wskazań na 

„tak” oraz 20,6% wskazań na „raczej tak”). Jako przyczyny zadowolenia wymieniane były 

najczęściej: możliwość zarabiania pieniędzy (84,6%), podjęcie pracy (53,8%), szansa 

nawiązywania nowych znajomości (15,4%) oraz poczucie bycia potrzebnym (12,8%). 

Wykres nr 27. Przyczyny zadowolenia z pracy wskazane przez ON 
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Jedynie 5,1%  badanych wyraziło swoje niezadowolenie z wykonywanej pracy argumentując 

niskim wynagrodzeniem oraz niezgodnością pomiędzy przygotowaniem zawodowym, a 

wykonywaną pracą (2 wskazania) np. „niestety dla osób niepełnosprawnych w moim wieku 

najczęściej jest praca w ochronie, albo do sprzątania. To powinno się zmienić. Chciałbym 

podjąć pracę zgodną z kwalifikacjami”. 

Podjęcie pracy u badanych przyczyniło się do wzrostu aktywności (71,8%) oraz wpłynęło na 

poprawę sytuacji materialnej (64,1%). U co dziesiątego respondenta wzrosła możliwość 

nawiązywania kontaktów (12,8%), a także odzyskanie poczucia własnej wartości (10,2%). 

Biorąc pod uwagę pierwsze kontakty z pracodawcą to prawie wszyscy badani ocenili je 

bardzo dobrze (92,3%), pozostali wskazywali na wyrozumiałość pracodawcy (7,7%). Jeśli 

chodzi o obecną współpracę z pracodawcą to więcej niż połowa osób twierdzi że układa się 

bardzo dobrze (56,4%), a  prawie połowa twierdzi że pracodawca jest  zadowolony (46,1%). 

Współpraca ze współpracownikami również układa się dobrze (89,7%) Pozostałe odpowiedzi 

(7,7%) w tym zakresie dotyczyły wykonywanej przez respondentów pracy zdalnej, zatem 

niemożliwością udzielenia odpowiedzi na pytanie odnośnie współpracy ze 

współpracownikami oraz pracy w małej firmie i tym samym brakiem współpracowników. 

Niewielki odsetek badanych (2,6%) nie jest zadowolony ze współpracy w zespole 

współpracowników. 

W pokonywaniu trudności związanych z niepełnosprawnością zdecydowana większość 

badanych była wspierana przez inne osoby (74,3%) natomiast co czwarty badany 

odpowiedział że radzi sobie sam (25,7%).  

Wśród osób na których wsparcie ON mogą liczyć najczęściej wymieniano rodzinę (54,9%) i 

bliskie osoby (23,9%). Co dziesiąty badany wsparcie otrzymuje od przyjaciela, koleżanki 

bądź kolegi (11,6%), a także ze strony pracowników FAR (7%). Najmniejszy odsetek 

odpowiedzi dotyczył wsparcia otrzymanego od opiekunów czy rehabilitantów (2,6%). 
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Wykres nr 28. Opinie ON nt. udzielonego im wsparcia w pokonywaniu trudności związanych z 

niepełnosprawnością 

 

Ponad połowa respondentów stwierdziła, że nikt do podjęcia pracy nie namawiał (58,5%), co 

trzeci był zachęcany do podjęcia zatrudnienia przez pracowników FAR (31,7%),a co dziesiąty 

przez członków rodziny (9,8%).  

Na pytanie odnośnie źródła informacji na temat projektu co druga osoba wskazywała 

znajomych i rodzinę( 48%), co dziesiąta dowiedziała się z ulotek, plakatów (11%), z portali 

internetowych poświęconych osobom niepełnosprawnym (6,2%), najmniej respondentów 

dowiedziało się o projekcie z radia (2,6%). Biorąc pod uwagę inne źródła informacji o 

projekcie, które wskazało (30,2%) respondentów, to były wśród nich: informacje od 

pracowników FAR (20%), informacja z Urzędów Pracy (5,2%), z MOPS, PCPR (3,6%). 

