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1. STRESZCZENIE WYNIKÓW I GŁÓWNE WNIOSKI PŁYNĄCE Z BADANIA  

1.1 Streszczenie wyników 

Niniejszy raport dotyczy badania ewaluacyjnego mid-term projektu pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami 

sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III”. Projekt realizowany jest przez PFRON 

wraz z PSOUU w ramach PO KL 2007-2013, Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 

Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe. 

Ewaluacja prowadzona była w trakcie realizacji projektu. Wśród jej podstawowych celów znalazła się ocena 

rezultatów projektu – główne kryteria jakie zastosowano to skuteczność i trafność podejmowanych działań. 

Ponadto badanie miało na celu sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących realizacji dalszej części 

prowadzonego projektu.   

Perspektywa jakościowa ewaluacji mid-term wskazuje, że na poziomie ogólnym projekt pt. „Wsparcie osób  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub 

niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III”, jest oceniany 

pozytywnie. Warto zaznaczyć, że dotyczy to zarówno poziomu realizacji założeń projektu (wskaźniki, 

dotrzymanie harmonogramu), jak i jego tempa, a także efektów działań merytorycznych.  

Cele projektu ocenia się jako zgodne z rzeczywistymi potrzebami osób z niepełnosprawnością intelektualną 

oraz ich rodzin. Mimo, że projekt odpowiada na potrzeby, nie zaspokaja ich jednak w pełni. Jest to związane  

z jednej strony ze specyfiką pracy w projektach (nie jest ciągła) i brakiem rozwiązań systemowych, w oparciu  

o które można by kontynuować prowadzone w projekcie wsparcie. Z drugiej strony niektóre działania mają 

charakter innowacyjny (np. realizacja warsztatów dla rodziców/opiekunów OzNI, Pakiet Personalny – środki na 

poprawę wizerunku czy też wyjazdy motywacyjno-szkoleniowe w początkowej fazie projektu), w związku  

z czym dopiero realizacja wsparcia pozwala lepiej ocenić rzeczywisty zakres potrzeb beneficjentów.  

Przeprowadzona ewaluacja wskazała, że w pierwszej części projektu pojawiło się kilka istotnych problemów  

z interpretacją sposobu realizacji działań formalnych (zasada konkurencyjności, wskaźnik zatrudnienia). 

Większość z nich została rozwiązana do momentu ewaluacji, tym niemniej rozbieżności formalne wprowadziły 

pewne zakłócenia w pracy zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu. Mimo tego na dzień 31 maja 

realizacja wskaźników twardych nie jest zagrożona. Terenowa realizacja wsparcia jest prowadzona zgodnie  

z harmonogramem. Ze względu na przesunięcie terminu zatrudnienia zespołu opóźniony został jedynie termin 

realizacji ewaluacji mid-term.  

Ocenia się, że projekt jest skutecznie zarządzany, w rozumieniu: trwa w sposób niezakłócony, utrzymana jest 

stała komunikacja między Liderem a Partnerem, oraz Partnerem i zespołem merytorycznym. Z perspektywy 

Lidera przyjęty model zarządzania wydaje się zasadny, ze względu na przejrzystość zasad i odpowiedzialności,  

a także uzasadnienie praktyczne – uważa się go za preferowany w zarządzaniu tego rodzaju działaniami. 

Pewnych problemów dostarcza podział zadań w Partnerstwie oraz kultura organizacyjna obu Partnerów, którzy 

reprezentują innego typu instytucje. Lider projektu odpowiada za kwestie zarządzania formalnego w Projekcie. 

Jest to również instytucja państwowa, której kultura organizacyjna wynika z działań określonych ustawowo. Po 
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drugiej stronie jest Partner projektu i kadra merytoryczna, którzy odpowiadają za działania merytoryczne  

w projekcie. Ponadto reprezentują sektor NGO, który przede wszystkim skupia się na działaniach wśród 

beneficjentów, mniejszą wagę przykładając do kwestii formalnych. Przedstawiciele kadry merytorycznej 

zwracali uwagę w związku z tym na obciążenia dużą biurokracją, która z perspektywy Lidera jest konieczna ze 

względu na określone wymogi formalne i obowiązkiem Lidera jest dopilnowanie, by zostały wszelkie konieczne 

wymagania spełnione. Widoczna jest konieczność zorganizowania spotkań pomiędzy Liderem a kadrą 

merytoryczną projektu, w celu wyjaśnienia wagi kwestii formalnych i obciążeń dokumentacyjnych.  

Z perspektywy kadry merytorycznej oprócz pewnych postulatów względem obciążeń biurokratycznych, 

pojawiały się również postulaty w obszarze polepszenia szybkości przepływu informacji w ramach projektu. 

Kadra merytoryczna projektu oczekiwałaby mniej formalnych kontaktów z Liderem projektu, podczas gdy 

obowiązkiem Lidera jest nadzór nad instytucjonalną stroną projektu i tym samym skupianie się na 

dopilnowaniu wypełniania dokumentów i procedur, tak by realizacja projektu nie była zagrożona od strony 

formalnej. Podobnie, jak w przypadku obciążeń biurokratycznych widoczna jest potrzeba spotkania z kadrą 

merytoryczną, celem wypracowania odpowiedniego odbioru intencji działań formalnych w projekcie, również  

w obszarze komunikacji. 

Komunikacja w ramach zespołu realizującego projekt od strony merytorycznej jest oceniana w większości 

przypadków pozytywnie. Warto jednak zaznaczyć, że sygnalizowane są potrzeby intensyfikacji superwizji ze 

strony koordynatora lokalnego na początkowym etapie współpracy z początkującym członkiem zespołu (np. 

młody trener pracy). Trenerzy wskazywali również na odczuwalny na etapie połowy projektu deficyt szkoleń/ 

spotkań/ wymiany doświadczeń w zespołach specjalistów z tej samej dziedziny. Ma to znaczenie zwłaszcza  

w przypadku działań adresowanych do nowych w stosunku do innych projektów grup beneficjentów/ rodzajów 

wsparcia, w których wypracowuje się dopiero sposoby i metody pracy. 

Wysoko ocenia się potencjał i sprawność kadry merytorycznej projektu jeśli chodzi o jakość zaoferowanego 

beneficjentom wsparcia.  

Zarządzanie projektem na poziomie realizacji terenowej przebiega sprawnie – w zakresie spraw 

organizacyjnych (a częściowo także merytorycznych) koordynatorzy sprawnie pośredniczą między kadrą 

zarządzającą a merytoryczną. Badanie jakościowe wskazuje także, że mentorzy dobrze odnajdują się  

w działaniach projektowych, a także postrzegają swoją pracę jako wartościową dla siebie oraz beneficjentów,  

z którymi pracują.  

Znaczącym problemem jest z perspektywy kadry merytorycznej wspomniany już wcześniej poziom 

biurokratyzacji projektu. Pojawiały się z jednej strony głosy dotyczące znacznej ilości dokumentów 

projektowych, które należy wypełniać, a także głosy zwracające uwagę na konieczność duplikowania 

dokumentacji i przekazywania kopii Liderowi. Istotne jest zatem wyjaśnianie celu stosowania wszelkiej 

dokumentacji w projekcie. 

Pojawiają się też pewne problemy związane z obiegiem dokumentów i terminowym przepływem środków 

finansowych do miejsc realizacji projektu, w niektórych lokalizacjach także przejściowe problemy lokalowe. Są 

one na bieżąco rozwiązywane przez lokalnych koordynatorów, tym niemniej zakłócają one do pewnego stopnia 

pracę pracowników merytorycznych.  
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Według wyników badań ilościowych wśród niepełnosprawnych uczestników projektu oraz ich opiekunów 

ogólny odbiór projektu „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym  

(w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia 

umysłowego III” jest bardzo dobry. Większość badanych osób niepełnosprawnych była zadowolona z udziału  

w projekcie (97%), a opiekunowie uznawali go za użyteczny dla podopiecznego (92%), ale również za 

spełniający oczekiwania ich samych (92%).  

