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1. Wstęp 

Niniejszy raport został sporządzony dla projektu „Wsparcie osób z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub 
niepełnosprawnościami sprzęŜonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego 
II”, realizowanego w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 
1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6. 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych jako beneficjenta systemowego w partnerstwie z Polskim 
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 
 
Podstawowym celem przeprowadzonej ewaluacji była ocena rezultatów projektu. Ponadto 
głównym celem badania było dostarczenie informacji na temat efektów, powstałych  
w wyniku wdraŜania projektu wraz ze sformułowaniem wniosków i rekomendacji  
na zakończenie realizacji przedmiotowego projektu. 

 

2. Planowane cele projektu 

Projekt „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  
i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzęŜonymi) oraz 
głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II” realizowany jest w okresie od 
01.01.2011 r. do 31.12.2012 r., zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA.PO-
KL.01.03.06-00-056/10 zawartą w dniu 12.01.2011 r. pomiędzy Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz na podstawie umowy partnerskiej nr 2010/12/469 zawartej w dniu 31.12.2010 r.  
 

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału w Ŝyciu społecznym i zawodowym 700 
ONI (280K, 420M) z zespołem Downa, niepełnosprawnościami sprzęŜonymi oraz 
upośledzeniem w stopniu głębokim do 31 grudnia 2012 roku. 
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: 

• Odkrycie indywidualnego potencjału oraz określenie preferencji i predyspozycji 
zawodowych ONI w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz 
zaplanowanie/zweryfikowanie  indywidualnej ścieŜki rozwoju zawodowego u 470 
ONI (188K, 282M). 

• Zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy u 470 ONI 
(188K, 282M). 

• Podniesienie kompetencji zawodowych poprzez organizację zajęć praktycznych  
w zakładach pracy u 470 ONI (188K, 282M). 

• Utrzymanie wysokiego poziomu motywacji i jakości wykonywanej pracy u 150 
zatrudnionych ONI (52K, 78M). 
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• Odkrycie indywidualnego potencjału u osób 100 osób (40K, 60M) z głębokim 
stopniem upośledzenia umysłowego. 

• Zwiększenie wiedzy na temat moŜliwości aktywizacji społeczno – zawodowej ONI  
u 700 rodziców/opiekunów ONI (560K, 140M). 

 

Rezultaty twarde: 

• 80% (376 osób, w tym 150K, 226M) ukończy grupowe warsztaty z zakresu 
kompetencji społ. i aktywnego poruszania się po rynku pracy; miernik: dyplom 
ukończenia warsztatów; 

• 80% (80 osób, w tym 32K, 48M) z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego 
ukończy zaplanowaną IPD ścieŜkę aktywizacji; miernik: kwestionariusz oceny; 

• 300 osób (120K, 180M) odbędzie 2 tygodniowe indywidualne zajęcia praktyczne  
u pracodawcy; miernik: umowa o organizację indywidualnych zajęć praktycznych; 

• 30 osób (12K, 18M) odbędzie staŜ zawodowy; miernik: umowa staŜowa, 
zaświadczenie o odbyciu staŜu; 

• 70 osób (28K, 42M) podejmie zatrudnienie w ramach realizacji projektu; miernik: 
porozumienie z pracodawcą do umowy o pracę BO/umowy cywilnoprawnej, 
uwzględniające wsparcie trenera pracy; 

• 220 osób uzyska wsparcie na otwartym rynku pracy poprzez zatrudnienie 
wspomagane; miernik: porozumienie z pracodawcą do umowy o pracę BO/umowy 
cywilnoprawnej, uwzględniające wsparcie trenera pracy; 

 

Rezultaty miękkie:  

− Wzrost umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy u 50% 
uczestników/czek z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności; 
miernik: ankiety w easy-to-read wypełniane przez uczestników/czki na początku oraz 
na koniec udziału w projekcie, dokumentacja merytoryczna; 

− Wzrost wiedzy na temat moŜliwości aktywizacji społeczno – zawodowej osób  
z niepełnosprawnością intelektualną u 40% rodziców/opiekunów; miernik: ankiety na 
początku oraz na koniec udziału w projekcie; 

Zaplanowane w projekcie działania zostały tak zaprojektowane, aby pozwoliły  
na osiągnięcie wykazanych w Planie Działania rezultatów. Z kolei osiągnięcie rezultatów 
twardych oraz miękkich projektu przyczyni się do realizacji celu ogólnego, jakim jest 
zwiększenie udziału w Ŝyciu społecznym i zawodowym 700 ONI, z zespołem Downa, 
niepełnosprawnościami sprzęŜonymi oraz upośledzeniem w stopniu głębokim  
od 01.01.2011r. do 31.10.2012r.  
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3. Metodologia 
 

3.1 Cele i zakres ewaluacji 

Cele oraz sposób prowadzenia ewaluacji zostały określone we wniosku o dofinansowanie 
oraz w Strategii monitoringu i ewaluacji projektu „Wsparcie osób z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub 
niepełnosprawnościami sprzęŜonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego 
II” przyjętej przez Komitet Sterujący dnia 27.05.2011 r. 
Zgodnie z przyjętą Strategią monitoringu i ewaluacji projektu, Celem ewaluacji ex-post 
będzie przede wszystkim ocena zrealizowania rezultatów, szans na jego długotrwałe 
efekty, w tym wielkości zaangaŜowanych środków, skuteczności i efektywności pomocy. 
Ponadto głównym celem ewaluacji będzie dostarczenie informacji na temat efektów, 
powstałych w wyniku wdraŜania projektu wraz ze sformułowaniem wniosków 
dotyczących wdraŜania kolejnego projektu. 
W ewaluacji ex-post zastosowane zostaną wszystkie kryteria ewaluacyjne oraz 
odpowiadające im pytania kluczowe: 
 

Dla celów realizacji ewaluacji ex-post przyjęte zostały następujące kryteria: 
1) trafność (ang. relevance) - pozwoli ocenić, w jakim stopniu cele projektu odpowiadają 

potrzebom i priorytetom, czyli aktywizacji społecznej i zawodowej osób  
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem 
Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzęŜonymi) oraz głębokim stopniem 
upośledzenia umysłowego. 

Pytania ewaluacyjne (kluczowe): 
� Czy cele ogólne i cele szczegółowe załoŜone w projekcie odpowiadają potrzebom 

beneficjentów ostatecznych tj. osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami 
sprzęŜonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego i najbliŜszemu 
otoczeniu tych osób rodzicom/prawnym opiekunom/rodzeństwu, pracownikom 
zatrudnionym w organizacji? 

� Czy program objęcia wsparciem osób niepełnosprawnych jest dostosowany do potrzeb 
tych osób? 

� Czy rodzaje form wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym jest dostosowany 
do potrzeb tych osób?  

� Czy działania podjęte w ramach projektu są wystarczające dla identyfikacji ich 
potrzeb? 

� Czy wsparcie psychologiczne, doradcze i prawne najbliŜszego otoczenia BO pozwoli 
lepiej funkcjonować w Ŝyciu z osobą niepełnosprawną?  
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� Czy program, jakim objęci zostaną pracownicy organizacji w celu przygotowania ich 
do pracy z osobami niepełnosprawnymi jest skuteczny, potrzebny i w pełni 
przygotowuje do pracy? 

� EFS - czy właściwie zostały zidentyfikowane potrzeby i załoŜenia Planu Działania na 
2010 rok w Poddziałaniu 1.3.6. projekty systemowe – „Wsparcie osób  
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym  
z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzęŜonymi) oraz głębokim 
stopniem upośledzenia umysłowego II”. Odpowiemy teŜ na pytanie, czy załoŜenia 
projektu są trafne, czy wyzwolą nowe moŜliwości, czy załoŜenia powinny ulec 
znacznej modyfikacji? Czy i w jakim stopniu pozwolą na wypracowanie modelu 
systemu aktywizacji zawodowej i społecznej ONI? 
 

2) efektywność (ang. efficency) - pozwala ocenić poziom ekonomiczności zastosowanego 
projektu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych produktów. 

Pytania ewaluacyjne (kluczowe): 
� W jakim stopniu, finansowanie projektu ze środków unijnych przyczyniło się do 

stworzenia modelu aktywizacji społeczno - zawodowej osób z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub 
niepełnosprawnościami sprzęŜonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia 
umysłowego oraz czy finansowanie to gwarantuje uruchomienie długofalowego 
procesu rozwoju systemu aktywizacji dla tej grupy? 

� Czy cel główny i cele szczegółowe projektu zostały osiągnięte zgodnie z załoŜeniami 
harmonogramu i budŜetu projektu? 
 

3) skuteczność (ang. effectivenness) - pozwoli ocenić, do jakiego stopnia cele 
przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie programowania wpływu zostały osiągnięte. 

Pytania ewaluacyjne (kluczowe): 
� Czy zakładane rezultaty twarde i miękkie projektu zostały osiągnięte?  
� W jakim stopniu cele załoŜone w projekcie zostały osiągnięte? 
� W jakim stopniu rezultaty twarde i miękkie projektu zostały osiągnięte? 

 
4) uŜyteczność (ang. utility) - pozwoli ocenić, do jakiego stopnia produkty, rezultaty  

i oddziaływania projektu odpowiadają potrzebom grupy docelowej. 
Pytania ewaluacyjne (kluczowe): 
1. Czy załoŜony cykl oraz sposób i program przejścia BO przez projekt jest adekwatny dla 

ich potrzeb? Czy zastosowane nowe metody pracy będą odpowiednie i wniosą nową 
jakość do pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  
i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzęŜonymi) oraz 
głębokim stopniem upośledzenia umysłowego? 

� Czy zaproponowane wsparcie rodziców/ opiekunów i członków rodzin ONI jest 
adekwatne dla potrzeb tej grupy i czy pozwoli na lepsze funkcjonowanie? 
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� Czy formy spotkań informacyjnych zaproponowane w ramach tego projektu są dobre  
i spełniły oczekiwania i zapotrzebowanie pracowników organizacji pracujących  
z ONI? 

� Czy program szkoleń był wystarczający, zrozumiały i czy w pełni przygotowuje do 
pracy z ONI? 

� Czy i jak fundusze unijne wpłynęły na wzmocnienie współpracy realizacji projektu  
w partnerstwie? 

� Czy finansowanie ze środków unijnych partnerstwa w realizacji projektu powoduje 
wzmocnienie środowiska Organizacji współpracujących z ONI? 

5) trwałość (ang. sustainability) - pozwoli ocenić, na ile moŜna się spodziewać,  
Ŝe pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem projektu będą trwały po jego 
zakończeniu. 

Pytania ewaluacyjne (kluczowe): 
� Czy opracowany podręcznik dobrych praktyk i proponowane struktury będą 

funkcjonowały po zakończeniu projektu? 
� Jakie istnieją moŜliwości finansowania wypracowanego modelu form udzielanego 

wsparcia w przyszłości? 
� W jaki sposób projekt wpłynął na postawę aktywności społeczno-zawodowej  ONI  

w perspektywie długoterminowej? 