Pojedyncze osoby dowiedziały się od rehabilitanta, terapeuty, czy przez firmę zainteresowaną 

stażystami (1,4%). 
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Wykres nr 29. Źródła informacji o projekcie wskazywane przez ON 

 

Jak wynika z powyższych danych beneficjenci/tki o projekcie najczęściej dowiadywali się 

poprzez informację przekazywaną „z ust do ust” tj. poprzez znajomych i osoby spokrewnione 

oraz podczas spotkań z pracownikami FAR. Znacznie mniejszą rolę w promocji projektu  

odegrały internet i radio.     

W ostatnim pytaniu respondentów poproszono o przekazanie uwag bądź sugestii dotyczących 

projektu. Analiza pozyskanych informacji wskazuje na wysoki poziom zadowolenia ON z 

udziału w projekcie, co potwierdzają pozytywne opinie: „dzięki takiej pomocy ludziom 

otwierają się oczy, że można jeszcze wiele rzeczy w życiu zrobić, podanie nam ręki pomaga 

zawalczyć o siebie, chce się coś robić”,  „organizatorzy starali się jak mogli, nie mogę złego 

słowa napisać, bardzo pomocni. Projekty potrzebne, jest powód, aby wyjść z domu, do ludzi, 

nie siedzieć, co źle wpływa na psychikę”, „jestem bardzo zadowolony, otrzymałem ofertę 

dopasowaną do moich potrzeb i na koniec podjąłem pracę więc bardzo się z udziału w tym 

projekcie cieszę”, „projekt rewelacyjny i potrzebny dla wszystkich ludzi z 

niepełnosprawnością bo pomaga nam wkomponować się w aktualną rzeczywistość” „FAR 

jest fundacją autentyczną bo autentycznie aktywnie rehabilitują społecznie i zawodowo”.  
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Ponadto odnotowano jedną uwagę o charakterze organizacyjnym:  „chciałabym wiedzieć od 

początku co konkretnie mnie czeka w projekcie, a nie dowiadywać się że teraz to, a teraz 

tamto i trzeba się szybko decydować na udział. Dużo skorzystałam, podniosłam kwalifikacje, 

wiedzę, ale nie zakończyło się to wszystko pracą, której muszę teraz szukać sama”. 

Osoby niepełnosprawne uczestniczące w badaniu sugerowały konieczność realizacji większej 

liczby projektów mających na celu aktywizację społeczno - zawodową ON: „nie mam 

żadnych uwag, a jeżeli chodzi o sugestie, to byłoby fajnie gdyby takie lub podobne projekty, 

szkolenia pojawiały się częściej”, „takie projekty są potrzebne, bo rynek pracy w Polsce 

nadal nie jest przyjazny dla niepełnosprawnych i trzeba robić jak najwięcej żeby to zmienić”, 

„jest wskazana taka pomoc dla nas, niepełnosprawnych, integracja z ludźmi naszego pokroju, 

życzyłbym sobie w przyszłości uczestniczyć w takich projektach”, z ukierunkowanym 

wsparciem na osoby niepełnosprawne w wieku 45+: „szczególnie dla 45+ bo dla nas nie ma 

takich projektów i dobrze że w końcu ktoś o nas pomyślał”, „więcej takich projektów dla 

45/50+”. 
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V. PODSUMOWANIE 

Wyniki przeprowadzonego badania prowadzą do następujących wniosków: 

Wnioski dotyczące kryterium adekwatności projektu 

 

W opinii ON oraz osób z otoczenia ON zastosowane formy wsparcia są adekwatne do 

ich potrzeb.  

 Udział w warsztatach aktywizacji społeczno – zawodowej spełnił oczekiwania prawie 

wszystkich ON (96%). 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, które oceniono  bardzo wysoko i wysoko  (98%). Część badanych 

(15%) stwierdziła , że czas trwania WAS-Z powinien być dłuższy, dla co dziesiątego 

tempo zajęć było zbyt intensywne.  