Większość osób z niepełnosprawnością przyznała, że dzięki projektowi nauczyła się nowych rzeczy (92%), co 

potwierdzili również opiekunowie niepełnosprawnych uczestników (92%). W największym stopniu zdaniem 

osób z niepełnosprawnością, a także opiekunów poprawiły się dzięki projektowi umiejętności społeczne 

niepełnosprawnego uczestnika takie jak nawiązywanie kontaktu z innymi ludźmi, umiejętności potrzebne  

w kontaktach z innymi ludźmi, umiejętności słuchania, panowania nad gniewem i złością, a także 

samodzielnego robienia codziennych rzeczy. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że znacznie słabiej oceniana jest przez przedstawicieli obu grup poprawa 

umiejętności zawodowych niepełnosprawnego uczestnika projektu. Lepiej oceniali pod tym względem projekt 

opiekunowie osób z niepełnosprawnością, niż sami niepełnosprawni, co może świadczyć o tym, że osobom  

z niepełnosprawnością czynności te mogą jednak sprawiać trudności lub nie do końca oceniane elementy były 

dla nich zrozumiałe.  

Osoby z niepełnosprawnością przyznały, że w największym stopniu poprawiły umiejętność samodzielnej pracy 

(60%), zaś ich rodzice/opiekunowie dostrzegali z kolei największy progres w obszarze samodzielnego 

rozwiązywania problemów (77%). 

Wart podkreślenia jest wysoki odsetek osób z niepełnosprawnością, które chciałyby pracować – 76%. Nieco 

mniej entuzjastyczni są pod tym względem opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Co prawda 

67% chciałoby, by ich podopieczny pracował, jednak z drugiej strony tylko 39% uznało, że ich podopieczny 

może pracować zawodowo. Kwestie pracy zawodowej silnie różnicuje stopień niepełnosprawności.  

W najlepszej sytuacji są osoby z niepełnosprawnością umiarkowaną – nie tylko prawie wszystkie chcą 

pracować, ale również ich opiekunowie uznają to za wykonalne. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami  

w stopniu głębokim raczej nie widzą możliwości, by ich podopieczny pracował zawodowo.  

Projekt przyczynił się również do zwiększenia wiedzy większości opiekunów na temat aktywizacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych intelektualnie (88%) oraz zmiany ich nastawienia do aktywizacji zawodowej osób  

z niepełnosprawnością intelektualną (85%). W tym obszarze warto zwrócić uwagę, na szczególnie wysokie 

odsetki wśród mieszkańców wsi, ewentualnie najmniejszych miast oraz opiekunów najstarszych wiekiem 

(powyżej 55 lat) – można wnioskować, że w tych grupach opiekunów potrzeby na zdobycie wiedzy na temat 

aktywizacji zawodowej, czy też zmiany nastawienia do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością 

intelektualną trafiły na najbardziej podatny grunt. Młodsi opiekunowie i z większych miast mogą dysponować 

większą wiedzą i świadomością, ze względu na dostęp do szerszej oferty aktywizacji społecznej i zawodowej,  

a także inne społeczne nastawienie do tematu pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną.  
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W tabelce poniżej zestawiono wyniki wskaźników miękkich utworzonych na podstawie wyników badania 
ilościowego wśród niepełnosprawnych uczestników oraz opiekunów: 

Nazwa wskaźnika 
Uzyskana wartość 

wskaźnika 

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – OPINIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

1) Odsetek zadowolonych z udziału w projekcie 97% 

2) Odsetek tych, którzy uznali, że dzięki projektowi nauczyli się nowych 
rzeczy 

92% 

3) Odsetek tych, którzy uznali, że dzięki projektowi poprawiły się ich 
umiejętności społeczne w następujących obszarach: 

 

 Jak nawiązać kontakt z innymi ludźmi 89% 

 Umiejętności potrzebnych w kontaktach z innymi ludźmi – w 
spotkaniach, w rozmowach, we wspólnej pracy 

88% 

 Umiejętności potrzebnych do panowania nad gniewem, złością 71% 

 Umiejętności słuchania innych 89% 

 Samodzielnego robienia różnych codziennych rzeczy 89% 

4) Odsetek tych, którzy uznali, że dzięki projektowi poprawiły się ich 
umiejętności zawodowe w następujących obszarach: 

 

 Samodzielnego rozwiązywania problemów 49% 

 Sposobów jak szukać pracy 45% 

 Sposobów, w jaki sposób rozmawiać o pracy z osobą, która może 
nas zatrudnić 

57% 

 Samodzielnej pracy 60% 

5) Odsetek tych, którzy chcieliby pracować zawodowo 76% 

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – OPINIA OPIEKUNA 

1) Odsetek uznających udział podopiecznego w projekcie za użyteczny 92% 

2) Odsetek, tych, którzy uznali, że dzięki projektowi podopieczni 
nauczyli się nowych rzeczy 

92% 

3) Odsetek, tych, którzy uznali, że dzięki projektowi u podopiecznych 
poprawiły się umiejętności społeczne w następujących obszarach: 

 

 Jak nawiązać kontakt z innymi ludźmi 95% 

 Umiejętności potrzebnych w kontaktach z innymi ludźmi – w 
spotkaniach, w rozmowach, we wspólnej pracy 

96% 

 Umiejętności potrzebnych do panowania nad gniewem, złością 93% 

 Umiejętności słuchania innych 98% 

 Samodzielnego robienia różnych codziennych rzeczy 92% 

4) Odsetek, tych, którzy uznali, że dzięki projektowi poprawiły się u 
podopiecznych umiejętności zawodowe w następujących obszarach: 

 

 Samodzielnego rozwiązywania problemów 77% 

 Sposobów jak szukać pracy 60% 

 Sposobów, w jaki sposób rozmawiać o pracy z osobą, która może 
nas zatrudnić 

62% 

 Samodzielnej pracy 68% 

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE OPIEKUNA 

1) Odsetek oceniających, że udział w projekcie spełnił ich oczekiwania 92% 
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Nazwa wskaźnika 
Uzyskana wartość 

wskaźnika 

2) Odsetek oceniających, że dzięki udziałowi w projekcie zwiększyła się 
ich wiedza na temat aktywizacji zawodowej OzNI 

88% 

3) Odsetek oceniających, że dzięki udziałowi w projekcie zmieniło się 
ich nastawienie do aktywizacji zawodowej OzNI 

85% 

 

1.2 Kluczowe wnioski wynikające z badania 

Badanie ewaluacyjne pokazało, że zarówno Lider jak Partner oraz kadra merytoryczna są bardzo zaangażowani 

w realizację prowadzonego projektu i w ramach własnych obszarów odpowiedzialności dążą do optymalizacji 

działań. W tym kontekście ważne wydaje się podjęcie kroków, nacelowanych na wsparcie i ułatwienie 

komunikacji w projekcie, zwłaszcza na linii Lider –Partner. Pomocne mogą się w tym zakresie okazać szkolenia  

z zakresu umiejętności miękkich, a także merytoryczne i praktyczne z zakresu specyfiki pracy z OzNI.  

Ewaluacja wskazuje, że istotnym ułatwieniem dla realizacji kolejnych edycji projektów może być włączanie do 

zespołów zarządzających (zarówno po stronie Partnera jak i Lidera) osób z doświadczeniem z wcześniejszych 

edycji. Mogłoby to przyspieszyć proces integracji zespołu zarządzającego i implementację dobrych praktyk  

z poprzednich realizacji.  

Jakość zaoferowanego wsparcia oraz tempo realizacji i koordynacja terenowa wskazują, że PSOUU jest 

Partnerem, który posiada kompetencje oraz możliwości organizacyjne, aby z powodzeniem zrealizować tak 

szeroko zakrojony projekt. 

Wskaźniki twarde wskazują, że harmonogram badania został zaplanowany w sposób realistyczny z punktu 

widzenia możliwości wykonawczych Partnera. Pojawia się jednak sugestia, by w podobnych projektach, ze 

względu na trudności z pozyskaniem lepiej dopasowanych do preferencji beneficjentów miejsc staży/ praktyk/ 

pracy wydłużyć wsparcie o 1,5 miesiąca dla każdego z beneficjentów. 

Realizowany projekt potwierdza, że jest możliwa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim. Ważnymi elementami tego wsparcia są zapewnienie pomocy mentora,  

a także wykonywanie przez OzNI pracy związanej z wytworzeniem skończonego, użytecznego produktu, jako, że 

daje to uczestnikowi możliwość zweryfikowania efektów swojej pracy. Wpływa to nie tylko na samoocenę 

beneficjentów, lecz także pomaga przełamywać stereotyp, że praca osób z głęboką niepełnosprawnością nie 

jest możliwa ani przydatna.   