3.2 Narzędzia wykorzystane w ewaluacji ex-post: 

Badanie ewaluacyjne ex-post zostało przeprowadzone przy pomocy następujących 
narzędzi: 

− Ankiety ewaluacyjna członków kierownictwa. 

− Ankieta ewaluacyjna rodzica/opiekuna. 

− Indywidualny formularz wskaźników miękkich osoby z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

Podstawowym celem przeprowadzonej ewaluacji jest ocena rezultatów projektu. Ponadto 
głównym celem badania było dostarczenie informacji na temat efektów, powstałych w 
wyniku wdraŜania projektu wraz ze sformułowaniem wniosków i rekomendacji w zakresie 
aktywizacji społeczno-zawodowej grupy docelowej projektu. 
W badaniu udział wzięli uczestnicy/uczestniczki projektu – osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz rodzice/opiekunowie z następujących Punktów Aktywizacji II:  
ze Szczawnicy; ze Zgierza; z Krosna; z Wyszkowa; z Gdańska; z Warszawy; z Bytomia;  
z DzierŜoniowa; z Ostródy; z Nidzicy; z Milejowa; z Hrubieszowa; z Kołobrzegi i z Piły. 
W badaniu udział wzięli równieŜ przedstawiciele kadry zarządzającej projektem: 

− Przewodniczący oraz Członkowie Komitetu Sterującego. 

− Zespół zarządzający po stronie Lidera. 

− Zespół zarządzający po stronie Partnera. 

− Kierownicy z 14 Punktów Aktywizacji II (przedstawionych powyŜej). 
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4. Wyniki badań 

 

4.1 Wyniki badania przeprowadzonego wśród kadry zarządzającej 

projektem, z użyciem ankiety ewaluacyjnej członków kierownictwa 

 

W badaniu wzięło udziały 22 osoby, wchodzące w skład kadry zarządzającej projektu. 
Celem badania, przeprowadzonego z uŜyciem tego narzędzia, było sprawdzenie, jak 
oceniana jest realizacja projektu na poziomie zarządczym. Analiza i wnioski z ankiet mają 
dostarczyć odpowiedzi na pytania, czy budŜet i harmonogram były realizowane zgodnie  
z planem, czy były adekwatne do potrzeb projektu, czy procesy komunikacyjne 
przebiegały właściwie oraz czy nie wystąpiły problemy projektowe, mogące zakłócić 
realizację tego przedsięwzięcia. Pośrednim celem badania jest równieŜ analiza danych 
względem badania mid-term. 
 
 

Wyniki badania ewaluacyjnego kadry zarządzającej projektem. 

 

Badany obszar - Realizacja działań i zgodność z harmonogramem. 

 

 
Zdaniem respondentów, działania projektowe były realizowane zgodnie z harmonogramem  
i budŜetem projektu, uzyskując rezultaty twarde i miękkie. Jedynym utrudnieniem była 
konieczność bieŜącego modyfikowania harmonogramów. Respondenci wykazali mniej 
odstępstw w realizacji załoŜeń harmonogramu projektu, niŜ podczas badania mid-term.  
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Jako główne zmiany wskazano zmiany kadrowe – wymiana personelu oraz zwiększanie 
wymiarów etatów dla poszczególnych specjalistów merytorycznych. Zmianie uległy takŜe 
rezultaty twarde projektu – zwiększono liczbę staŜy rehabilitacyjnych z 30 na 60 oraz 
liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych z 70 na 87. Wszystkie niezbędne zmiany 
wprowadzano formularzem zmian. KaŜdy formularz zmian uzyskał akceptację Instytucji 
Pośredniczącej II Stopnia. Widać znaczące zwiększenie pozytywnych odpowiedzi 
względem badania przeprowadzonego w połowie okresu realizacji projektu. 
Respondenci ocenili skuteczność działań, wysoko oceniając, Ŝe wprowadzone zmiany były 
bardzo skuteczne dla właściwej realizacji projektu. Dały przede wszystkim moŜliwość 
zwiększenia wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. W wielu punktach 
aktywizacji udało się zrealizować więcej staŜy niŜ pierwotnie planowano, co skutkowało 
znalezieniem zatrudnienia przez większą liczbą osób z niepełnosprawnością intelektualną 
na otwartym rynku pracy. Działania te zmniejszyły wykluczenie społeczne i zawodowe 
osób niepełnosprawnych. Wszystkie zmiany były niezbędne i słuŜyły realizacji celu 
głównego i celów szczegółowych projektu. Członkowie kierownictwa  
są usatysfakcjonowani wprowadzonymi zmianami, pozwoliły one na prawidłową 
realizację projektu oraz zostały pozytywnie odebrane przez osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną i ich rodziców/opiekunów. 
Dzięki dostosowywaniu projektu do bieŜących potrzeb jego uczestników/czek , nastąpiła 
poprawa funkcjonowania społecznego, zwłaszcza w komunikacji, samoocenie, śmiałości  
i niezaleŜności osób niepełnosprawnych. Nastąpiła równieŜ zmiana postawy 
rodziców/opiekunów w kierunku dostrzegania potencjału do wykonywania pracy przez 
osoby z niepełnosprawnością. Dodatkowo wskazano, iŜ działania z zakresu animacji 
społecznej były bardzo pozytywnym aspektem projektu - zarówno z uwagi na przebieg, jak 
i rezultaty. 
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Badany obszar - Realizacja zadań przez personel projektu. 

 

 
Wskazano, Ŝe zespół projektowy posiadał wysokie kwalifikacje, co zagwarantowało 
wywiązanie się z powierzonych zadań  na wysokim poziomie. 
 

 

Podczas realizacji projektu w początkowej fazie jego realizacji brak było bezpośredniego 
kontaktu Punktów Aktywizacji II z Liderem projektu. Największą trudność sprawiły 
początkowe niejasności związane z regulaminem działań oraz zmiany w dokumentacji 
projektowej. Po dostosowaniu dokumentacji i unormowaniu się sytuacji dalsza realizacja 
działań przebiegała bez trudności. Z punktu widzenia przedstawicieli Punktów Aktywizacji 
II, kłopotliwe równieŜ było wypracowania zasady określonej liczby godzin wsparcia 
świadczonego przez zespół merytoryczny dla beneficjentów (min. 15h/miesiąc/osobę), 
szczególnie w momentach niezaleŜnych od zespołu. Zdaniem ankietowanych z Punktów 
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Aktywizacji II, zespół pracujący bezpośrednio z uczestnikami/uczestniczkami poświęcał 
zbyt duŜo czasu na całą dokumentację projektu – a czas ten mógłby być poświęcony na 
udzielanie wsparcia. Dodatkowo niektórzy z reprezentantów Punktów wskazali na zbyt 
małe zindywidualizowanie podejścia do potrzeb uczestników/czek projektu. W ocenie 
PFRON największym problemem był brak listy obecności ONI w stopniu głębokim oraz 
niezgodną się z załoŜeniami projektu liczbą godzin wsparcia realizowaną przez trenerów 
pracy. Problemem w aktywizacji społeczno-zawodowej był lęk rodziców/opiekunów przed 
zatrudnianiem ich dzieci, przed trudnymi sytuacjami w pracy. Ich obawa o utratę renty 
socjalnej. Niektórzy z respondentów nie zaobserwowali istotnych problemów w realizacji 
własnych działań z powodu współdziałania w partnerstwie. Jeśli pojawiały się problemy, 
były identyfikowane i rozwiązywane na bieŜąco. 
 

Istotne zmiany wprowadzone podczas realizacji projektu oraz podjęte działania naprawcze  
w zakresie zdiagnozowanych przez respondentów problemów. 
Główną propozycją było: 
1. Przesuniecie okresu realizacji projektu o 1 miesiąc tj. od 01 stycznia 2011 r.  

do 31 grudnia 2012 r. z uwagi na niepodjęcie przez PFRON- lidera projektu i Partnera 
PSOUU ryzyka rozpoczęcia realizacji projektu przed zatwierdzeniem wniosku  
o dofinansowanie przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia. Przed zatwierdzeniem 
wniosku przez IP II, tj. w miesiącu grudniu 2010 r. nie zostały rozpoczęte przez PFRON 
i Partnera Ŝadne działania w projekcie oraz nie poniesiono wydatków w ramach 
projektu. 

2. Zmiana realizacji projektu z Punktu Aktywizacji II w Elblągu na Punkt Aktywizacji II 
Nidzicy, w związku z rezygnacją osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego 
z dalszego uczestnictwa w projekcie. 

3. Zwiększenie liczby staŜy u pracodawców z 30 do 60. 
4. Wprowadzenie dodatkowych szkoleń specjalistycznych dla rodziców/opiekunów osób  

z niepełnosprawnością intelektualną: 

• seksualność dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną; 

• agresja i autoagresja u osób niepełnosprawnych, zaburzenia zachowania osób  
z niepełnosprawnością intelektualną; 

• właściwa dieta dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i innymi 
niepełnosprawnościami sprzęŜonymi; 

• mediacje rodzinne oraz rozwiązywanie konfliktów; 

• niepełnosprawny brat, niepełnosprawna siostra– problemy rodzeństwa osób 
niepełnosprawnych intelektualnie; 

• mechanizmy powstawania stresu oraz uczące technik relaksacyjnych; 

• komunikacja asertywna; 

• system kar i nagród w zakresie wychowania dziecka z niepełnosprawnością 
intelektualną; 
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• metody i formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie; 

•  sytuacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym i formy 
ich wsparcia. 

Katalog tematów szkoleniowych był otwarty i systematycznie uzupełniany w oparciu  
o zgłoszone potrzeby rodziców/opiekunów. Szkolenia miały na celu poprawę jakości 
Ŝycia rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną 

5. Wprowadzono elastyczne monitorowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną 
przez trenerów pracy, w zaleŜności od ich potrzeb oraz indywidualnego podejścia  
w pracy z osobą niepełnosprawną.  
Stała analiza bieŜących potrzeb wsparcia dowodzi elastyczności oddziaływań w ramach 
projektu. 

6. Niektórzy odnieśli się do problemów wskazanych podczas badania mid-term. 
Wykazano, iŜ problemy te zostały naprawione w dalszym okresie realizacji projektu. 
Niektórzy z ankietowanych nie wskazali Ŝadnych problemów.  

Działania naprawcze wprowadzone w projekcie dotyczyły: 
1. uzupełnienia lista obecności na zajęciach przez osoby z głębokim stopniem 

upośledzenia umysłowego, 
2. udzielania ilości godzin wsparcia przez trenerów pracy w ramach zatrudnienia 

wspomaganego uczestnikom/uczestniczkom projektu zgodnie z załoŜeniami projektu. 
 