 Szkolenia (podstawowe, zawodowe oraz z zakresu przedsiębiorczości) spełniły 

oczekiwania dziewięciu na dziesięciu badanych, którzy wystawili wysokie oceny 

(90%). Zarówno sposób prowadzenia zajęć jak i organizacja szkoleń zostały ocenione 

wysoko i bardzo wysoko. Korzyści zawodowe wyniesione ze szkolenia również 

zostały ocenione w ten sam sposób. Co piąty badany stwierdził, że szkolenie powinno 

trwać dłużej. Ogólna ocena szkoleń wypadła bardzo dobrze lub dobrze, co dziesiąty 

badany ocenił je w sposób umiarkowany.  

 Praktyki i staże rehabilitacyjne spełniły oczekiwania prawie wszystkich badanych 

(98%). Wszyscy respondenci stwierdzili, że zarówno program praktyk jak i stażu był 

dobrze zaplanowany. Czas trwania praktyk był dla wszystkich badanych 

wystarczający, natomiast czas trwania staży był dla czterech na pięciu badanych 

wystarczający, aby zrealizować zaplanowany program (80%). Co piąty badany miał 

w tej kwestii odmienne zdanie. Prawie wszyscy (94,5%) badani bardzo dobrze i 

dobrze ocenili atmosferę panującą w miejscu odbywania praktyk i stażu. Dziewięciu 

na dziesięciu badanych uznało przydatność zdobytego doświadczenia w dalszym 
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życiu zawodowym (90%), a prawie wszyscy dobrze i bardzo dobrze ogólnie ocenili 

odbyty staż (98%). 

 Wsparcie rodzin i opiekunów ON - oczekiwania ośmiu na dziesięciu osób z otoczenia 

ON (82%) zostały zaspokojone, podobna liczba badanych bardzo wysoko i wysoko 

oceniła wsparcie uzyskane w ramach projektu.  

 Projekt zrealizowany został zgodnie z zasadą równości płci, wszystkie podejmowane 

działania uwzględniały udział zarówno kobiet jak i mężczyzn. W grupie ON 

nieznaczną przewagę uzyskali mężczyźni (51,5%), natomiast w grupie osób z 

otoczenia ON znalazła się większa liczba kobiet (68%).  

 

Wnioski dotyczące kryterium trafności 

 Za najważniejsze źródło informacji o projekcie połowa ON uznała znajomych i 

rodzinę, co dziesiąty respondent dowiedział się z plakatów i ulotek, a prawie jedna 

trzecia badanych wskazała inne źródła: co piaty badany informacje nt. projektu 

uzyskał od pracownika projektu FAR, co dziesiąty z różnych instytucji typu: Urząd 

Pracy, MOPS, PCPR, a co szesnasty wskazał internet jako źródło informacji o 

projekcie.  

 Źródłem informacji o projekcie dla dwóch na trzech opiekunów była osoba 

niepełnosprawna, a co trzeci badany informacje o projekcie otrzymał od pracownika 

FAR.   

 Czterech na pięciu badanych ON decyzję o udziale w projekcie podjęło 

indywidualnie, a co piąty uczestnik/czka decyzje o udziale w projekcie podjął pod 

czyimś wpływem i najczęściej był to pracownik FAR oraz ktoś ze znajomych: 

koleżanka, kolega, a najrzadziej wskazywano członka rodziny. 

 ON jest najczęściej współmałżonkiem osoby z otoczenia, która wzięła udział w 

projekcie, rzadziej rodzicem, czy rodzeństwem. Co dziesiąty badany jest znajomym, 
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kolegą/koleżanką, przyjacielem ON, a także studentem kierunku związanego z pracą z 

ON. 