Prowadzenie działań adresowanych do rodziców ma zauważalny wpływ na ich postrzeganie niepełnosprawnych 

członków rodzin, a także gotowość do współpracy z zespołem projektowym w zakresie aktywizacji zawodowej. 

Wydaje się także istotne ze względu na ich własny dobrostan psychiczno-emocjonalny, co także pozytywnie 

wpływa na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 

Dla skuteczności wsparcia dla OzNI oraz ich rodzin istotne wydaje się prowadzenie działań wspierających 

osobno i bez możliwości kontaktu między rodziną a OzN w trakcie trwania poszczególnych modułów (szkoleń). 

Zwiększa to koncentrację uczestników na prowadzonych działaniach, jako, że izoluje ich od codziennego 

kontekstu i ról jakie zazwyczaj względem siebie przyjmują.  
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Nadal widoczne są znaczące trudności z pozyskiwaniem pracodawców do współpracy w ramach aktywizacji 

zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach wolnych środków warto rozważyć podjęcie 

działań edukacyjnych wspierających pracę zespołów merytorycznych w tym zakresie.  

Poniżej w tabelach przytoczone zostały wyniki ewaluacji z punktu widzenia zastosowanych kryteriów 

ewaluacyjnych oraz odpowiedzi na pytania ewaluacyjne. Rozwinięcie oraz empiryczną ilustrację poniższych 

wyników Czytelnik może znaleźć w treści raportu. 
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Tabela 1 Wyniki ewaluacji a kryteria ewaluacyjne 

Nazwa kryterium Opis kryterium Wyniki ewaluacji 

Trafność 
W jakim stopniu przyjęte w projekcie cele 
odpowiadają regulacjom prawnym i dokumentom 
programowym oraz stosownym wymogom i 
potrzebom? 

Zgodnie z uzyskanymi w ewaluacji wynikami przyjęte w projekcie cele nie wykraczają 
poza regulacje prawne i odpowiadają udostępnionym na potrzebę ewaluacji 
dokumentom programowym. Badanie jakościowe wskazuje, że są również zgodne z 
wymogami i potrzebami beneficjentów. Zwłaszcza rekomendacje wypracowane w drugiej 
edycji projektu uzasadniają kontynuację działań wskazanych jako cele obecnej edycji 
projektu. 

Czy projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby 

beneficjentów? 

Przeprowadzone badanie ewaluacyjne w sposób jednoznaczny i dobitny wskazało na to, 

że projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby beneficjentów (zarówno OzNI jak i ich 

rodzin). Zwracano jednak uwagę, że udzielane w ramach projektu wsparcie nie jest 

wystarczające w stosunku do rozmiarów zdiagnozowanych potrzeb – tzn. rodziny 

potrzebują bardziej kompleksowego, trwającego dłużej programu, beneficjenci  

z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują rozwiązań systemowych, które pozwolą 

kontynuować rozpoczęte w ramach projektu działania z zakresu aktywizacji zawodowej.  

Skuteczność 

W jakim stopniu projekt osiąga założone cele ogólne 
i szczegółowe?  

Projekt osiąga zamierzone cele ogólne i szczegółowe, a analiza postępów projektu 

wskazuje, że całkowita realizacja tych celów w perspektywie zakończenia projektu nie 

jest zagrożona. 

Czy zakładane rezultaty projektu są realizowane w 
sposób adekwatny do czasu trwania projektu?  

Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem. Jedynym wyjątkiem jest przesunięcie 

realizacji ewaluacji mid-term, jednak jest ono uzasadnione.  

W jakim stopniu zrealizowane zostały rezultaty 
projektu określone we wniosku o dofinansowanie? 

Do momentu rozpoczęcia procesu ewaluacyjnego wszystkie rezultaty, w tym wsparcie 

osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ich 

opiekunów, zostały osiągane zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku  
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Nazwa kryterium Opis kryterium Wyniki ewaluacji 

o dofinansowanie. Ponadto w zakresie wsparcia osób z głębokim stopniem 

niepełnosprawności udało się zrealizować rezultat ponad zakładany poziom (105% 

realizacji wskaźnika). 

 

Tabela 2 Wyniki ewaluacji a pytania badawcze zdefiniowane w SIWZ 

 Pytania badawcze: Odpowiedź na pytanie badawcze  

1 Jak trafne są założone cele, rezultaty i produkty projektu? Założone cele projektu są trafne, jako, że dobrze odpowiadają na rzeczywiste potrzeby OzNI i ich rodzin 

(zwłaszcza: indywidualizacja wsparcia dla OzN, szkolenia dla członków rodziny, wprowadzenie 

mentorów, udostępnienie pakietu personalnego).  

2 Czy projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby 

beneficjentów? 

Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby beneficjentów, jednak nie zaspokaja ich w pełni. Wynika 

to jednak z faktu, że realne potrzeby wykraczają poza możliwości i ramy projektu (jeden z ekspertów 

mówi w tym kontekście o konieczności wprowadzenia rozwiązań systemowych z zakresu 

zatrudnienia wspomaganego).  

3 Czy zakładane rezultaty twarde projektu są realizowane 

zgodnie z harmonogramem?  

Tak, rezultaty twarde projektu, w tym rekrutacja beneficjentów i udzielane wsparcie, są realizowane 

zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem.  

4 W jakim stopniu rezultaty twarde określone we wniosku o 

dofinansowanie projektu zostały zrealizowane na dzień 31 

maja 2014 roku.  

Jak wynika z analizy dokumentacji projektowej oraz zgodnie z opiniami kadry zarządzającej, na dzień 

31.05.2014 r. osiągnięto wysoki stopień realizacji wskaźników określonych we wniosku  

o dofinansowanie. Wsparciem objęto już 50% z 400 zaplanowanych osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, 69% z 350 zaplanowanych opiekunów 

beneficjentów, ponadto przekroczono wskaźnik dla osób z głębokim stopniem niepełnosprawności - 

wsparciem objęto już 105 osób na 100 przewidzianych w projekcie. 
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 Pytania badawcze: Odpowiedź na pytanie badawcze  

5 Czy wystąpiły nieoczekiwane skutki wdrażania projektu, jeśli 

tak, to jakie? 
 Opiekunowie bardziej docenili możliwości i potencjał swoich niepełnosprawnych bliskich. 

 Mentorzy przekonali się, że chcieliby pracować zawodowo w roli mentora. 

 Nastąpił wzrost samodzielności części beneficjentów w zakresie wykonywania codziennych 
czynności i zainteresowanie ich wykonywaniem.  

 W niektórych przypadkach następowała zmiana funkcjonowania rodzin OzN wynikająca  
z dostrzeżenia ich nowego/ nieznanego potencjału i nowego zdefiniowania ich roli.  

6 Jakie problemy wdrożeniowe ograniczają skuteczność i 

jakość działań projektowych? 
 Biurokratyzacja projektu 

 Zdarzające się problemy ze sprawnym przepływem środków na realizację zaplanowanych zadań 

 Wymogi formalne dotyczące form zatrudnienia – ze względu na regulamin rekrutacji, który co 
prawda zakłada możliwość zawarcia umowy cywilnoprawnej, jednakże pod warunkiem 
spełnienia wymogów co do wysokości wynagrodzenia, co wynika z wytycznych w zakresie 
wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, w rzeczywistości możliwe jest jedynie podjęcie 
zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Tymczasem znacznie łatwiej pozyskać pracodawcę 
zainteresowanego umową zlecenie, ale nie spełniają one wtedy wymogu co do wysokości 
wynagrodzenia. 

 Opór rodziców przed aktywizacją zawodową ich dzieci wynikający z przeświadczenia, że OzNI 
nie są w stanie podjąć pracy, nie mają wystarczających umiejętności.  

 Obawy związane z ryzykiem utraty renty lub zmiany orzeczenia.  

7 Jaki jest potencjał i sprawność funkcjonowania 

infrastruktury obsługowej projektu?  

Potencjał i sprawność kadry projektu są wysokie, a zaoferowane przez superwizorów wsparcie  

w realizacji ocenia się jako odpowiednie. W niektórych miejscach realizacji pojawiają się przejściowe 

problemy lokalowe, które utrudniają realizację projektu, podejmuje się jednak starania o ich rozwiązanie 

pod kuratelą pracownika metodycznego projektu.  

8 Jak funkcjonuje komunikacja w projekcie? Ocena jakości funkcjonowania komunikacji w projekcie jest bardzo zróżnicowana. Widoczna jest 

znacząca różnica perspektyw między Liderem a Partnerem i pracownikami merytorycznymi projektu. 