Badany obszar - Realizacja działań i zgodność z budŜetem 

 

 

Zdaniem niektórych respondentów budŜet w 100% zapewnił właściwą realizację 
zaplanowanych działań. BudŜet nie przewidywał kosztów zwrotu dojazdu na zajęcia 
indywidualne i staŜe uczestników/czek z terenów wiejskich, gdzie brakuje komunikacji 
publicznej. W ocenie jednego Punktu Aktywizacji II, budŜet został niedoszacowany  
w ramach kosztu materiały biurowe oraz dla Zadania nr 3. 
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Badany obszar - Przestrzeganie procedur i przepływ informacji. 

 

Zespół był przygotowany do realizacji powierzonych obowiązków co znacznie wpłynęło 
na efektywność i brak problemów. Przepływ informacji działał usprawniająco na realizację 
zadań. Na początku realizacji projektu wystąpiły trudności w związku z częstymi 
zmianami procedur i dokumentacji. 

 

Badany obszar - Ocena ryzyka w projekcie. 

 

 

Rezygnacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z udziału w projekcie spowodowała 
konieczność zwiększenia liczby osób zrekrutowanych, aby moŜna było osiągnąć 
zamierzone rezultaty i zrealizować cele projektu. W konsekwencji do projektu 
rekrutowano 1710 osób, uczestników/uczestniczek projektu. Trudnością było 
poszukiwanie nowych uczestników/uczestniczek projektu, utrudniony kontakt z nimi. Brak 
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zindywidualizowanego podejścia do wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Pogorszenie sytuacji na rynku pracy, powodujące niechęć do zatrudniania wśród 
pracodawców na otwartym rynku pracy. Jako problem po projekcie, wskazano brak 
monitoringu i wsparcia dla osób zatrudnionych po zakończeniu realizacji projektu.  

 

 

W kolejnym pytaniu ankiety – pytanie nr 10, moŜliwe było wskazanie propozycji działań 
zaradczych do wskazanych ryzyk. Wskazano propozycję, Ŝe kaŜde działanie w projekcie 
powinno być realizowane z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Wskazano równieŜ konieczność kontynuacji działań projektowych 
świadczonych przez trenerów pracy oraz umoŜliwienie kontynuacji uczestnictwa  
w projekcie osobom, które ukończyły praktyki oraz staŜ zawodowy. 
 

Badany obszar – Ocena pracy partnerstwa. 

 
Obszar współpracy został oceniony na podstawie pięciu pytań w ankiecie ewaluacyjnej. 
Pierwsze z nich, pytanie 11, było skonstruowane w sposób umoŜliwiający osobie 
wypełniającej ankietę, ocenę współdziałania w Partnerstwie w skali 1-5, gdzie ocena 
oznacza: 
1 – bardzo źle; 2 – źle; 3 – średnio; 4 – dobrze; 5 – bardzo dobrze. 
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W ocenie 3. Mały procent badanych oceniło, Ŝe zbytnia formalizacja realizacja projektu 
hamuje moŜliwości. Mimo to ocenili, bardzo dobry kontakt i przepływ informacji. Jasne  
i częste komunikaty. Współdziałanie w partnerstwie uległo znacznej poprawie w stosunku 
do poprzedniego okresu badawczego. 
W ocenie 4. Większa liczba oceniła brak symetrii we współpracy na linii Lider-Partner. 
Pomimo to oceniła, ze współdziałanie w partnerstwie przebiega prawidłowo, sprawnie. 
Partnerstwo miało silne oddziaływanie na poziomie Lider-Partner. 
W ocenie 5. Znaczna większość oceniła bardzo dobrą współpracę, szybkość załatwiania 
spraw, dobrą komunikacja. Przepływ informacji oraz wzajemne wspieranie w dąŜeniu  
do celu przyczyniło się do jego osiągnięcia.  
 

 
Wskazano na znaczną poprawę komunikacji w stosunku do poprzedniego okresu 
badawczego.  
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W odpowiedzi na „TAK” respondenci opisali następujące problemy: 
Pomiędzy Liderem a Partnerem właściwie nie występuje partnerstwo – Lider 
przeprowadza monitoring u Partnera, co nie występuje w drugą stronę. 
 
Respondenci zgłaszali następujące propozycje poprawy realizacji projektu w partnerstwie: 
Poprawa wzajemnej komunikacji w partnerstwie – przekazywanie kluczowych informacji  
w odpowiednim czasie. Precyzowanie zasad przed podjęciem działania. Szybsze 
reagowanie na zmiany i sytuacje problemowe. Zamiast wizyt monitorujących – spotkania 
zespołów roboczych obu stron, w celu bieŜących uzgodnień. Respektowanie zasad 
partnerstwa. 
 

Zalety wskazane przez członków zespołów zarządzających: 

1. Podniesienie samooceny wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną.  
2. Zmiana mentalności osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaczęli myśleć  

o podejmowaniu zatrudnienia.  
3. Rozpoznawalność terenowych stowarzyszeń. Zaufanie jakim darzą Punkty Aktywizacji 

II – z niepełnosprawnością intelektualną, i ich rodzice/opiekunowie.  
4. Zdobycie opinii specjalistów w rejonie.  
5. Projekt znacząco wpłynął na świadomość społeczną w środowisku lokalnym oraz 

podejście pracodawców do osób z niepełnosprawnością intelektualną.  
6. Przełamywanie stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

głównie dzięki trenerom pracy i ich wsparciu pracodawcy mają czas na pozbycie się 
obaw. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych, ale takŜe i współpracowników. 

7. Realizacja projektu we współpracy z Partnerem - PFRON, przyczyniła się  
do zwiększenia wiedzy członków organizacji na temat zadań realizowanych przez 
Fundusz oraz moŜliwości uzyskania wsparcia przez osoby niepełnosprawne. 
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8. Pomogła w standaryzacji działań wspierających w róŜnych Punktach/Kołach PSOUU; 
DuŜa grupa pracowników nabyła umiejętności pracy w projektach współfinansowanych 
ze środków UE, co oznacza wzrost kapitału ludzkiego w regionach. 

9. Realizacja projektu przyczyniła się do promocji działań Stowarzyszenia. 
10. Upowszechniła ideę zatrudnienia wspomaganego na skale ogólnopolską  

na róŜnorodnych rynkach pracy.  
11. Podniosła kwalifikacje kadry merytorycznej w obszarze aktywizacji ONI.  
12. Nastąpił rozwój organizacji trzeciego sektora– wdroŜenie nowych metod pracy. 
13. Zaobserwowano wyŜszą efektywność jakości pracy wśród osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, pojawiły się znaczne ilości nowych relacji społecznych w jakich 
uczestniczą osoby z niepełnosprawnością intelektualną co poszerzyło grono 
kontaktów, co jest istotne z perspektywy społecznego rozwoju tych osób. 

14. Szerszy dostęp osób z niepełnosprawnością intelektualną do rynku pracy. 
15. MoŜliwość implementowania zastosowanych rozwiązań w legislacji dotyczącej osób 

niepełnosprawnych. 
16. Większa znajomość przez pracowników PFRON rzeczywistych potrzeb w zakresie 

aktywizacji społeczno - zawodowej. 
17. Poznawanie specyfiki niepełnosprawności, uwarunkowań i funkcjonowania osób  

z niepełnosprawnością intelektualną. 
 

Wady wskazane przez członków zespołów zarządzających: 

Utrwalanie projektowego systemu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
brak płynności (koniec projektu = koniec wspierania). 
Istnieje silna potrzeba kontynuacji wsparcia (minimum wsparcia przez trenera pracy osób 
niepełnosprawnych, zatrudnionych na otwartym rynku pracy). 
Rozbudzone marzenia w działaniu i brak wsparcia na otwartym rynku pracy  
po zakończeniu projektu. 
Minusem jest to, Ŝe osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają rozbudzone nadzieje, 
ale napotykają brak gotowości ze strony rodziców/opiekunów. Boją się oni niepowodzenia 
ze względu na to, Ŝe projekt jest ograniczony czasowo. 
Brak elastyczności w Partnerstwie; brak spotkań roboczych na których rozwiązywano  
by kwestie sporne. Brak elastyczności w podejmowanych działaniach ze strony Lidera. 
 
Podsumowując większość respondentów/tek widzi konieczność kontynuacji tego typu 
działań. Jako sugestię wskazano równieŜ zmniejszenie w przyszłych projektach ilości 
dokumentacji. Zaobserwowano równieŜ wysoką ocenę modułu dla rodziców/opiekunów 
osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy na czas uczestnictwa w projekcie 
oderwali się od opieki nad osobą niepełnosprawną. Być moŜe warto rozszerzyć moduł dla 
rodziców o zwiększoną ich integrację. 
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Warto realizować w przyszłości podobne programy z zakresu aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. Dają one moŜliwość tym osobom i są alternatywą dla 
stagnacji  w Ŝyciu. 
 

Badany obszar - Ocena realizacji celów i rezultatów projektu. 

Zdaniem ankietowanych osiągnięto i przekroczono załoŜone cele i rezultaty projektu 
poprzez wzrost aktywności zawodowej, wyŜszą samoocenę, większa motywację oraz 
osiągnięcie nowych umiejętności zawodowych. 
 
Jako wartość dodaną projektu osoby wskazały następujące przykłady: 
Wartością dodaną projektu będzie zmiana postaw rodziców/opiekunów osób  
z niepełnosprawnością intelektualną (pokazanie, jakie moŜliwości mają ich dorosłe dzieci, 
zwłaszcza dotyczy to osób z głębokim stopniem niepełnosprawności). Większa 
samodzielność osób z niepełnosprawnością intelektualną w codziennym Ŝyciu, np.  
w poruszaniu się po mieście, jazda komunikacją miejską, rezygnacja z zajęć WTZ-ów na 
rzecz podjęcia pracy, zaistnienie zatrudnienia wspomaganego w kilku małych miastach 
Polski (np. Milejów, Szczawnica). 
Poznano róŜne metody i formy działań z osobą z niepełnosprawnością intelektualną,  
co skutkowało dobrym przygotowaniem do podjęcia zatrudnienia i funkcjonowania  
na rynku pracy, podniesieniem poczucia własnej wartości.  
Realizacja projektu dała moŜliwość współpracy międzysektorowej i integrację środowiska 
osób niepełnosprawnych i ich rodziców/opiekunów. 
Przyniosła równieŜ zwiększenie świadomości społeczeństwa i pracodawców w zakresie 
funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zmianę podejścia 
rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną do zatrudniania ich dzieci. 
Promowanie idei zatrudnienia wspomaganego. Doświadczenie w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi na otwartym rynku pracy. Edukacja osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, pracodawców. 
Wzrost wiedzy i świadomości o moŜliwościach podjęcia zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, szansa na przełamanie negatywnych stereotypów. 
 