 Założone działania promocyjne i rekrutacyjne zostały zrealizowane m.in. opracowano 

strategię promocji projektu oraz system identyfikacji wizualnej w projekcie, odbyła się 

konferencja upowszechniająca rezultaty projektu, opracowano podręcznik dobrych 

praktyk. Istotnymi kanałami informacji o projekcie dla połowy ON były spotkania z 

pracownikami projektu, ulotki, plakaty, strony internetowe, dla drugiej połowy 

badanych ON źródłem informacji o projekcie była tzw. poczta pantoflowa, czyli 

głównie znajomi i rodzina. 

 

Wnioski dotyczące kryterium skuteczności 

 Z wysoką skutecznością osiągnięto wartości 10 z 11 wskaźników projektu, a 6 z nich 

znacznie przekroczyła założony poziom tj. liczba ON, którym udzielono wsparcia w 

zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego (156,3%), liczba ON, które ukończyły 

szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (148%), liczba ON z opracowanym IPD 

(125%), liczba ON, które uzyskały wsparcie w postaci usług z zakresu pośrednictwa 

pracy (124%), liczba ON, które odbyły integracyjne, wyjazdowe warsztaty 

aktywizacji społeczno – zawodowej (121,6%) oraz liczba ON, które odbyły szkolenia 

podnoszące kwalifikacje podstawowe (112%). 

 Kolejne 4 wskaźniki osiągnęły poziom pomiędzy 100%, a 105% tj. liczba ON, które 

podjęły pracę (105,3%), liczba ON, które odbyły staże rehabilitacyjne (103,4%), 

liczba osób spośród rodzin i opiekunów ON, które wzięły udział w warsztatach 

mających na celu wsparcie prawne i psychologiczne (101,2%) oraz liczba ON, które 

ukończyły szkolenia zawodowe (100%). 

 Jeden wskaźnik nie osiągnął założonej wartości, a mianowicie liczba ON, które 

odbyły praktyki zawodowe wyniósł 99,4%. Należy dodać, że zrealizowano tylko 1 

mniej praktykę zawodową niż założono w projekcie. 
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 Wsparciem objęto zdecydowanie większą liczbę ON niż założono, odnotowano 

wskaźnik rekrutacji ON wyższy od założonego o ¼, gdyż wyniósł 126,9%.  Zakładane 

rezultaty twarde (oprócz 1 mniej praktyki zawodowej) oraz rezultaty  miękkie projektu 

zostały osiągnięte, a cele projektu (główny i szczegółowe) zrealizowane. ON zostały 

wyposażone w wiedzę, umiejętności i kwalifikacje umożliwiające im podjęcie/powrót 

do pracy. Efektem udzielonego wsparcia jest wejście na rynek pracy 79 (założono 75) 

ON w wieku 45+. Do projektu zaangażowano również 253 (założono 250) osoby z 

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

psychologiczne.  

 Do końca lipca 2014 r. poziom wydatkowania budżetu projektu wyniósł 87,51%. 

Ostatni wniosek o płatność za 07.2014 r. uwzględniający końcowe rozliczenie 

zostanie złożony do CRZL w obowiązującym terminie do końca sierpnia 2014 r.  

 

Wnioski dotyczące kryterium użyteczności  

 Według danych z postępu rzeczowego projektu na koniec lipca 2014 r. zatrudnienie w 

projekcie podjęło 79 ON, czyli zakładany wskaźnik został zrealizowany w 105%.  

 ON wysoko oceniły użyteczność praktyk zawodowych i staży rehabilitacyjnych, 

trzech na czterech stażystów stwierdziło, że znalezienie pracy po odbytym stażu 

będzie łatwiejsze niż przed jego odbyciem, a co czwarty badany (25%) otrzymał 

zatrudnienie. 

 Udział w wydarzeniach w ramach projektu przekonał prawie ośmiu na dziesięciu 

pracodawców (77%) , że ON również w wieku 45+ mogą być dobrymi pracownikami, 

a ponad połowa pracodawców (59%) zamierza w przyszłości zatrudniać ON. 