Podstawowym problemem jaki się pojawia w wypowiedziach przedstawicieli Partnera oraz pracowników 

merytorycznych jest pewna rozbieżność w zakresie oceny przyjętej metody zarządzania projektem 

(zwracano tutaj uwagę na poczucie przeważającej roli Lidera, które może wynikać z faktu, że zgodnie  



 

13 | S t r o n a  
 
 
 

 Pytania badawcze: Odpowiedź na pytanie badawcze  

z podziałem funkcji pełnionych w projekcie Lider monitoruje i nadzoruje prawidłowość działań Partnera). 

Natomiast komunikacja wewnątrz struktur realizujących oceniana jest pozytywnie.   

9 Jak funkcjonuje system monitorowania w projekcie? System monitorowania w projekcie funkcjonuje sprawnie, zarówno na poziomie gromadzenia 

dokumentacji projektowej jak i identyfikowania i reagowania na sytuacje trudne. Koordynatorzy lokalni 

sprawnie wywiązują się z powierzonych działań, a z perspektywy kadry merytorycznej dużą wartością 

jest możliwość bezpośredniego kontaktu realizatorów a pracownikiem metodycznym  

i metodologicznym.  
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Tabela 3 Wyniki ewaluacji a dodatkowe pytania badawcze  

PYTANIA BADAWCZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA BADAWCZE 

Obszar: Ocena wsparcia otrzymanego w ramach projektu przez osobę niepełnosprawną w opinii rodzica/opiekuna  

1 

Ocena wsparcia otrzymanego w ramach 
projektu przez rodzica/opiekuna – w jakim 
stopniu udział w projekcie umożliwił 
zrealizowanie celów? 

Wypowiedzi opiekunów pozwalają na stwierdzenie, iż projekt realizuje zakładane cele. Na obecnym etapie realizacji 
opiekunowie bardzo wysoko oceniali projekt na różnych wymiarach, szczególnie zwracając uwagę na możliwość 
zdobycia różnych umiejętności społecznych, zawodowych i naukę konkretnych czynności w danej pracy – dla 
uczestników projektu była przewidziana nauka prac prostych, powtarzalnych, porządkowych.  

2 

Czy udział w projekcie spełnił oczekiwania? Większość rodziców/opiekunów, którzy uczestniczyli w badaniu oceniła, że udział w projekcie „Wsparcie osób z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub 
niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III” spełnił ich oczekiwania 
(92% odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”). 

3 
Co konkretnie dał udział w projekcie?  Największym efektem projektu była możliwość nabycia przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną konkretnych 

czynności zawodowych – wykonywanie prac prostych, prac porządkowych, ale również zdobycie różnych 
umiejętności społecznych i zawodowych.  

4 

Czy i w jaki sposób udział w projekcie 
przełożył się na poprawę sfer życia? Jakich 
konkretnie? Co konkretnie się zmieniło? 

 

Opiekunowie uznawali, że udział w projekcie wpłynął przede wszystkim na sferę życia społecznego podopiecznego – 
otwartość na innych ludzi i integrację społeczną. W dalszej kolejności przełożył się na zwiększenie umiejętności 
zawodowych, a także pozwolił na nabycie konkretnych umiejętności – przy wykonywaniu prac prostych, 
powtarzalnych. Osoby z niepełnosprawnością mogły uczestniczyć w stażach, zdobywać doświadczenie zawodowe.  

5 

Jak oceniane jest wparcie udzielone osobie 
niepełnosprawnej? Czy w opinii 
rodzica/opiekuna jest ono zgodne z 
potrzebami, odpowiadające możliwościom 
OzNI, skuteczne? 

Opiekunowie bardzo wysoko oceniali wsparcie udzielone w ramach projektu osobie niepełnosprawnej. 92% uznało 
udział podopiecznego w projekcie za użyteczny, z kolei  80% uznało wsparcie dostępne w ramach projektu za zgodne 
z potrzebami niepełnosprawnego oraz 80% za dostosowane do jego możliwości. Ogólnie rzecz biorąc odsetek 
opiekunów uznających udział podopiecznego w projekcie za użyteczny oraz dostępne wsparcie za zgodne  
z potrzebami i dostosowane do możliwości niepełnosprawnego rósł wraz z pogłębianiem się niepełnosprawności 
podopiecznego, ale również wraz z wielkością miejscowości zamieszkania opiekuna. 

6 
Jakiego rodzaju kompetencje OzNI w opinii 
rodzica/opiekuna wzrosły dzięki udziałowi  

Wyniki badania pokazały, że spośród badanych kompetencji społecznych i zawodowych, opiekunowie wyżej ocenili 
skuteczność projektu w pierwszym obszarze. Ich zdaniem podopieczni nawiązali przynajmniej w stopniu niewielkim 
kontakt z innymi ludźmi (95%), nabyli umiejętności potrzebne w kontaktach z ludźmi (96%), umiejętności słuchania 
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w projekcie? innych (98%), umiejętności panowania nad gniewem (93%) oraz samodzielnego robienia różnych rzeczy (92%). Nieco 
niżej oceniono wpływ projektu na zwiększanie się kompetencji zawodowych, chociaż w porównaniu z osobami 
niepełnosprawnymi, oceny opiekunów były znacznie wyższe. 77% opiekunów uznało, że przynajmniej w stopniu 
minimalnym podopieczny zwiększył umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, 60%, że zwiększył 
umiejętność szukania pracy, 62% rozmawiania z osobą, która oferuje zatrudnienie, a 68% samodzielnej pracy. 

7 

Co w opinii rodzica/opiekuna zmieniło się w 
życiu OzNI dzięki otrzymanemu wsparciu? 

Zdaniem badanych opiekunów projekt przede wszystkim pozwolił podopiecznemu na większą integrację społeczną 
rozumianą jako otwarcie się na innych ludzi, utrzymywanie kontaktów z innymi osobami, również w środowisku 
pracy. Nieco mniejsze zmiany dotyczą sfery stricte zawodowej – w zakresie poprawy umiejętności poruszania się na 
rynku pracy. Szczególnie projekt wpłynął na życie osób z największym stopniem upośledzenia – osoby te w opiniach 
opiekunów skorzystały najwięcej na udziale w projekcie. 

Obszar: Ocena wsparcia otrzymanego w ramach projektu przez rodzica/opiekuna  

8 

Ogólna ocena otrzymanego wsparcia  Większość rodziców/opiekunów, którzy uczestniczyli w badaniu oceniła, że udział w projekcie „Wsparcie osób  
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub 
niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III” spełnił ich oczekiwania 
(92% odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”). Ponadto 94% opiekunów ponownie wzięłoby udział  
w projekcie wiedząc o nim tyle co obecnie. 

Dzięki udziałowi w projekcie opiekunowie przede wszystkim zyskali chwilę oddechu i czas dla siebie (13%). Mieli 
również okazję do integracji i wymiany doświadczeń z innymi opiekunami osób z niepełnosprawnością intelektualną 
(12%), zyskania innego spojrzenia na możliwość zatrudniania osób z niepełnosprawnością (11%), ale również 
zwiększyli swoją wiedzę na temat predyspozycji podopiecznego do pracy (11%).  

9 

Ocena wzrostu wiedzy na temat potrzeb 
aktywizacyjnych OzNI 

Projekt przyczynił się do zwiększenia wiedzy większości opiekunów na temat aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych intelektualnie (88%) oraz zmiany ich nastawienia do aktywizacji zawodowej osób  
z niepełnosprawnością intelektualną (85%). W tym obszarze warto zwrócić uwagę, na szczególnie wysokie odsetki 
wśród mieszkańców wsi, ewentualnie najmniejszych miast oraz opiekunów najstarszych wiekiem (powyżej 55 lat) – 
można wnioskować, że w tych grupach opiekunów potrzeba zdobycie wiedzy na temat aktywizacji zawodowej, czy też 
zmiany nastawienia do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną trafiły na najbardziej 
podatny grunt. Młodsi opiekunowie i z większych miast mogą dysponować większą wiedzą i świadomością, ze 
względu na dostęp do szerszej oferty aktywizacji społecznej i zawodowej, a także inne społeczne nastawienie do 
tematu pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną.  
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Obszar: Ocena wsparcia otrzymanego w ramach projektu przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną 

10 

Ogólna ocena otrzymanego wsparcia – w 
tym ocena swojej pracy oraz wspierania 

Według wyników badań ilościowych wśród niepełnosprawnych uczestników projektu oraz ich opiekunów ogólny 
odbiór projektu „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym  
z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III” 
jest bardzo dobry. Większość badanych osób niepełnosprawnych była zadowolona z udziału w projekcie (97%). 
Ponadto zdecydowana większość OzNI, przyznała również, że nauczyła się w projekcie nowych rzeczy (92%).  