Jako elementy, których zabrakło w projekcie wskazano, Ŝe zabrakło działań promujących 
zatrudnienie wspomagane wśród potencjalnych pracodawców. Bardziej 
zindywidualizowanego wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną  
z wyszczególnieniem wsparcia psychologa i doradcy zawodowego. Szkoleń dla 
pracodawców. Więcej szkoleń specjalistycznych dla rodziców. 
Zdaniem ankietowanych powinny być kontynuowane: utrzymanie osób  
z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy ze wsparciem 
(monitorowanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy), praca trenera pracy łącznie  
z finansowaniem tej pracy, szkolenia dla rodziców/opiekunów, animacja działań 
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społecznych. Zwrócono teŜ uwagę na potrzebę kontynuowania wsparcia ze strony 
psychologa i doradcy zawodowego, w szczególności w zakresie aktywnego pośrednictwa 
pracy. 
 
Podsumowując, respondenci wyrazili swoje opinie o realizacji projektu. Wskazano,  
Ŝe projekt systemowy był nowym cennym doświadczeniem w Ŝyciu osób  
z niepełnosprawnością intelektualną. Pozwolił im na zdobycie nowych umiejętności 
Ŝyciowych i zawodowych. Sukcesem projektu jest realne zatrudnienie osób  
z niepełnosprawnością intelektualną.  
Był to projekt trudny, z wysoko określonymi wskaźnikami, obejmujący obszar całej 
Polski, co wymagało zarządzania licznymi pracownikami/cami ze zróŜnicowaną kulturą 
pracy. 
W podsumowaniu wszyscy ankietowani podkreślili zasadność i potrzebę kontynuowania 
działań projektowych. Podkreślono jego duŜe znaczenie dla procesu socjalizacji osób  
z niepełnosprawnością intelektualną. ZauwaŜono równieŜ, Ŝe metody wypracowane  
w projekcie mogłyby się stać standardem w pracy nad aktywizacją zawodową osób  
z niepełnosprawnością intelektualną. 
Dzięki projektowi wzrósł poziom kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, nastąpiło uwraŜliwienie społeczeństwa na te osoby, zdobyli oni nowe 
umiejętności. W ocenie jednego z kierowników Punktu Aktywizacji II projekt nie był 
dostosowany do mieszkańców terenów wiejskich.  
Metody wypracowane w projekcie powinny być przełoŜone na stały system wsparcia  
w zatrudnieniu i kontynuowane. Wymagają jednak więcej indywidualnego podejścia.  
 

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z BADANIA: 

 

Wnioski 

Wszyscy respondenci zgodnie stwierdzili, Ŝe projekt zakończył się realizacją załoŜonych 
celów, w tym celu głównego, to znaczy aktywizacją zawodową osób  
z niepełnosprawnością intelektualną. Zarówno realizacja budŜetu, harmonogramu, jak  
i stopień przestrzegania procedur zostały ocenione bardzo dobrze. Podczas realizacji 
projektu wprowadzano modyfikacje, które wpływały na jeszcze skuteczniejsze jego efekty. 
Wszystkie zmiany były akceptowane przez Instytucją Pośredniczącą II Stopnia. 
Podkreślono, Ŝe personel merytoryczny doskonale wywiązał się z powierzonych mu zadań. 
Stosowana w projekcie metodologia pracy pozwoliła na dobre przygotowanie osób  
z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia zatrudnienia i wzrost poziomu ich 
poczucia wartości. Zaś ze strony specjalistów, moŜliwość poznania róŜnych form pracy  
z osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Pozytywnym aspektem projektu były 
działania z zakresu animacji społecznej. Zdarzały się, zdaniem ankietowanych równieŜ 
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sytuacje trudne, jak rezygnacja beneficjentów z udziału w projekcie, poszukiwanie 
nowych, utrudniony kontakt z beneficjentami. 
Współpraca w partnerstwie została oceniona bardzo wysoko przez większość 
respondentów. Część ankietowanych wyraziło negatywną opinię w tym temacie, 
wskazując, Ŝe – „nie jest to partnerstwo – nie występują równe prawa”. Pojawiły się dwie 
propozycje działań naprawczych: zamiast wizyt monitorujących - spotkania zespołów 
roboczych obu stron oraz wyrównanie praw dla obu stron 
Jako negatywną część projektu wskazywano wysoki stopień sformalizowania oraz duŜą 
ilość dokumentacji, której uzupełnianie zabierało gro czasu kadry, który personel mógłby 
wykorzystać na pracę z osobą niepełnosprawną. Niektórzy negatywnie ocenili 
komunikację z Liderem, a takŜe utrwalania projektowej formy finansowania zatrudnienia 
wspomaganego. 
Respondenci podkreślają wartość przeprowadzonych staŜy zawodowych. Wymieniają 
liczne obszary, które uległy poprawie dzięki moŜliwości realizacji projektu, tj.: 

• Coraz bardziej otwarte i przychylnie patrzące na osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną społeczeństwo, ograniczenie stereotypów dotyczących 
funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

• Integracja środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

• Wzrost motywacji beneficjentów do aktywizacji zawodowej. 

• Zmiana postrzegania przez rodziców i pracodawców moŜliwości podejmowania 
zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną,  

• Współpraca trzeciego sektora z administracją publiczną. 
KaŜda z ankietowanych osób wskazała wiele zalet, szczególnie dotyczących zmian  
w Ŝyciu osób z niepełnosprawnością intelektualną, upowszechnienia idei zatrudnienia 
wspomaganego w róŜnorodnych środowiskach, zwiększenia rozpoznawalności i zaufania 
wobec PSOUU, osiągnięcie wyŜszych wskaźników, niŜ zakładano na początku.  

 
Rekomendacje: 

• Konieczność uelastycznienia godzin wsparcia oferowanego przez trenera pracy, 
przypadających na jednego uczestnika/uczestniczkę, dostosowując je do faktycznych 
potrzeb. Indywidualizacja działań skierowanych do uczestników/uczestniczek. 

• Konieczność bardziej wzmoŜonej pracy z rodzicami osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Zdaniem respondentów podczas realizacji projektu zabrakło moŜliwości 
jeszcze większej integracji rodziców, warto byłoby organizować dla nich mniej 
formalne spotkania, na które niestety nie było środków finansowych. 

• Potrzeba kontynuacji działań realizowanych w projekcie, aby beneficjenci projektu 
nadal utrzymywali zatrudnienie oraz, aby uzyskane efekty były utrwalane  
i wzmacniane. Kontynuacji wymaga wsparcie juŜ zatrudnionych beneficjentów przez 
trenerów pracy i psychologów. 
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• Dalsza praca nad aktywizacją społeczną ONI oraz praca z rodzicami i zapewnienie ich  
o ciągłości wspierania oraz kontynuacji działań skierowanych do ONI juŜ po 
zakończeniu projektu.  

• Metody pracy i procedury wypracowane w projekcie mogą mieć szersze zastosowanie  
i doskonale będą się sprawdzać jako instrument aktywizacji zawodowej osób  
z niepełnosprawnością intelektualną. Istnieje moŜliwość zastosowania wypracowanych 
działań w legislacji. 

• Dostosowanie projektu do mieszkańców terenów wiejskich, w kontekście zapewnienia 
dojazdu zorganizowanego lub zwroty kosztów dojazdu własnego, z uwagi na nisko 
rozbudowaną komunikację publiczną. 

• Zabrakło działań promujących zatrudnienie wspomagane u potencjalnych 
pracodawców. 

• Dostosowania projektów i ich realizacji na terenach wiejskich. 
 
 
 

4.2 Wyniki badania przeprowadzonego wśród rodziców/opiekunów 

osób niepełnosprawnych, z wykorzystaniem ankiety 

 
W badaniu wzięło udział 378 osób z najbliŜszego otoczenia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną z 709 osób, które brały udział w projekcie, co stanowi 53,31% próby badanej. 
 
Osoby z tej grupy respondentów, badani byli przy uŜyciu narzędzia „Ankieta ewaluacyjna 
rodzica/opiekuna”. Badanie miało na celu ocenę stopnia zadowolenia rodziców/opiekunów  
z udziału w projekcie oraz ocenę rozwoju kompetencji ich podopiecznych, którzy równieŜ 
są uczestnikami/czkami projektu.  
 

W grupie rodziców/opiekunów, którzy brali udział w badaniu 81% stanowią kobiety, 
natomiast 19% męŜczyźni.  
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W badanej grupie największy odsetek (38%) stanowią osoby w przedziale wiekowym  
46-55 lat oraz 56-65. Następnie w przedziale do 25 lat znalazł się 1% osób, w przedziale 
26-35 znalazło się 8% respondentów/ek, natomiast w przedziale 36-45 znalazło się 14% 
osób. 
 
Proporcje wykształcenia rozłoŜyły się następująco: 

− Niepełne podstawowe - 1% badanych. 

− Podstawowe – 8% badanych. 

− Gimnazjalne – 1% badanych. 

− Zasadnicze zawodowe – 30% badanych. 

− Średnie – 28% badanych. 

− Pomaturalne – 11% badanych. 

− WyŜsze – 21% badanych. 
 
Rodzaj relacji między ankietowanymi a osobą niepełnosprawną: 

− MąŜ/Ŝona (0%). 

− Ojciec/matka (44%). 

− Syn/córka (34%). 

− Inny członek rodziny (7%). 

− Przyjaciel/przyjaciółka (0%). 

− Opiekun/opiekunka (10%). 

− Inny (5%). 
 
Największy odsetek w kontekście relacji z osobą niepełnosprawną w grupie stanowią 
rodzice – „matka/ojciec”. 
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W dalszej części badania respondenci/tki udzielali odpowiedzi na pytania z dwóch 

obszarów – ocena wsparcia, które otrzymał w projekcie rodzic/opiekun oraz ocena 

przez rodzica/opiekuna rozwoju podopiecznej osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną, która była objęta wsparciem w ramach przedmiotowego projektu. 

 

Badany obszar – Ocena wsparcia rodzica/opiekuna 
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Ankietowani mieli za zadanie ocenić otrzymane wsparcie w skali od 1 do 6, gdzie 6 – 
oznaczało zdecydowanie tak, a 1 – zdecydowanie nie. 
Wsparcie, które uzyskali rodzice/opiekunowie podczas realizacji projektu zostało ocenione 
przez ankietowanych pozytywnie. Pozytywne odpowiedzi takie jak – 6 „zdecydowanie 
tak”; 5 „tak”; 4 „raczej tak” – stanowiły we wszystkich pytania ponad 70%-90% 
wszystkich odpowiedzi. 
 
Tak wysoki, pozytywny oddźwięk w wynikach badania pokazuje, Ŝe wsparcie 
zaproponowane w projekcie grupie rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością 
intelektualną było skuteczne i trafne. Było dopasowane do ich rzeczywistych potrzeb.  
Co dalej wskazuje na bardzo wysoki poziom profesjonalizmu wśród kadry zarządzającej  
i merytorycznej projektu, która poprzez dobre zaplanowanie rodzajów wsparcia,  
a następnie wysłuchanie potrzeb uczestników/uczestniczek projektu i wnikliwą diagnozę, 
potrafiła efektywnie wykorzystać tę wiedzę. 
 