 Wszystkie ON odniosły korzyści związane z udziałem w projekcie, zdecydowana 

większość uznała przydatność form wsparcia w dalszym życiu zawodowym.  

 Dwie na trzy osoby z otoczenia ON (65%) uznały, że udział w projekcie przyczynił się 

do wzrostu ich wiedzy nt. możliwości wspierania ON.  
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Wnioski dotyczące kryterium efektywności  

 Do elementów ułatwiających wdrażanie projektu należy zaliczyć doświadczenie 

Lidera oraz Partnera w realizacji przedmiotowego oraz innych projektów, dobrą 

współpracę pomiędzy zespołami Lidera i Partnera, demokratyczny sposób 

podejmowania decyzji w Partnerstwie.  

 Istotnym elementem ułatwiającym realizację projektu było wieloletnie doświadczenie 

Partnera projektu – FAR w pracy z osobami niepełnosprawnymi, co owocowało 

większym zrozumieniem potrzeb beneficjentów/ek oraz bardziej efektywnym 

wsparciem. 

 Udział w projekcie był źródłem satysfakcji dla zespołów po stronie Lidera i Partnera. 

Wraz z upływem czasu wypracowano w Partnerstwie metody komunikacji, co 

pozwalało na szybką i skuteczną weryfikację pojawiających się problemów oraz 

wymianę istotnych z punktu widzenia realizacji projektu informacji. 

 Założone cele projektu zostały osiągnięte, produkty projektu zostały wypracowane, a 

wskaźniki projektu zrealizowane oprócz jednego, który osiągnął poziom minimalnie 

niższy od założonego (99,4%).  

 Wdrażaniu projektu nie sprzyjało w początkowym etapie jego realizacji 2-miesięczne 

opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, które spowodowało 

późniejsze rozpoczęcie poszczególnych działań. Pewnym utrudnieniem było również 

późniejsze obsadzenie części stanowisk w zespole Lidera,  gdyż do tego czasu część 

zadań wchodzących w zakres obowiązków tych osób zobligowany był wykonywać 

kierownik projektu, a cześć zadań zatwierdzona została po zaangażowaniu 

brakującego personelu. Wdrażaniu projektu nie sprzyjał również założony, krótki czas 

realizacji projektu (15 m-cy) oraz późno podjęta decyzja (w ostatnim m-cu) o 

wydłużeniu realizacji projektu o 2 m-ce.  
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Dodatkowe korzyści wynikające z realizacji projektu:  

 Zaangażowanie wielu instytucji w realizację projektu, poszerzenie bezpośrednich 

kontaktów, rozwinięcie współpracy w celu trwałej współpracy na rzecz środowiska 

osób niepełnosprawnych powyżej 45 roku życia z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 Wypracowanie systemu współpracy pomiędzy zespołami realizującymi projekt. 

 Integracja środowiska osób niepełnosprawnych w wieku 45+. 

 Zmiana postaw społecznych w środowisku lokalnym ON, jak i wśród pracodawców. 

 Umożliwienie udziału w projekcie większej liczbie ON niż założono (476 zamiast 375 

ON). 

 Wyższy poziom realizacji 9 z 11 założonych wskaźników wiążący się z objęciem 

formami wsparcia większej liczby beneficjentów/tek projektu. 
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VI. REKOMENDACJE 

1. Należy uruchomić kolejne projekty mające na celu wykorzystanie potencjału starszych 

osób niepełnosprawnych (wiek 45+) oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji 

tych osób w celu dostosowania do dynamicznego rynku pracy. 

2. Należy kontynuować metody zindywidualizowanego wsparcia beneficjentów/ek 

według opracowanych indywidualnych planów działania (IPD). Określenie 

indywidualnej ścieżki wsparcia uczestnika/czki projektu pozwala na większe 

zrozumienie potrzeb beneficjenta/ek przez kadrę realizującą projekt oraz elastyczne 

dostosowanie form wsparcia do realnych potrzeb ON. 