Jedynie 8% osób wskazało konkretne elementy projektu, które im się nie podobały. Ponadto zastrzeżenia były  
bardzo rozdrobnione. 

11 

Wpływ otrzymanego wsparcia na rozwój 
osobisty  

Wpływ projektu na rozwój osobisty osoby z niepełnosprawnością w jej ocenie jest bardzo duży. Bardzo wysoko 
oceniany jest przede wszystkim wpływ na obszar zachowań i umiejętności społecznych, nieco więcej zastrzeżeń budzi 
obszar kompetencji zawodowych. Przede wszystkim można zauważyć znaczący wpływ projektu w obszarze otwarcia 
się na kontakt osoby z niepełnosprawnością z innymi osobami. Niepełnosprawni uczestniczący w projekcie wysoko 
oceniali także swoją gotowość do podjęcia zatrudnienia (76% chciałoby pracować) i możliwość pracy w przyszłości 
(61% myśli, że będzie pracować w przyszłości). 

12 

Wpływ otrzymanego wsparcia na obszar 
zachowań i umiejętności społecznych 

Obszar zachowań i umiejętności społecznych wypadł w badaniu lepiej, w porównaniu do kompetencji zawodowych. 
W największym stopniu zdaniem osób z niepełnosprawnością poprawiły się dzięki projektowi umiejętności społeczne 
takie jak nawiązywanie kontaktu z innymi ludźmi (89%), umiejętności potrzebne w kontaktach z innymi ludźmi (85), 
umiejętności słuchania innych (89%) oraz samodzielnego robienia codziennych rzeczy (89%). Najsłabiej na tym tle 
oceniono wpływ projektu na zwiększenie umiejętności panowania nad gniewem i złością (71%). 

13 

Wpływ otrzymanego wsparcia na obszar 
kompetencji zawodowych 

Obszar kompetencji zawodowych wypadł w ocenach osób z niepełnosprawnością znacznie słabiej niż obszar 
kompetencji społecznych. Lepiej oceniali pod tym względem projekt opiekunowie osób z niepełnosprawnością, niż 
sami niepełnosprawni, co może świadczyć o tym, że osobom z niepełnosprawnością czynności te mogą jednak 
sprawiać trudności lub nie do końca oceniane elementy były dla nich zrozumiałe.  

Osoby z niepełnosprawnością przyznały, że w największym stopniu poprawiły umiejętność samodzielnej pracy (60%), 
sposobów w jaki można rozmawiać o pracy z osobą, która zatrudnia (57%), a w najmniejszym umiejętności w zakresie 
samodzielnego rozwiązywania problemów (49%) i sposobów szukania pracy (45%). Zdecydowania większość 
niepełnosprawnych sama przyznawała również, że nauczyła się nowych rzeczy, które mogą być potrzebne do pracy 
zawodowej. Częściej były to umiejętności konkretne (np. sprzątanie, pomoc kuchenna, obsługa komputera), niż 
ogólne kompetencje (np. dyscyplina, umiejętność kontaktu z innymi,  czy pracy w grupie).  
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2. WPROWADZENIE 

2.1 Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy 

Wedle danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku w Polsce 

mieszka niespełna 4,7 mln osób niepełnosprawnych, z czego 67% posiada orzeczenie o niepełnosprawności 

(niepełnosprawni prawnie). Ogółem osoby niepełnosprawne stanowią 12,2% populacji Polski – najwięcej  

w lubuskim (16,7% populacji województwa), najmniej w mazowieckim (9,8% populacji województwa). W skali 

całego kraju niepełnosprawność występuje u 122 osób na 1000 mieszkańców – częściej u kobiet (127 na 1000 

osób), niż u mężczyzn (116 na 1000 osób). Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym stanowią 48,6% 

populacji niepełnosprawnych tj. 228 503 osoby.  

 
Tabela 4. Osoby niepełnosprawne w Polsce ze względu na kategorię niepełnosprawności i płci 

 

 
ogółem 

 

 
prawnie 

 

 
tylko biologicznie 

 

  razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety 

Polska 4697048 2166911 2530136 3131456 1546928 1584528 1565591 619983 945609 
Źródło: NSP 2011. 
 
Tabela 5. Osoby niepełnosprawne w Polsce i województwach 

  Ludność ogółem Niepełnosprawni 
Niepełnosprawni w 

wieku produkcyjnym 

Udział osób 
niepełnosprawnych  

w populacji 

POLSKA  38511824 4697048 2282503 12,2% 

Dolnośląskie 2915241 383758 187286 13,2% 

Kujawsko-pomorskie 2097635 264313 136537 12,6% 

Lubelskie 2175700 311796 144379 14,3% 

Lubuskie 1022843 170537 90602 16,7% 

Łódzkie 2538677 333760 164572 13,1% 

Małopolskie 3337471 394309 171639 11,8% 

Mazowieckie 5268660 515697 236058 9,8% 

Opolskie 1016212 103153 47830 10,2% 

Podkarpackie 2127286 249530 122369 11,7% 

Podlaskie 1202365 131758 58447 11,0% 

Pomorskie 2276174 284499 141563 12,5% 

Śląskie 4630366 552138 270861 11,9% 

Świętokrzyskie 1280721 165680 77789 12,9% 

Warmińsko-mazurskie 1452147 197293 104421 13,6% 

Wielkopolskie 3447441 428770 221566 12,4% 

Zachodniopomorskie 1722885 210057 106585 12,2% 
Źródło: opracowano na podstawie danych NSP 2011. 
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Większość niepełnosprawnych mieszkańców Polski stanowią osoby z umiarkowanym i lekkim stopniem 

niepełnosprawności. W skali kraju jest ich 63,6%. Udział osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu 

niepełnosprawności kształtuje się na poziomie 28,5%. Najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności według 

wyników badania „Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r.” są w Polsce uszkodzenia i choroby narządu ruchu 

(56%), układu krążenia (50%), schorzenia neurologiczne (33%) oraz uszkodzenia narządu wzroku (28%). Osoby 

objęte niniejszym badaniem – osoby z upośledzeniem umysłowym, według danych badania „Stan Zdrowia 

Ludności Polski w 2009 r.”, stanowią 4% populacji niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej. Należy jednak 

zwrócić uwagę, że ze względu na specyfikę tego typu niepełnosprawności zajmuje ona znaczące miejsce  

w młodszych grupach wiekowych – co czwarty niepełnosprawny w wieku 15-19 lat i ponad co piąty  

w wieku 20-29 lat, to osoby z niepełnosprawnością umysłową. Wraz z wiekiem udział tej kategorii 

niepełnosprawności maleje. 

Rysunek 1. Osoby niepełnosprawne ze względu na stopień niepełnosprawności 

 
Źródło: opracowano na podstawie danych NSP 2011. 

 
Tabela 6. Niepełnosprawni według schorzeń w wieku 15 lat i więcej (dane w proc.)  

          

 Udział w 
populacji  

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 i 
więcej 

Uszkodzenia i choroby 
narządów ruchu 

55,8 36,5 34,2 39,9 49,4 52,9 54,8 62,4 74,4 

Uszkodzenia i choroby 
narządów wzroku 

27,3 24,6 18,0 11,4 17,9 22,5 27,8 33,6 42,8 

Uszkodzenia i choroby 
narządu słuchu 

13,7 4,1 7,5 7,0 4,3 6,8 11,4 19,8 34,6 

Schorzenia układu 
krążenia 

49,6 9,8 12,5 9,2 28,5 45,1 59,2 65,9 67,6 

Schorzenia neurologiczne 33 32,5 34,4 33,5 32,7 32,2 31,0 34,4 35,1 

Schorzenia psychiczne 10,1 18,4 21,1 17,8 18,8 11,2 6,4 5,5 6,5 

Upośledzenie umysłowe 4 25,0 22,0 9,9 7,4 2,4 1,0 1,2 1,8 

Inne schorzenia 27,1 22,8 25,8 20,2 26,0 26,6 27,6 30,6 26,7 

Źródło: GUS, Badanie Stan Zdrowia ludności w 2009 r. 
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Niepełnosprawni mieszkańcy Polski są słabo wykształceni. Odsetek osób posiadających wyższe wykształcenie  

w 2011 roku kształtował się na poziomie 7,6%. Warto jednak odnotować, że w poprzednim spisie 

przeprowadzonym w 2002 r. odsetek ten wynosił jedynie 4,6%. Co trzecia osoba niepełnosprawna w kraju 

legitymuje się wykształceniem jedynie podstawowym (33%). Istotne miejsce zajmuje również wykształcenie 

zawodowe – zasadnicze zawodowe (26%) oraz średnie zawodowe (17%). Co dziesiąty niepełnosprawny uzyskał 

wykształcenie średnie ogólne. 