Kolejna część badanego obszaru „Ocena wsparcia rodzica/opiekuna”, pozwalała na 
wyraŜenie opinii ankietowanych poprzez odpowiedzi na pytania otwarte w następujących 
kategoriach: 
 
 
1. Co skłoniło Pana/Panią do wzięcia udziału w projekcie? 

Odpowiedzi dotyczyły z jednej strony potrzeb samego rodzica/opiekuna, zaś z drugiej 
chęci rozwoju społeczno-zawodowego niepełnosprawnego dziecka / osoby podopiecznej. 
Większość badanych udzielając odpowiedzi na pytanie co skłoniło ich do wzięcia udziału  
w projekcie, odpowiadało, iŜ była to chęć znalezienia dla dziecka (osoby  
z niepełnosprawnością intelektualną) środowiska, gdzie mogłoby się rozwijać społecznie  
i zawodowo. Zdaniem respondentów, dzięki uczestnictwu w projekcie ich dzieci miały 
okazję do rozwoju, poznania i zdobycia nowych kompetencji. Ankietowani wskazywali na 
moŜliwość usamodzielnienia się i sprawniejszego poruszania się po rynku pracy. WaŜnym 
powodem uczestnictwa w projekcie była chęć  sprawdzenia moŜliwości zawodowych 
dziecka, jego rozwój, uspołecznienie, zwiększenie samodzielności, aktywności oraz wzrost 
samooceny, a takŜe zapełnienie mu czasu wolnego. Zachętą była równieŜ moŜliwość 
zdobycia doświadczenia na otwartym rynku pracy przez uczestników/czki projektu i realna 
szansa zdobycia stałego zatrudnienia, a co za tym udzie, niezaleŜności finansowej osoby 
niepełnosprawnej. 
WaŜnym powodem uczestnictwa w projekcie samych rodziców/opiekunów była chęć 
wyjścia z domu, poszerzenia ich horyzontów Ŝyciowych, poznania nowych osób  
i nawiązania kontaktów z innymi opiekunami/rodzicami osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Rodzice chcieli zdobyć ciekawe, nowe informacje na temat funkcjonowania 
osób z niepełnosprawnością intelektualną, moŜliwości ich aktywizacji zawodowej, chcieli 
poszerzyć wiedzę na tematy waŜne przy wychowywaniu osoby niepełnosprawnej 
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intelektualnie. Istotnym dla rodziców była takŜe moŜliwość skorzystania z bezpłatnych 
konsultacji ze specjalistami, głównie z prawnikiem i psychologiem, a takŜe szkoleń 
specjalistycznych.  
Część z rodziców zdecydowała się na uczestnictwo w projekcie za namową pracowników 
ośrodków takich jak WTZ, ŚDP, którzy widzieli w tym działaniu kolejną, nową formę 
aktywizacji osób niepełnosprawnych – swoistego rodzaju rehabilitację poprzez pracę. 
 

2. Czy organizator zapewnił udogodnienia (np. zorganizował dojazd, zwrócił koszt 

dojazdu, dopasował godziny wsparcia), ułatwiające udział w projekcie? Jeśli tak, to 

jakie? 

Zdecydowana większość ankietowanych odpowiedziała, Ŝe organizator zapewnił 
udogodnienia ułatwiające udział w projekcie. Najczęściej pojawiające się kwestie to – 
organizacja dojazdu do miejsca udzielania wsparcia lub zwrot kosztów przejazdu, a takŜe 
elastyczność w dostosowywaniu godzin wsparcia do indywidualnych moŜliwości 
uczestniczek/uczestników, zarówno rodziców/opiekunów, jak i ich podopiecznych. 
Wielokrotnie pojawiała się pozytywna ocenia organizacji dojazdu lub zwrotu kosztów 
dojazdu nie tylko na wsparcie oferowane rodzicom/opiekunom, ale równieŜ na zwrot 
kosztów  za dojazd na wsparcie oferowane ich podopiecznym, takie jak praktyki, 
szkolenia. Bardzo wiele odpowiedzi wskazywało na udogodnienia w postaci zapełnienia 
czasu wolnego, poprzez organizację „wyjść” osób niepełnosprawnych. Dodatkowym 
atutem było zapewnienie wyŜywienia (obiadów) oraz bliskość ośrodka od miejsca 
zamieszkania. 
Rodzice bardzo pozytywne wypowiadali się na temat jakości prowadzonych zajęć  
i oferowanej specjalistycznej opieki. Zwracali uwagę na rolę trenera pracy, którego zasługi 
są nieocenione. Trenerzy odpowiednio reagowali na potrzeby swoich beneficjentów. 
Niewielki odsetek stanowiły głosy krytyki. Wśród tych odpowiedzi wymieniony został 
fakt, iŜ wsparcie nie zawsze było dostępne, co moŜe wynikać z ograniczeń, wynikających  
z budŜetu lub teŜ niemoŜności ponownego udzielenia tego samego rodzaju wsparcia 
beneficjentowi. 

 

 

3. Czy Pani/Pana zdaniem formy wsparcia były interesujące i przydatne? Co było  

w nich ciekawe lub mało interesujące? 

Większość opiekunów określiła proponowane przez organizatora formy wsparcia jako 
interesujące i przydatne. Rodzice wymieniali takie formy wsparcia jak: 

− konsultacje psychologa – wsparcie i fachowa pomoc w trudnych sytuacjach,  

− konsultacje doradcy zawodowego – dające duŜą widzę o rynku pracy, 

− konsultacje prawnicze – poszerzenie wiedzy na tematy spadkowe i związane  
z ubezwłasnowolnieniem, zagadnienia związane ze świadczeniami socjalnymi. 

− szkolenia, np. dotyczące seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną.  
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WaŜne dla rodziców było to, iŜ działania były dopasowane do potrzeb i moŜliwości 
psychofizycznych osób niepełnosprawnych, przez co mogli rozwinąć swoje umiejętności 
społeczne, samowiedzę. Zwracano równieŜ uwagę na wsparcie trenera pracy, który 
wspiera nie tylko osoby niepełnosprawne w przedsiębiorstwach, ale równieŜ 
rodziców/opiekunów i pracodawców. 
Jako kolejny walor oceniono moŜliwość wymiany doświadczeń pomiędzy 
rodzicami/opiekunami, a takŜe profesjonalistami prowadzącymi szkolenia. Pojedyncze 
opinie dotyczyły bardziej szczegółowych tematów takich jak – ciekawych tematów 
rozmów nt. predyspozycji osób niepełnosprawnych na rynku pracy; dostosowania 
stanowisk i zakresu obowiązków; uzyskanie wielu informacji nt. własnego dziecka, jego 
moŜliwości i zalet, a takŜe nt. metod pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną. 
Z duŜym uznaniem spotkały się organizowane dla beneficjentów wyjścia na koncerty, do 
kina lub muzeum. Opiekunowie zwracali teŜ uwagę na zasadność działań praktycznych, 
czyli pracę w terenie. Jako mankament wymienili słabe zróŜnicowanie prac, które miały do 
wyboru ich dzieci. 
Wartościowa dla rodziców okazała się być moŜliwość spotkania, wymiana doświadczeń  
w opiece nad ich niepełnosprawnymi dziećmi, moŜliwość integracji środowiska osób  
z niepełnosprawnością intelektualną. 
 
 
4. Jakich tematów Pana/Pani zdaniem zabrakło w projekcie? 

Wielu z rodziców nie udzielała odpowiedzi na to pytanie. W wieli przypadkach 
pojawiających się odpowiedzi, pojawiały się raczej słowa uznania, niŜ wskazanie na 
wsparcie, którego zabrakło, a byłoby przydatne. Słowa uznania wskazywały, iŜ większość 
tematów została poroszona, zakres zajęć był bardzo szeroki i odpowiadający potrzebom 
uczestniczek/uczestników. PrzewaŜająca większość rodziców określiła zaproponowane 
działania jako dobrze zorganizowane i kompleksowe. 
Część osób zaproponowała tematy, których ich zdaniem zabrakło lub były poruszone zbyt 
wąsko, a dotyczą one – sposobu opieki nad osobą niepełnosprawną, propozycji udzielenia 
pomocy osobie niepełnosprawnej po śmierci rodzica, prawa osób niepełnosprawnych. 
Zwracano uwagę na potrzebę organizacji dłuŜszych (kilkudniowych) wyjazdów 
szkoleniowych dla rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jak równieŜ  
na potrzebę organizacji szkoleń, które prowadziliby specjaliści z dziedziny medycyny. Jak 
równieŜ szkoleń  na temat komunikacji z osobą niepełnosprawną, wprowadzenia 
pracodawcy i współpracowników w temat specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi, 
wzmacniania asertywności i poczucia własnej wartości osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Rodzice widzą równieŜ potrzebę poszerzenia wiedzy o konkretne 
rozwiązania związane z radzeniem sobie z finansami, a takŜe o informacje związane  
z wychowywaniem osób z Zespołem Downa. Zdaniem ankietowanych brakującą formą 
wsparcia było zapewnienie beneficjentom/kom projektu treningu mieszkaniowego. 
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Kika osób z grupy rodziców/opiekunów wskazała na brak uzyskania informacji  
o propozycjach dalszego rozwoju ich dzieci. Zabrakło podsumowania moŜliwości  
i perspektyw w podjęciu zatrudnienia po zakończonym projekcie. Zabrakło większej ilości 
propozycji pracy. 

 
 

5. Jakby Pan/i opowiedział o projekcie osobie, która go nie zna? 

Ankietowani zachęciliby innych do skorzystania z projektu, gdyŜ okazał się on bardzo 
pomocny zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i im samym. 
Większość ankietowanych polecałaby udział w projekcie, twierdząc, Ŝe daje on bardzo 
duŜą szansę na znalezienie zatrudnienia, aktywizuje społecznie i zawodowo osoby  
z niepełnosprawnością intelektualną. Beneficjenci projektu – osoby niepełnosprawne 
dzięki uczestnictwie w nim zwiększyły własną samoocenę, poczuły się potrzebne, 
doceniane, stały się bardziej samodzielne. Mogły skorzystać z wiedzy i pomocy 
specjalistów. Zdaniem ankietowanych, osoby, którym udało się  zdobyć zatrudnienie, stały 
się bardziej samodzielne.  
Rodzicom/opiekunom dał szansę spotkania, porozmawiania, wymiany doświadczeń,  
a takŜe docenienia własnego dziecka, jego moŜliwości i umiejętności, pogłębienia wiedzy 
nt własnego dziecka, czy podopiecznego. Rodzice/opiekunowie docenili fachowość usług 
trenera pracy. Wysoka jakość pracy specjalistów, to według respondentów jeden  
z głównych powodów, dla których moŜna ten projekt polecić innym. 
Pojawiły się pojedyncze głosy sugerujące, iŜ projekt i jego załoŜenia są zbyt teoretyczne, 
oddalone i nie przystające do realnych warunków Ŝycia osób niepełnosprawnych 
intelektualnie i fizycznie. 
Wsparcie oraz zajęcia oferowane w projekcie były formą odciąŜenia rodziców od ich 
codziennych obowiązków związanych z opieką nad osobą z niepełnosprawnością 
intelektualną. Według badanych udział w projekcie poszerzył zakres ich wiedzy w 
dziedzinach związanych z Ŝyciem i funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w społeczeństwie. WaŜnym elementem były teŜ dodatkowe zajęcia, przy 
czym respondenci zwrócili uwagę na fakt, Ŝe były one darmowe. 
 