3. Zaleca się  realizowanie w tego typu projektach formy wsparcia w postaci warsztatów 

aktywizacji społeczno – zawodowej, formy najwyżej ocenianej przez ON, mającej 

istotny wpływ na wzrost aktywności społecznej i zawodowej ON. 

4. Rekomenduje się realizację form wsparcia o dłuższym czasie trwania (m.in. szkoleń, 

staży rehabilitacyjnych) mając na uwadze grupę docelową projektu, która ze względu 

na wiek potrzebuje więcej czasu na przyswojenie wiedzy i opanowanie nowych 

umiejętności. 

5. Należy zmodyfikować formę wsparcia w projekcie jaką jest praktyka zawodowa, która 

sprawdziła się w projekcie wyłącznie jako forma poprzedzająca staż rehabilitacyjny, 

wprowadzająca w zakres obowiązków pełnionych podczas stażu, jednakże nie w 

każdym przypadku istniała konieczność jej realizacji przed stażem ze względu na 

posiadane doświadczenie ON. Praktyka zawodowa jako odrębna, nieodpłatna i 

krótkotrwała forma wsparcia okazała się nieatrakcyjna dla ON. Zaleca się w kolejnych 

projektach zmodyfikowanie tej formy wsparcia w taki sposób, aby wzrosła jej 

użyteczność dla ON w wieku 45+. 

6. Ze względu na grupę docelową projektu osób niepełnosprawnych w wieku 45+,  grupę 

narażoną na społeczne wykluczenie, mającą problemy ze znalezieniem i utrzymaniem 

pracy rekomenduje się realizację kolejnych projektów o czasie trwania dłuższym niż 

15 m-cy w celu osiągnięcia założonych rezultatów.  
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7. Ze względu na założone, wysokie wskaźniki projektu zaleca się w kolejnej edycji 

projektu ścisły monitoring postępu rzeczowo-finansowego. 

8. Rekomenduje się wzmocnienie działań polegających na uświadamianiu opiekunów i 

rodzin osób niepełnosprawnych na temat korzyści płynących z udziału w tego typu 

projektach, aby możliwie jak najwięcej osób uzyskało wsparcie i wiedzę nt. 

możliwości społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych. Zaleca się 

dopasowanie rodzaju świadczonego wsparcia do zapotrzebowania osób z otoczenia 

ON. 

9. Należy kontynuować działania skierowane do szeroko pojętego otoczenia ON, gdyż 

poprzez zaangażowanie w tego typu projekty wszystkich grup mających wpływ na 

aktywność ON w tym osób z rodzin i znajomych, ale też pracowników ośrodków 

opiekuńczych, asystentów osób niepełnosprawnych, nauczycieli, studentów 

kierunków związanych z pracą z ON oraz środowisko pracodawców zwiększa się 

zasięg oddziaływania rezultatów projektu na całe społeczeństwo.  

10. Należy kontynuować działania informacyjne skierowane do środowiska 

pracodawców, których celem będzie dalsze przełamywanie barier oraz stereotypów 

dotyczących ON, działania uświadamiające pracodawców, że niepełnosprawny 

pracownik może być dobrym pracownikiem. 
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VII. ANEKSY   

1. Formularz ankiety dla kadry zarządzającej projektu 

2. Formularz ankiety dot. warsztatów aktywizacji społeczno - zawodowej 

3. Formularz ankiety dot. szkoleń podnoszących kwalifikacje podstawowe 

4. Formularz ankiety dot. szkoleń zawodowych 

5. Formularz ankiety dot. szkoleń z zakresu przedsiębiorczości 

6. Formularz ankiety dla rodzin i opiekunów  

7. Formularz ankiety dotyczący praktyk zawodowych  

8. Formularz ankiety dotyczący staży rehabilitacyjnych  

9. Formularz ankiety dla pracodawców  

10. Formularz ankiety końcowej dla beneficjentów/ek projektu - ON 

11. Formularz wskaźników miękkich 

12. Kwestionariusz wywiadu IDI z ON 

SPIS TABEL: 