Tabela 7. Osoby niepełnosprawne ze względu na poziom wykształcenia  

  
Polska 

 

  N= % 

wyższe razem 346975 7,6% 

      w tym ze stopniem naukowym co najmniej doktora 13059 0,3% 

      w tym z tytułem magistra, lekarza lub równo-rzędnym 230107 5,0% 

      w tym z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty 103808 2,3% 

policealne 103124 2,3% 

średnie razem 1176727 25,8% 

       w tym zawodowe 756645 16,6% 

      w tym ogólnokształcące 420082 9,2% 

zasadnicze zawodowe 1184119 26,0% 

gimnazjalne 71701 1,6% 

podstawowe 1492039 32,7% 

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia  184964 4,1% 
Źródło: opracowano na podstawie danych NSP 2011. 

 
W 2011 roku współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych kształtował się na poziomie 20,3%, 

zaś wskaźnik zatrudnienia na poziomie 16,4%. Ogółem w 2011 roku w Polsce pracowało 742 912 osób 

niepełnosprawnych, zaś bierni zawodowo stanowili ponad trzy czwarte populacji (3 608 051). Dla porównania 

dodać należy, iż w Unii Europejskiej wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych kształtuje się średnio na 

poziomie 45-50%: od 22% w Hiszpanii, 30% w Austrii, 46% w Holandii i Niemczech, do 53% we Francji
1
. 

Aktywność zawodowa dotyczy przede wszystkim niepełnosprawnych mężczyzn – pracuje 20,4% w porównaniu 

do 13,1% kobiet. 

Tabela 8. Osoby niepełnosprawne ze względu na aktywność ekonomiczną  

  Polska Mężczyźni Kobiety 

  N= % N= % % % 

 
     aktywni zawodowo 919874 20,3% 520075 25,2% 399799 16,2% 

          pracujący 742912 16,4% 420676 20,4% 322237 13,1% 

          bezrobotni 176962 3,9% 99400 4,8% 77562 3,2% 

     bierni zawodowo 3608051 79,7% 1545742 74,8% 2062310 83,8% 
Źródło: NSP 2011. 

 
Należy zwrócić uwagę, że aktywnymi zawodowo pozostają przede wszystkim osoby z lekkim stopniem 

niepełnosprawności – w 2012 r. pracowało 26%,1% z nich, zaś 7,4% było bezrobotnych. W przypadku osób ze 

                                                                 
1 S. Piechota, Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce, [w:] Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Zeszyty Demograficzne 1, 

Instytut Obywatelski, Warszawa 2013. 
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znacznym stopniem niepełnosprawności pracują pojedyncze osoby – jedynie 3,7% osób powyżej 15 roku życia,  

a 95,8% pozostaje bierna zawodowo. W przypadku osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym co 

piąta osoba pozostaje aktywna na rynku pracy. Według danych Badania Aktywności Ludności (BAEL) w IV 

kwartale stopa bezrobocia osób z niepełnosprawnością wynosiła 17%, podczas gdy ogółem w kraju stopa 

bezrobocia wyniosła w analizowanym okresie 9,7%. 

Tabela 9. Osoby niepełnosprawne ze względu na aktywność ekonomiczną i stopień niepełnosprawności  

 Stopień niepełnosprawności 
aktywni 

zawodowo pracujący bezrobotni bierni zawodowo 

Znaczny 4,2% 3,6% 0,6% 95,8% 
Umiarkowany  20,3% 16,7% 3,6% 79,7% 

Lekki 33,4% 26,1% 7,3% 66,6% 

Nieustalony 18,8% 16,0% 2,8% 81,2% 
Źródło: opracowano na podstawie danych NSP 2011. 
 

W źródłach utrzymania osób niepełnosprawnych dominują źródła niezarobkowe – emerytura (45%) i renta  

z tytułu niezdolności do pracy (21%). Co dziesiąta osoba pozostaje na utrzymaniu osób trzecich – najczęściej 

osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. Niezarobkowe źródła utrzymania są szczególnie ważne  

w przypadku osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pozostających w zdecydowanej 

większości poza rynkiem pracy. Najczęściej utrzymujące się z pracy osoby z lekkim zatrudnieniem przede 

wszystkim wykonują pracę najemną w sektorze prywatnym.  

Tabela 10. Osoby niepełnosprawne ze względu na źródła utrzymania i stopień niepełnosprawności  

 Stopień niepełnosprawności OGÓŁEM Znaczny Umiarkowany Lekki Nieustalony 

praca najemna w sektorze 
publicznym 3,2% 0,7% 3,6% 4,9% 2,9% 

praca najemna w sektorze 
prywatnym 6,3% 1,0% 7,0% 12,3% 4,5% 

praca na rachunek własny poza 
rolnictwem 1,4% 0,2% 1,1% 1,9% 1,4% 

praca na rachunek własny w 
rolnictwie 1,4% 0,3% 0,7% 1,3% 1,9% 

emerytura 44,5% 52,2% 37,7% 29,7% 29,7% 

renta z tytułu niezdolności do 
pracy, renta inwalidzka 21,3% 28,8% 31,1% 32,6% 34,2% 

renta rodzinna 4,1% 5,6% 3,3% 2,5% 2,9% 

renta socjalna 2,8% 6,0% 4,9% 1,1% 3,5% 

zasiłek dla bezrobotnych 0,6% 0,1% 0,6% 1,2% 0,5% 

świadczenia i zasiłki 
przedemerytalne 0,3% 0,1% 0,3% 0,4% 0,2% 

świadczenia pomocy społecznej 2,0% 1,5% 3,1% 2,5% 2,0% 

dochody z własności 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

pozostałe źródła dochodów osobno 
nie wymienione 1,5% 0,5% 1,1% 1,8% 1,9% 

na utrzymaniu 10,4% 3,1% 5,5% 7,8% 14,3% 
Źródło: NSP 2011. 
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Warto zwrócić uwagę na zmiany wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na przestrzeni ostatnich lat. 

Ogółem w skali całego kraju odsetek niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wykonujących pracę 

zawodową kształtował się w 2012 roku na najwyższym poziomie w dziesięcioleciu 2002-2012 – w 2012 r. 

pracowało 21,4% osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. Do 2004 roku obserwowany był 

systematyczny spadek zatrudnienia niepełnosprawnych. Tendencja ta odwróciła się dopiero w 2006 roku  

i utrzymuje do chwili obecnej.  

Rysunek 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 2002-2012 

 
Źródło: Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), opracowane na podstawie Banku Danych Regionalnych, GUS.  

 
Osoby z ograniczeniami sprawności pracują przede wszystkim w branży przetwórstwa przemysłowego (20%) 

oraz branżach związanych z szeroko rozumianą gospodarką wiejską (16%) - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, 

rybactwo. 10% pracuje w handlu i sektorze naprawy pojazdów. W budownictwie odsetek ten wynosi 3%, zaś  

w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej 6%. Z rynkiem nieruchomości związanych jest 1% wszystkich 

zatrudnionych osób z niepełnosprawnością. (Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski Kwartał IV 2013). 

Niniejszy raport dotyczy badania ewaluacyjnego mid-term projektu pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami 

sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III”. Projekt realizowany jest przez PFRON 

wraz z PSOUU w ramach PO KL 2007-2013, Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 

Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe. 

Ewaluacja prowadzona była w trakcie realizacji projektu. Wśród jej podstawowych celów znalazła się ocena 

rezultatów projektu – główne kryteria jakie zastosowano to skuteczność i trafność podejmowanych działań. 

Ponadto badanie miało na celu sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących realizacji dalszej części 

prowadzonego projektu.   