Projekt zapewnił działania jakich brakuje na rynku dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, rodzice/opiekunowie polecają udział w tego typu projekcie, gdyŜ porusza on 
zagadnienia ukazujące problemy z zatrudnieniem na otwartym rynku pracy oraz wskazuje 
sposoby przełamania niektórych zakorzenionych stereotypów. 
Podsumowując, zdaniem respondentów/tek, projekt był ciekawy, warto skorzystać  
z moŜliwości uczestnictwa przyszłości w podobnych projektach. Dla niektórych 
uczestników/czek udział w projekcie był jedynym konkretnym wsparciem. „Sprawy ludzi 
niepełnosprawnych intelektualnie stały się waŜne i obecne w Ŝyciu ludzi 
pełnosprawnych…”. 
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Badany obszar – Ocena przez rodzica/opiekuna rozwoju podopiecznej osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną 

 

 

 
Ankietowani mieli za zadanie ocenić wsparcie otrzymane w projekcie przez ich 
podopiecznego/podopieczną. MoŜna było udzielić następującego typu odpowiedzi na 
zadane w ankiecie pytania – „Tak”, „Nie”, „Nie zaobserwowano”, „Nie dotyczy”.  
Zdaniem większości rodziców/opiekunów poprzez udzielone w projekcie wsparcie, 
nastąpił rozwój umiejętności społeczno-zawodowych ich podopiecznych. Wskazują na to 
wyniki odpowiedzi na poszczególne pytania, gdzie w siedmiu na dziesięć pytań ponad 
70% respondentów/tek zauwaŜa rozwój kompetencji osoby podopiecznej – beneficjenta/ki 
przedmiotowego projektu. 
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Najlepiej ocenione zostały następujące kompetencje: 

− Nawiązywanie kontaktów z innymi osobami (87% pozytywnych odpowiedzi). 

− Wzrost poziomu samodzielności (79% pozytywnych odpowiedzi). 

− Rozwój umiejętności pracy w grupie (77% pozytywnych odpowiedzi). 

− Wzrost samooceny oraz zwiększenie poczucia obowiązku i odpowiedzialności (76% 
pozytywnych odpowiedzi). 

− Lepsza koncentracja na wykonywanych zadaniach (75% pozytywnych odpowiedzi). 

− Wzrost motywacji do bycia aktywnym społecznie (73% pozytywnych odpowiedzi). 
 
 
Natomiast niŜsze wyniki uzyskały następujące kompetencje: 

− Wzrost motywacji do bycia aktywnym zawodowo (66% pozytywnych odpowiedzi). 

− Wzrost chęci do nauki (65% pozytywnych odpowiedzi). 

− Rozwój umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy (37% pozytywnych 
odpowiedzi). 

Kwestie związane z aktywizacją zawodową otrzymały najmniej pozytywnych odpowiedzi, 
poniewaŜ nie wszyscy podopieczni objęci byli wsparciem związanym z aktywnym 
poruszaniem się po rynku pracy, stąd w pytaniach dotyczących tego obszaru moŜna 
zauwaŜyć proporcjonalny rozkład liczbowy pomiędzy wszystkimi moŜliwymi 
odpowiedziami. 
 
 
Podsumowując wyniki tej części ankiety moŜna zaobserwować znaczący wzrost 
kompetencji społeczno-zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną,  
w odniesieniu do okresu przed przystąpieniem do projektu. Podstawowy wniosek, który 
nasuwa się podczas analizy wyników badania jest to, iŜ w projekt osiągnął tak dobre 
rezultaty, dzięki rzetelnej analizie potrzeb oraz zastosowania indywidualnego, 
elastycznego podejścia do kaŜdej osoby biorącej udział we wsparciu.  
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WNIOSKI I REKOMENDACJE Z BADANIA: 

 
Wnioski 

 

Wszyscy respondenci/tki bardzo wysoko ocenili zarówno jakość jak i zróŜnicowanie 
otrzymanego w projekcie wsparcia. Zwłaszcza dotyczy to wsparcia psychologicznego  
i prawnego. Często podkreślali, Ŝe duŜym atutem wsparcia było dostosowanie do ich 
faktycznych potrzeb. W zgodnej ocenie ankietowanych projekt był bardzo dobrze 
przygotowany i realizowany. Okazał się bardzo pomocny zarówno im, jak i ich 
podopiecznym. Dał im moŜliwość zintegrowania się w ramach środowiska osób  
z niepełnosprawnością intelektualną, poszerzył ich wiedzę na ten temat, a nade wszystko 
umoŜliwił ich podopiecznym „wyjście z domu” i znacznie przyczynił się do podniesienia 
ich kompetencji społecznych. 
Udział w projekcie był dla rodziców/opiekunów szansą na rozwiązanie róŜnych 
problemów z pomocą wyspecjalizowanej kadry oraz zdobycie pomocy w przygotowaniu 
dziecka/podopiecznego do podejmowania świadomych decyzji zawodowych. 
Rodzice postrzegają projekt jako szanse pozyskania nowej wiedzy, która w stu procentach 
spełnia ich oczekiwania, a takŜe daje moŜliwość wymiany doświadczeń i integracji  
z innymi  rodzicami/opiekunami. Uczestnictwo w projekcie zwiększa ich świadomość  
i poczucie własnej wartości. Projekt proponuje skuteczny innowacyjny model udzielania 
wsparcia osobom niepełnosprawnym. 
Rodzice/opiekunowie wysoko ocenili zwłaszcza moŜliwość skorzystania z porad  
prawnika - poszerzenie wiedzy na tematy spadkowe i związane z ubezwłasnowolnieniem 
oraz psychologa, seksuologa i doradcy zawodowego. Formy wsparcia ocenili jako 
adekwatne do potrzeb i moŜliwości psychofizycznych podopiecznych. Wysoko ocenili 
takŜe moŜliwość wzajemnej wymiany informacji. 
Najczęstszą motywacją do udziału w projekcie podawaną przez rodziców była chęć 
pomocy swoim dzieciom w aktywizacji społecznej i zawodowej. Do wzięcia udziału  
w projekcie ankietowani byli w większości zachęcani przez pracowników/ce ośrodków 
takich jak WTZ, ŚDP. Zdaniem ankietowanych organizacja spotkań pod względem 
logistycznym zawierała wiele udogodnień (godziny spotkań, dojazd, wyŜywienie). 
Większość rodziców/opiekunów oceniła, Ŝe dzięki udziałowi w projekcie u ich 
podopiecznych wzrósł poziom samodzielności, samooceny, koncentracji, umiejętności 
współpracy w grupie, poczucia obowiązku i odpowiedzialności, motywacji do bycia 
aktywnym społecznie. 
Zdecydowana większość rodziców poleciłaby uczestnictwo w projekcie innym osobom.  
W ich opinii jest to projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
wspierający ich w znalezieniu zatrudnienia, aktywizujący grupę najbardziej wykluczoną 
społecznie i zawodowo. Osoby niepełnosprawne mają moŜliwość zajęcia czasu wolnego, 
nauczenia się nowych rzeczy, a takŜe sprawdzenia swoich moŜliwości zawodowych  
i nauki poruszania się po rynku pracy. Dzięki tym działaniom otwierają się na innych 



 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

31 

 

ludzi. Wzrasta ich poczucie wartości. Dla niektórych uczestników/uczestniczek udział  
w projekcie był jedynym konkretnym wsparciem. „Sprawy ludzi niepełnosprawnych 
intelektualnie stały się waŜne i obecne w Ŝyciu ludzi pełnosprawnych…” 

 

 

Rekomendacje 

 

• W zgodnej opinii ankietowanych rodziców/opiekunów projekt powinien być 
kontynuowany, gdyŜ daje zarówno im, jak i przede wszystkim osobom  
z niepełnosprawnością intelektualną moŜliwość rozwoju i stanowi waŜny element 
procesu ich integracji społecznej. 

• NaleŜy nadal wspierać rodziców/ opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie, 
prowadząc róŜnego rodzaju szkolenia i warsztaty, a w szczególności poprzez 
prowadzenie warsztatów psychologicznych i prawnych, poniewaŜ w ocenie badanych to 
te były im najbardziej przydatne.  

• Zdaniem badanych podczas realizacji projektu zabrakło większej ilości propozycji 
pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wprowadzenia pracodawcy  
i współpracowników w temat specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi, 
wzmacniania asertywności i poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych.  

• Część rodziców zgłosiła zapotrzebowanie na informacje związane z konkretnymi 
rozwiązaniami związanymi z radzeniem sobie z finansami, z wychowywaniem osób  
z Zespołem Downa i integracją z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. 
Brakującą formą wsparcia było zapewnienie beneficjentom treningu mieszkaniowego. 
Zabrakło takŜe informacji na temat rehabilitacji i ubezwłasnowolnienia. 
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4.3 Wyniki badania ewaluacyjnego, przeprowadzonego wśród osób  

z niepełnosprawnością intelektualną przy użyciu narzędzia 

„Indywidualny formularz wskaźników miękkich osoby z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym” 

 

 

Badanie przeprowadzone wśród tej grupy uczestników/czek projektu miało na celu 
sprawdzenie trafności, skuteczności oraz uŜyteczności form wsparcia otrzymywanych  
w projekcie przez badaną grupę docelową. Celem badania było równieŜ porównanie 
wyników pomiędzy badaniem mid-term, przeprowadzonym w połowie okresu realizacji 
projektu, a badaniem ex-post, przeprowadzonym po zakończeniu działań merytorycznych, 
realizowanych w projekcie. Porównanie miało za zadanie ocenić, czy nastąpił dalszy 
rozwój badanych kompetencji lub utrzymały się na toŜsamym poziomie, czy teŜ wystąpiła 
tendencja spadkowa. 
 

Do udziału w badaniu zostały zaproszone osoby z niepełnosprawnością intelektualną, 
którym w ramach projektu została udzielona minimum jedna z poniŜszych form wsparcia: 

− warsztaty, 

− praktyczna nauka zawodu, 

− staŜ, 

− zatrudnienie wspomagane. 
 