Tabela nr 1. Schemat przeprowadzonych wywiadów IDI – s.17 

Tabela nr 2. Rejestr Uchwał Grupy Sterującej Projektem (GSP) – s.19 

Tabela nr 3. Postęp finansowy w projekcie – s.27 

Tabela nr 4. Postęp rzeczowy w ewaluowanym projekcie – s.29 

Tabela nr 5. Poziom realizacji założonych produktów projektu – s.32 

Tabela nr 6. Stanowiska i zakresy obowiązków ON podczas staży rehabilitacyjnych – s.63 

SPIS WYKRESÓW: 

Wykres nr 1. Ocena współpracy w Partnerstwie projektu – s.24 

Wykres nr 2. Zestawienie poziomu osiągniętych wskaźników – s.31 

Wykres nr 3. Struktura grupy docelowej ON i OP ze względu na płeć – s.36 

Wykres nr 4. Struktura grupy docelowej ON ze względu na wiek i płeć – s.37 

Wykres nr 5. Struktura grupy docelowej ze względu na wykształcenie – s. 37 
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Wykres nr 6. Wydarzenia projektu z udziałem pracodawców objętych badaniem – s.41 

Wykres nr 7. Opinia pracodawców na temat możliwości bycia dobrym pracownikiem 

przez ON – s.42 

Wykres nr 8. Opinia pracodawców nt. powodów zatrudniania ON – s.43 

Wykres nr 9. Opinie pracodawców nt. możliwości zatrudnienia w przyszłość ON - s. 45 

Wykres nr 10. Moduły tematyczne wchodzące w zakres WAS-Z– s.48 

Wykres nr 11. Opinie nt. adekwatności warsztatów aktywizacji społeczno – zawodowych 

do potrzeb BO ON – s.50 

Wykres nr 12. Ocena kadry prowadzącej warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowe–s.52 

Wykres nr 13. Ocena materiałów otrzymanych podczas WAS-Z – s.52 

Wykres nr 14.Opinie uczestników warsztatów aktywności społeczno-zawodowej nt. 

stopnia trudności dot. znalezienia pracy-s.54 

Wykres nr 15. Deklaracja BO ON nt. podjęcia działań zawodowych – s.55 

Wykres nr 16. Ogólna ocena WAS-Z przez ON - s.55 

Wykres nr 17. Ocena ON korzyści zawodowych po odbyciu szkolenia – s.57 

Wykres nr 18. Ocena ON poziomu organizacji szkolenia i prowadzenia zajęć – s.59 

Wykres nr 20. Ocena czasu trwania stażu rehabilitacyjnego przez ON – s.67 

Wykres nr 21. Ocena przydatności zdobytego podczas stażu doświadczenia w dalszym 

życiu zawodowym – s.68 

Wykres nr 22. Ocena poziomu trudności znalezienia pracy po odbytym stażu – s.69 

Wykres nr 22. Ocena poziomu trudności znalezienia pracy po odbytym stażu – s.71 

Wykres nr 23. Ogólna ocena praktyk i stażu – s.71 

Wykres nr 24. Motywacja do udziału w projekcie osób otoczenia ON – s.74 

Wykres nr 25. Opinie nt. wzrostu wiedzy osób z otoczenia ON – s.76 

Wykres nr 26. Uzasadnienie BO ON dotyczące traktowania udziału w projekcie w 

kontekście sukcesu – s.78 

Wykres nr 27. Przyczyny zadowolenia z pracy wskazane przez ON – s.79 

Wykres nr 28. Opinie ON nt. udzielonego im wsparcia w pokonywaniu trudności 

związanych z niepełnosprawnością – s.81 

Wykres nr 29. Źródła informacji o projekcie wskazywane przez ON – s.82 