  



 

23 | S t r o n a  
 
 
 

 

2.2 Podstawowa charakterystyka projektu 

Projekt pn. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym  

z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia 

umysłowego III”, realizowany jest przez PFRON wraz z PSOUU w okresie od 01.08.2013 r. do 31.01.2015 r. 

zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.01.03.06-00-077/13-00 zawartą w dniu 27.09.2013 r. 

pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz na podstawie umowy partnerskiej nr 2013/09/338 zawartej w dniu 16.09.2013 r.  

z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.  

 

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie 
poprzez udzielenie im profesjonalnego ukierunkowanego indywidualnie wsparcia.  

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 500 osób z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu umiarkowanym bądź znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami 

sprzężonymi) oraz z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego z terenu całego kraju poprzez objęcie ich 

kompleksowym wsparciem podczas realizacji projektu oraz wprowadzenie na rynek pracy 75 osób objętych 

wsparciem w ramach projektu. Projekt zakłada również wzrost wiedzy najbliższego otoczenia OzNI poprzez 

udział w warsztatach dotyczących wspierania OzNI w aktywności. 

Zakładaną wartością dodaną projektu będzie zmiana postaw społecznych w środowisku lokalnym, w tym wśród 

pracodawców. Wskaźnikiem pomiaru tej zmiany będzie ankieta skierowana do min. 56 pracodawców i będzie 

dotyczyła poziomu świadomości na temat możliwości funkcjonowania OzNI na rynku pracy oraz chęci 

zatrudnienia osób z tym typem niepełnosprawności.  

Projekt realizuje kompleksowe, wielostronne i zindywidualizowane podejście do osób niepełnosprawnych 

intelektualnie, uwzględniając wsparcie aktywności zawodowej i jednocześnie wsparcie dla otoczenia tych osób.  

W projekcie można uzyskać różne formy wsparcia np.: 

o warsztaty z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy, 

o wsparcie psychologiczne, 

o wyjazdy motywacyjno - szkoleniowe, 

o zajęcia praktyczne u pracodawcy, 

o staże rehabilitacyjne, 

o wsparcie w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego, 

o usługi trenera pracy, 

o warsztaty dla rodzin i rodziców/opiekunów, 

o usługi asystenckie. 
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Objęcie kompleksowym wsparciem osób niepełnosprawnych intelektualnie odbywa się poprzez opracowanie 

Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika/uczestniczki i uwzględnienie w nim wsparcia 

zaspokajającego jego indywidualne potrzeby.  

Objęcie wsparciem otoczenia ma na celu wzrost wiedzy rodzin i osób opiekujących się OzNI na temat 

wspierania osoby z niepełnosprawnością intelektualną w aktywnym życiu. Szczegółowa tematyka warsztatów 

jest określana na podstawie rozeznania potrzeb rodziców/opiekunów.  

 

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM BĄDŹ ZNACZNYM 

Pierwszą z grup docelowych niniejszego projektu są osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym bądź znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnością sprzężoną) – łącznie 400 

osób (160K, 240M).  

W grupie tej planuje się udział, co najmniej 20% osób z zespołem Downa – zgodnie z częstotliwością 

występowania w populacji oraz co najmniej 20% osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Celem szczegółowym dotyczącym tej grupy docelowej jest:  

o określenie preferencji i predyspozycji zawodowych OzNI w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz 

zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, wypracowanie i wzmocnienie umiejętności 

społecznych ułatwiających poruszanie się po rynku pracy u 400 OzNI (160K, 240M) do 

31.01.2015 roku, 

o podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych poprzez organizację zajęć praktycznych, staży 

rehabilitacyjnych, podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz zdobycie i utrzymanie 

zatrudnienia u 400 OzNI (160K, 240M) do 31.01.2015 roku. 

 

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU GŁĘBOKIM 

Drugą grupę stanowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – łącznie 100 

osób (40K, 60M). 

Celem szczegółowym dotyczącym tej grupy docelowej jest:  

o określenie indywidualnego potencjału w zakresie możliwości wykonawczych u 100 OzNI (40K, 60M)  

z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego poprzez zorganizowanie i prowadzenie aktywizacji 

polegającej na wytwarzaniu podpałek i toreb ekologicznych do 31.01.2015 roku. 

 

RODZICE/OPIEKUNOWIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZREKRUTOWANYCH DO PROJEKTU 

Trzecią grupę stanowią rodzice/opiekunowie osób niepełnosprawnych, zrekrutowanych do projektu – łącznie 

350 osób (280K, 70M). 

Celem szczegółowym dotyczącym tej grupy docelowej jest: zwiększenie wiedzy na temat możliwości aktywizacji 

społeczno-zawodowej OzNI u 350 rodziców/opiekunów OzNI (280K, 70M)  do 31.01.2015 roku. 
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Projekt „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem 

Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III” 

realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który pełni funkcję Lidera,  

w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Partner). 

PFRON, będący Liderem w projekcie odpowiada m.in. za następujące elementy: 

 zarządzanie projektem; 

 reprezentowanie Partnerstwa w sprawach dotyczących Projektu przed Instytucją 
Pośredniczącą II stopnia; 

 koordynowanie (w tym monitoring i nadzór) prawidłowości działań Partnera przy realizacji zadań 
zawartych w Projekcie; 

 wspieranie Partnera w realizacji powierzonych zadań; 

 rozliczenie i kwalifikowalność wydatków; 

 koordynowanie działań Partnera na rzecz upowszechniania informacji o Projekcie i jego celach; 

 ewaluacja projektu; 

 informowanie Instytucji Pośredniczącej II stopnia o problemach w realizacji Projektu. 

PSOUU, będące Partnerem w projekcie odpowiada m.in. za następujące elementy w schemacie zarządzania: 

 prowadzenie i odpowiadanie za wszystkie działania merytoryczne – operacyjne – wynikające z celów 
projektu i zmierzające do osiągnięcia jego rezultatów; 

 rekrutacja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych; 

 realizacja wsparcia dla opiekunów/ek osób niepełnosprawnych intelektualnie; 

 współpraca z pracodawcami. 

Oprócz Lidera projektu oraz jego Partnera, w realizację projektu zaangażowane jest Centrum Rozwoju 

Zasobów Ludzkich jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia). 

CRZL jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) realizuje w szczególności następujące 
działania obejmujące projekt „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  
i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem 
upośledzenia umysłowego III”: 

 Prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie beneficjentów systemowych (w tym PFRON); 

 Zajmuje się merytoryczną i formalną weryfikacją projektu; 

 Zawiera umowę o dofinansowanie projektu; 

 Kontroluje realizację projektu. 
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Rysunek 3 Schemat organizacyjny projektu 

 

 

 

2.3 Zakładane rezultaty projektu 

W projekcie założono następujące rezultaty: 

TWARDE: 

o Objęcie kompleksowym wsparciem 500 OzNI (200K, 300M), w tym:  

 osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym (w tym 

z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnością sprzężoną):  

 liczba OzNI, dla których przygotowano IPD – 400 osób (160K, 240M), 

 liczba OzNI, które ukończyły warsztaty z zakresu kompetencji społecznych  

i aktywnego poruszania się po rynku pracy – 300 osób (120K, 180M), 

 liczba OzNI, które skorzystały ze wsparcia psychologicznego – 400 osób 

(160K, 240M), 

 liczba OzNI, które skorzystały z wyjazdu motywacyjnego – 300 osób 

(120K, 180M), 
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 liczba OzNI, które odbyły zajęcia praktyczne u pracodawcy – 250 osób 

(100K, 150M), 

 liczba OzNI, które odbyły staże rehabilitacyjne – 60 osób (24K, 36M), 

 liczba OzNI, które skorzystały ze wsparcia w zakresie poradnictwa  

i doradztwa zawodowego – 400 osób (160K, 240M), 

 liczba OzNI, które zdobyły zatrudnienie w wyniku realizacji projektu – 75 

osób (30K, 45M), 

 liczba OzNI, które skorzystały z usług trenera pracy - 250 osób (100K, 150M), 

 osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim: 

 liczba OzNI, przebadanych „kwestionariuszem oceny potencjału” - 100 osób 

(40K, 60M), 

 liczba OzNI, dla których przygotowano IPD  – 100 osób (40K, 60M). 

 

o Ukończenie warsztatów dla rodzin i opiekunów OzNI przez 350 osób (280K, 70M)
2
. 