 

W badaniu wzięło udział 395 uczestników/uczestniczek, z 609 osób z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, biorących udział w projekcie. Osoby  
z tej grupy respondentów, badani byli przy uŜyciu narzędzia „Indywidualny formularz 
wskaźników miękkich osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub  
znacznym”, który miał na celu zbadanie poziomu kompetencji społeczno-zawodowych 
uczestników/czek oraz ocenę zadowolenia z pracy i wsparcia udzielanego przez kadrę 
merytoryczną projektu: 
 
1. ROZWÓJ OSOBISTY 
2. ZACHOWANIA SPOŁECZNE 
3. KOMPETENCJE ZAWODOWE/SAMODZIELNOŚĆ 
4. OCENA PRACY I WSPIERANIA 
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Diagnoza obszaru –Rozwój osobisty 

Formularz zawierał cztery pytania, badające obszar rozwoju osobistego. Treść pytań jest 
widoczna na wykresie prezentującym odpowiedzi badanych. Respondenci mieli moŜliwość 
udzielenia następujących odpowiedzi: 
- TAK 
- NIE WIEM (Czasami tak, czasami nie) 
- NIE 
 

 

 

Wnioski 

W obszarze Rozwój osobisty w odpowiedziach dotyczących pytań: 
1. Czy jesteś cierpliwy? 
2. Czy potrafisz rozmawiać o swoich uczuciach? 
przewaŜającą ilość odpowiedzi stanowiła odpowiedź „TAK”. Odpowiedzi twierdzące 
stanowiły ponad 60% wszystkich odpowiedzi, co stanowi wzrost pozytywnych 
odpowiedzi, względem badania przeprowadzonego w połowie okresu realizacji projektu, 
gdzie odpowiedzi „Tak” zawierały się w przedziale 50%-60%. Rozkład odpowiedzi  
w dwóch kolejnych pytaniach: 
3. Czy potrafisz radzić sobie samodzielnie z problemami? 
4. Czy martwisz się tym, co inni o Tobie myślą? 

Utrzymał się na analogicznym poziomie, jak w poprzednim badaniu, czyli oscylujący  
w granicach 20%-40% w kaŜdej z trzech dostępnych odpowiedzi. 
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Diagnoza obszaru –Zachowania społeczne 

Formularz zawierał pięć pytań, badających obszar zachowań społecznych. Treść pytań jest 
widoczna na wykresie prezentującym odpowiedzi badanych. Respondenci mieli moŜliwość 
udzielenia następujących odpowiedzi: 
- TAK 
- NIE WIEM: 

� Pytanie 1 – NIE WIEM (Nie próbowałam/ nie próbowałem) 
� Pytanie 2 – NIE WIEM (Nigdy nie byłam/ nie byłem w takiej sytuacji) 
� Pytania 3, 4, 5 – NIE WIEM (Czasami tak, czasami nie) 

- NIE  
 

 

 

 

Wnioski 

Analogicznie, jak w badaniu mid-term respondenci/tki bardzo wysoko ocenili badany 
obszar. Odpowiedzi „Tak” na wszystkie pytania znalazły się powyŜej 50% wszystkich 
odpowiedzi do 82%. Poprawiły się wyniki w pytaniu 3. Czy potrafisz panować nad złymi 
emocjami? Nastąpił wzrost pozytywnych odpowiedzi o 8 % względem badania mid-term. 
Wyniki pokazują, Ŝe zachowania społeczne, nad rozwojem których pracował zespół 
merytoryczny projektu, przyniosły bardzo dobre rezultaty. Okres pomiędzy badaniem mid-
term a ex-post obejmował około 12 miesięcy, co z punktu widzenia rozwoju kompetencji 
jest bardzo krótkim okresem. Mimo to, wyniki nie tylko utrzymały się na analogicznym 
poziomie, lecz wzrosły. ZwaŜywszy dodatkowo na specyfikę grupy docelowej, wyniki 
badania są bardzo wysokie. 
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Diagnoza obszaru – Kompetencje zawodowe / samodzielność 

Formularz zawierał sześć pytań, badających obszar kompetencji zawodowych. Treść pytań 
jest widoczna na wykresie prezentującym odpowiedzi badanych. Respondenci mieli 
moŜliwość udzielenia następujących odpowiedzi: 
- TAK 
- NIE WIEM: 

� Pytania 1, 2, 3, 4 – Nigdy się nie zastanawiałam/ nie zastanawiałem 
� Pytanie 5 – NIE WIEM (Czasami potrafię, czasami nie) 
� Pytanie 6 – NIE WIEM (Nie próbowałam/ nie próbowałem) 

- NIE 
 

 

 

Wnioski 

W obszarze „Kompetencje zawodowe/samodzielność”, analogicznie, jak w badaniu mid-
term respondenci/tki bardzo wysoko ocenili badany obszar. Odpowiedzi „Tak”  
na wszystkie pytania znalazły się powyŜej 60% wszystkich odpowiedzi, a najwyŜszy 
wynik osiągnął 87%. Pytanie nr 2. Czy łatwo poddajesz się?, to pytanie o odmiennej 
specyfice, poniewaŜ w tym przypadku pozytywną odpowiedzią będzie „Nie”. W tym 
pytaniu równieŜ odnotowano wzrost odpowiedzi, wskazujących na to, iŜ większa liczba 
respondentów/tek wzmocniła ten obszar rozwojowy. 
Wyniki we wszystkich pytaniach są satysfakcjonujące. Analiza wyników pokazuje,  
Ŝe wsparcie udzielane w projekcie, dało bardzo dobre efekty dla rozwoju samodzielności, 
kompetencji która jest bardzo potrzebna w Ŝyciu zawodowych, ale równieŜ ułatwia Ŝycie 
rodzinne i społeczne. 
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Diagnoza obszaru – Ocena pracy i wspierania 

Formularz zawierał dwa pytania, badające obszar oceny pracy i wspierania. Treść pytań 
jest widoczna na wykresie prezentującym odpowiedzi badanych. Respondenci mieli 
moŜliwość udzielenia następujących odpowiedzi: 
- TAK 
- NIE WIEM (Czasami tak, czasami nie) 
- NIE 
 

 

 

 

 

Wnioski 

W obszarze Ocena pracy i wspierania odpowiedzi pozytywne osiągnęły poziom ponad 
80% i 90% wszystkich odpowiedzi.  
Rozkład uzyskanych odpowiedzi wskazuje, Ŝe uczestnicy/czki objęci w projekcie 
wsparciem trenera pracy, są z tego wsparcia bardzo zadowoleni, co oznacza, Ŝe rodzaj  
i forma wsparcia jest doskonale dopasowana do ich indywidualnych potrzeb. 
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WNIOSKI I REKOMENDACJE Z BADANIA: 

 
 

Wnioski 

Ankietowani w badaniu wysoko ocenili swój rozwój we wszystkich czterech badanych 
obszarach. Odsetek odpowiedzi pozytywnych znacznie przekraczał 50%, a czasami sięgał 
nawet 80%-90%.  
Świadczy to o wysokiej skuteczności działań realizowanych w projekcie i bardzo dobrej 
pracy specjalistów. Większość osób objętych badaniem postrzega pozytywnie swoje 
umiejętności społeczno-zawodowe oraz zauwaŜa wzrost nowych umiejętności w wyniku 
udziału w projekcie.  
Badani uwaŜają , Ŝe dobrze radzą sobie z problemami , potrafią radzić sobie w trudnych 
sytuacjach, znają swoje mocne i słabe strony. Potrafią nawiązywać kontakty z innymi 
ludźmi, odnajdują się w pracy w grupie, potrafią samodzielnie pracować i podejmować 
decyzje. Uczestniczki/uczestnicy projektu są bardzo zadowoleni ze wsparcia otrzymanego 
ze strony trenera pracy , większość z nich jest zadowolona z pracy, którą udało się uzyskać 
podczas dwóch lat trwania projektu. Tak wysokie wyniki wskazują na trafność, 
skuteczność działań podjętych w projekcie. 
 
 
 
Rekomendacje 

− Realizacja projektu wskazuje, Ŝe tylko trwałe, systematyczne wspieranie osób  
z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy przynosi efekt trwałości 
ich zatrudnienia na tym rynku. Rekomendacją jest zatem kontynuacja tego rodzaju 
wsparcia. 

− Rekomendacją do przyszłych projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnością 
intelektualną jest wsparcie psychologa przez cały proces aktywizacji. 
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4.4 Wyniki badania oceny potencjału osób z głębokim stopniem 

upośledzenia umysłowego 

 
W związku z tym, Ŝe jest to szczególnie specyficzna i bardzo dysfunkcyjna grupa osób  
z głębokim stopniem niepełnosprawności w tym posiadająca niepełnosprawności 
sprzęŜone, kadra po stronie Partnera PSOUU, przez cały okres realizacji projektu  
i udzielanego wsparcia „Kwestionariuszem oceny potencjału osoby głęboko upośledzonej 
umysłowo w zakresie moŜliwości podjęcia czynności” mierzyła postęp w rozwoju 101 
osób, jak równieŜ za pomocą Planów Działania i ich aktualizacji w zakresie: 

1) Funkcji poznawczych, 
2) Funkcji manualnych, 
3) Koncentracji na wykonywanych zadaniach, 
4) Motywacji do wykonywania zadań, 
5) Stopnia samodzielności 
6) Nowe umiejętności opanowane w procesie pracy, 
7) Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, 
8) Wnioski prowadzących zajęcia (terapeuty, mentora). 

Dostosowano w ramach projektu dla tych osób stanowiska pracy uwzględniające ich 
dysfunkcje i ograniczenia. Opracowano regulamin i grafik pracy. ściśle współpracowano  
z rodzicami/opiekunami osób z upośledzeniem w stopniu głębokim. 
W projekcie zaoferowano osobom z głęboką niepełnosprawnością intelektualną moŜliwość 
bardzo prostego, zaplanowanego działania według stałego harmonogramu,  
w ściśle określonych warunkach, z indywidualnym wsparciem, dającego uŜyteczny efekt 
(produkt). Ta aktywność, mająca znamiona pracy (zdefiniowana jako „czynność pracy”) 
odbywała się na „stanowisku pracy” i była prowadzona w czteroosobowych zespołach 
(modułach) o stałym składzie: dwie osoby z głębokim upośledzeniem umysłowym, 
terapeuta oraz pomocnik - mentor. W ten sposób kaŜda z dwóch osób głęboko 
niepełnosprawnych miała swojego wspierającego partnera.  
Tym samym podwaŜono powszechny stereotyp, Ŝe osoby z głębokim stopniem 
upośledzenia umysłowego nie są w stanie niczego się nauczyć. Projekt udowodnił, Ŝe 
osoby z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej mogą nauczyć się prostych, 
celowych czynności wykonywanych według przyjętego porządku, przez określony okres, 
dających widoczny, praktyczny produkt.  
Zadania dotyczące osób z  głęboką niepełnosprawnością intelektualną zostały zaplanowane 
i przeprowadzone w oparciu o gruntowną znajomość metodyki uczenia osób 
z głęboką niepełnosprawnością nowych umiejętności, gdzie kolejne etapy (specyficzne 
przygotowanie do jej wykonania (miejsce pracy, przyrządy), monitorowanie tempa  
i jakości wykonania, rozwiązywanie problemów ujawniających się w trakcie działania, 
zakończenie zadania, które moŜe być jednocześnie początkiem pracy nad nową 
umiejętnością, wzbogacenie uczenia o elementy, które nie są bezpośrednio związane  
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z aktualnym zadaniem ale zawsze występują w Ŝyciu (komunikacja, interakcje społeczne, 
dokonywanie wyborów) prowadzą do nabycia i generalizacji umiejętności.  
Największą wartością tego projektu jest uruchomienie myślenia o poszukiwaniu stanowisk 
pracy, na których osoby z głęboką niepełnosprawnością mogłyby pracować.  
 
 

5. Rezultaty twarde 

 
Badanie ex-post, przeprowadzone wśród uczestników/uczestniczek projektu oraz kadry 
zarządzającej obejmowało okres do 09.2012 r., natomiast część raportu dotycząca 
rezultatów twardych obejmie okres do 12.2012 r. W październiku 2012 r. zakończono 
zgodnie z załoŜeniami działania merytoryczne projektu. W realizacji pozostały wyłącznie 
działania związane ze wspieraniem przez trenerów pracy uczestników/czki  
z niepełnosprawnością intelektualną, zatrudnione na otwartym rynku pracy. Stąd celem 
wskazania całkowitych rezultatów twardych, przyjęto okres realizacji do 31.12.2012 r. 
 

 

Osiągnięte rezultaty projektu (przedstawiono w stosunku do pierwotnie 

załoŜonych projekcie): 

 
Zrekrutowano do projektu ogółem 1.710 osób (uczestników/czek projektu)  
z planowanych 1560 osób, co stanowi 109,62% zrealizowania wskaźnika rezultatu,  
w tym: 

a) Osób z niepełnosprawnością intelektualną 767 osób, z planowanej liczby 700 osób, 
 co stanowi 109,57% zrealizowania wskaźnika rezultatu; 

b) Opiekunów/ rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną 726 osób  
z planowanej liczby 700 osób, co stanowi 103,71% zrealizowania wskaźnika rezultatu; 

c) Kadry merytorycznej 217 osób, z planowanej liczby 160 osób, co stanowi 135,63% 
zrealizowania wskaźnika rezultatu. 

Zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieŜką 1629 osób, z planowanej 
liczby 1560 osób, co stanowi 104,42% zrealizowania wskaźnika rezultatu, w tym: 

a) Osób z niepełnosprawnością intelektualną 710 osób, z planowanej liczby 700 osób, 
 co stanowi 101,43% zrealizowania wskaźnika rezultatu; 

b) Opiekunów/ rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną 709 osób,  
z zaplanowanej liczby 700 osób, co stanowi 101,29% zrealizowania wskaźnika 
rezultatu; 

c) Kadry merytorycznej 210 osób, z planowanej liczby 160 osób, co stanowi 131,25% 
zrealizowania wskaźnika rezultatu. 
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d) 477 osób z niepełnosprawnością intelektualną ukończyło grupowe warsztaty z zakresu 
kompetencji społ. i aktywnego poruszania się po rynku pracy, z planowanej liczby 376 
osób, co stanowi 126,86% zrealizowania wskaźnika rezultatu; 

e) 101 osób głębokim stopniem upośledzenia umysłowego ukończyło indywidualną 
ścieŜkę aktywizacji, z planowanej liczby 100 osób, co stanowi 101% zrealizowania 
wskaźnika rezultatu; 

f) 470 osób z niepełnosprawnością intelektualną odbyło 2-tygodniowe indywidualne 
zajęcia praktyczne u pracodawcy, z planowanej liczby 300 osób, co stanowi 159% 
zrealizowania wskaźnika rezultatu; 

g) 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną odbyło staŜ rehabilitacyjny, z planowanej 
liczby 30 osób, co stanowi 200% zrealizowania wskaźnika rezultatu; 

h) 88 osób z niepełnosprawnością intelektualną podjęło zatrudnienie w ramach projektu, 
z planowanej liczby 70 osób, co stanowi 125,71% zrealizowania wskaźnika rezultatu; 

i) 221 osób z niepełnosprawnością intelektualną otrzymało wsparcie na otwartym rynku 
pracy poprzez zatrudnienie wspomagane, z planowanej liczby 220 osób, co stanowi 
100,45% zrealizowania wskaźnika rezultatu; 

j) Opracowano 111 Indywidualnych Planów Działania dla osób z głębokim stopniem 
upośledzenia umysłowego, z planowanej liczby 100, co stanowi 111% zrealizowania 
wskaźnika rezultatu; 

k) Opracowano 270 Indywidualnych Planów Działania dla osób z umiarkowanym  
i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego z planowanej liczby 270, co stanowi 
100% zrealizowania wskaźnika rezultatu; 

l) Zaktualizowano 228 Indywidualnych Planów Działania dla osób z umiarkowanym  
i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego, z planowanych 200 IPD, co stanowi 
114% zrealizowania wskaźnika rezultatu. 

 
 

Poziom realizacji budŜetu: stan na 31.12.2012 r. 

Od początku realizacji projektu  złoŜono 17 wniosków o płatność do IP2 na kwotę: 
8.850.858,31 zł. IP 2 zatwierdziła 15 wniosków o płatność na kwotę: 7.965.583,62 zł,  
co stanowi 79,67% wartości projektu. 
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6. Ocena przyjętych założeń projektu i jego realizacji oraz 

form wsparcia dla uczestników projektu 

 

Czy cele ogólne i cele szczegółowe załoŜone w projekcie odpowiadały potrzebom osób  
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem 
Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzęŜonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia 
umysłowego i najbliŜszemu otoczeniu tych osób rodzicom/prawnym 
opiekunom/rodzeństwu, pracownikom zatrudnionym w organizacji. W ramach projektu 
osiągnięto i przekroczono niemal wszystkie wskaźniki rezultatu. 
Zaproponowany program objęcia wsparciem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 
był dostosowany do ich potrzeb poprzez zdiagnozowanie predyspozycji i moŜliwości tych 
osób, ściśle dopasowany i opracowany Indywidualny plan działania dla kaŜdej osoby, 
praktyczną naukę zawodu u pracodawcy na dobranym stanowisku pracy, staŜe 
rehabilitacyjne, co w konsekwencji ma swoje odzwierciedlenie w ilości osób, które podjęły 
zatrudnienie w ramach projektu. U osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego 
uruchomiono myślenie o poszukiwaniu stanowisk pracy, na których osoby z głęboką 
niepełnosprawnością mogłyby pracować. Kadra projektu podniosła swoje kompetencje 
zawodowe w dziedzinie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną jak  
i w realizacji projektów ze środków UE. Nastąpił wzrost wiedzy kapitału ludzkiego. 
Rodzice i opiekunowie osób z upośledzeniem umysłowym zostali włączeni w nurt 
aktywizacji społecznej jak i zawodowej swoich dzieci. Otrzymali wsparcie psychologów, 
prawników a dodatkowo skierowane zostało do nich szkolenie z zakresu problemów 
związanych z dorosłością swoich dzieci jak np. seksualność, radzenie sobie ze stresem, 
zachowaniami trudnymi itp. 
Formy wsparcia udzielane osobom z niepełnosprawnością intelektualną były idealnie 
trafione do tej grupy osób wykluczonych społeczne. Szczególnie dodatkowo na uwagę 
zasługują grupy samopomocowe, działania animatorów działań społecznych związane  
z aktywnością społeczną ONI.  
Działania podjęte w ramach projektu były kompleksowe i odpowiednio dostosowane dla 
identyfikacji ich potrzeb poprzez podejście do kaŜdej osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną: Indywidualne, czyli postrzegania kaŜdej osoby jako odrębnej jednostki 
posiadającej własne zainteresowania, upodobania. Ze ścisłym dopasowaniem  
z uwzględnieniem potrzeb, moŜliwości i predyspozycji. Z zastosowaniem zasady 
poufności, elastyczności dostosowującej do zmieniających się potrzeb i uwarunkowań. 
Zasady świadomego wyboru, czyli nic bez nas o nas, decydowaniu i samostanowieniu. 
W ramach projektu wypracowano dwa istotne modele. Jeden to model zatrudnienia 
wspomaganego. Drugi to system pracy z osobami z głębokim stopniem upośledzenia 
umysłowego, który w efekcie końcowym stanowi innowacyjność w projekcie i jego 
wartość dodaną. Gwarantuje to uruchomienie długofalowego procesu systemu aktywizacji 
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Cel główny i cele szczegółowe projektu zostały 
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osiągnięte i przekroczone, zwiększone, zrealizowane zgodnie z harmonogramem i 
budŜetem projektu. Poprzez działania projektowe, spotkania z pracodawcami, kampanię 
billboardowa na terenie całego kraju, nastąpiła zmiana postaw społecznych,  
u rodziców/opiekunów, w środowisku lokalnym, u pracodawców. 
 

7. Rekomendacje z realizacji projektu 

 

1) Realizacja kolejnego projektu w Partnerstwie. 
2) Realizacji projektu skierowanego i dostosowanego do terenów wiejskich. 
3) Wprowadzenia rozwiązań systemowych wspierania osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w ramach zatrudnienia wspomaganego 
4) Uelastycznienie godzin wsparcia przez trenerów pracy i dostosowanie ich do 

faktycznych potrzeb uczestników/uczestniczek.  
5) Indywidualne ustalanie działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością 

intelektualną.  
6) Wsparcie psychologa osób z niepełnosprawnością intelektualną przez cały proces 

aktywizacji. 
7) Dostosowanie rodzaju, formy, ilości wsparcia względem moŜliwości i potrzeb do 

konkretnego uczestnika/uczestniczki projektu. 
8) Poszerzenie spotkań informacyjnych w przyszłych projektach o informacje na temat 

rehabilitacji i ubezwłasnowolnienia, a takŜe o informacje związane  
z konkretnymi rozwiązaniami związanymi z radzeniem sobie z finansami,  
z wychowywaniem osób z Zespołem Downa i integracją osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

9) Potrzeba kontynuacji działań po zakończeniu projektu, aby uzyskane efekty były 
utrwalane i wzmacniane, a zatrudnienie uzyskane w ramach projektu utrzymane. 

10) Wzmocnienie działań skierowanych do rodziców osób z niepełnosprawnością 
intelektualną ukierunkowanych do ich zmieniających się potrzeb. 

11) Zwiększenie zatrudnienia kadry merytorycznej (trenerów pracy) w Punktach 
Aktywizacji II, które wspierają duŜą liczbę uczestników/uczestniczek projektu. 

12) Zwiększenia ilości działań skierowanych do pracodawców - informowanie, zachęcanie 
i doszkalanie  w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

13) Konieczność poprawienia komunikacji w projekcie - przekazywanie kluczowych dla 
projektu informacji w odpowiednim czasie. 

14) Mniejszego sformalizowania realizacji projektu. 
 