 

MIĘKKIE: 

Zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 

umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz osób 

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. 

Zmiana postaw społecznych w środowisku lokalnym, w tym wśród pracodawców.  

 

DODATKOWE WSKAŹNIKI MIĘKKIE ZAPROPONOWANE PODCZAS PROJEKTOWANIA EWALUACJI 

Dodatkowo w trakcie projektowania ewaluacji w konsultacji z Zamawiającym zaproponowano następujące 

wskaźniki miękkie, które zostały zmierzone w ramach badania ewaluacyjnego: 

ŹRÓDŁO: BADANIE Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE - WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

1) Odsetek zadowolonych z udziału w projekcie 

Operacjonalizacja: Odsetek łącznych odpowiedzi „bardzo mi się podobał” lub „raczej mi się podobał” na 

pytanie: Na początek proszę mi powiedzieć, czy podobał, czy też nie podobał się Panu(i) udział w tym projekcie? 

Może Pan(i) wskazać odpowiedź z tej karty. 

2) Odsetek tych, którzy uznali, że dzięki projektowi nauczyli się nowych rzeczy 

Operacjonalizacja: Odsetek odpowiedzi „tak” na pytanie: Czy nauczył(a) się Pan(i) jakiś nowych rzeczy, 

umiejętności dzięki udziałowi w tym projekcie? 

 

                                                                 
2
 Dane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełnionego w dniu 

28.04.2014 r. 
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3) Odsetek tych, którzy uznali, że dzięki projektowi poprawiły się ich umiejętności społeczne 

Operacjonalizacja: Odsetek respondentów, którzy uznali, że dzięki projektowi nauczyli się czegoś w ramach 

choć jednego z następujących obszarów: 

 Jak nawiązać kontakt z innymi ludźmi 

 Umiejętności potrzebnych w kontaktach z innymi ludźmi – w spotkaniach, w rozmowach, we 

wspólnej pracy 

 Umiejętności potrzebnych do panowania nad gniewem, złością 

 Umiejętności słuchania innych 

 Samodzielnego robienia różnych codziennych rzeczy 

 

4) Odsetek tych, którzy uznali, że dzięki projektowi poprawiły się ich umiejętności zawodowe 

Operacjonalizacja: Odsetek respondentów, którzy uznali, że dzięki projektowi nauczyli się czegoś w ramach 

choć jednego z następujących obszarów: 

 Samodzielnego rozwiązywania problemów 

 Sposobów jak szukać pracy 

 Sposobów, w jaki sposób rozmawiać o pracy z osobą, która może nas zatrudnić 

 Samodzielnej pracy 

 

5) Odsetek tych, którzy chcieliby pracować zawodowo 

Operacjonalizacja: Odsetek, odpowiedzi: „tak, bardzo” oraz „tak trochę” na pytanie: Czy chciał(a)by Pan(i) 

pracować zawodowo? 

 

ŹRÓDŁO: BADANIE Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE  - WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – OPINIA RODZICA/OPIEKUNA 

1) Odsetek uznających udział podopiecznego w projekcie za użyteczny 

Operacjonalizacja: Odsetek łącznych odpowiedzi „Zdecydowanie tak ” lub „raczej tak” na pytanie: Proszę mi 

powiedzieć, czy biorąc wszystko pod uwagę udział Pana(i) podopiecznej/podopiecznego w tym projekcie uznaje 

Pan(i) za użyteczny? 

2) Odsetek tych, którzy uznali, że dzięki projektowi podopieczni nauczyli się nowych rzeczy 

Operacjonalizacja: Odsetek tych, którzy wskazali nowe umiejętności w pytaniu otwartym: Proszę mi 

powiedzieć, czego konkretnie nauczył(a) się Pana(i) podopieczny(a) dzięki udziałowi w tym projekcie? 

3) Odsetek tych, którzy uznali, że dzięki projektowi u podopiecznych poprawiły się umiejętności 

społeczne 
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Operacjonalizacja Odsetek respondentów, którzy uznali, że dzięki projektowi w bardzo dużym stopniu,  

w średnim stopniu lub w niewielkim stopniu poprawiły się umiejętności w następujących obszarach: 

 Jak nawiązać kontakt z innymi ludźmi 

 Umiejętności potrzebnych w kontaktach z innymi ludźmi – w spotkaniach, w rozmowach, we 

wspólnej pracy 

 Umiejętności potrzebnych do panowania nad gniewem, złością 

 Umiejętności słuchania innych 

 Samodzielnego robienia różnych codziennych rzeczy 

 

4) Odsetek tych, którzy uznali, że dzięki projektowi poprawiły się u podopiecznych umiejętności 

zawodowe 

Operacjonalizacja Odsetek respondentów, którzy uznali, ze dzięki projektowi w bardzo dużym stopniu,  

w średnim stopniu lub w niewielkim stopniu poprawiły się umiejętności w następujących obszarach: 

 Samodzielnego rozwiązywania problemów 

 Sposobów jak szukać pracy 

 Sposobów, w jaki sposób rozmawiać o pracy z osobą, która może nas zatrudnić 

 Samodzielnej pracy 

 

ŹRÓDŁO: WYWIAD KWESTIONARIUSZOWY CAPI Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

INTELEKTUALNIE  - WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RODZICA/OPIEKUNA 

1) Odsetek oceniających, że udział w projekcie spełnił ich oczekiwania 

Operacjonalizacja: odsetek respondentów, którzy odpowiedzieli „raczej tak” lub „zdecydowanie tak” na 

następujące pytanie: Czy udział w tym projekcie spełnił Pana(i) oczekiwania? 

2) Odsetek oceniających, że dzięki udziałowi w projekcie zwiększyła się ich wiedza na temat aktywizacji 

zawodowej OzNI 

Operacjonalizacja: odsetek respondentów, którzy odpowiedzieli „raczej tak” lub „zdecydowanie tak” na 

następujące pytanie: Czy udział w projekcie zwiększył Pana(i) wiedzę na temat aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych intelektualnie? 

3) Odsetek oceniających, że dzięki udziałowi w projekcie zmieniło się ich nastawienie do aktywizacji 

zawodowej OzNI 

Operacjonalizacja: odsetek respondentów, którzy odpowiedzieli „raczej tak” lub „zdecydowanie tak” na 

następujące pytanie: A czy dzięki udziałowi w projekcie zmieniło się Pana(i) nastawienie do aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie? 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Cele i pytania badawcze 

Cele oraz sposób prowadzenia ewaluacji zostały określone w Strategii ewaluacji w projektu pt. „Wsparcie osób 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub 

niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III”.
3
 

Zgodnie z wytycznymi przyjętymi w Strategii  ewaluacji projektu, celem ewaluacji mid-term jest uzyskanie 

informacji umożliwiających podniesienie jakości oraz trafności projektu na dalszym etapie jego realizacji oraz 

dostarczenie informacji koniecznych do opracowania bilansu połowy okresu. 

Szczegółowe cele badania ewaluacyjnego mid-term obejmą uzyskanie odpowiedzi na pytania badawcze oraz 

dokonanie oceny osiągniętych produktów, rezultatów, stopnia osiągnięcia celu głównego i celów 

szczegółowych w projekcie w oparciu o następujące kryteria oceny: 

Nazwa kryterium Opis kryterium 

Trafność 
 w jakim stopniu przyjęte w projekcie cele odpowiadają regulacjom prawnym  

i dokumentom programowym oraz stosownym wymogom i potrzebom? 

 czy projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby beneficjentów? 

Skuteczność 

 w jakim stopniu projekt osiąga założone cele ogólne i szczegółowe?  

 czy zakładane rezultaty projektu są realizowane w sposób adekwatny do czasu 
trwania projektu?  

 w jakim stopniu zrealizowane zostały rezultaty projektu określone we wniosku 
o dofinansowanie? 

 

Ewaluacja mid-term miała ocenić przebieg realizacji projektu i jego wstępne wyniki takie jak: osiągnięte na 

danym etapie wdrażania produkty, rezultaty, stopień osiągnięcia celów, wykorzystanie środków finansowych 

oraz system wdrażania i monitorowania - na podstawie przeprowadzonego badania jakościowo – ilościowego. 

W zakres ewaluacji mid-term weszły następujące elementy:  

 analiza zrealizowania rekomendacji wynikających z ewaluacji poprzedniej edycji projektu, 

 ocena trafności określenia celów w stosunku do aktualnie istniejących potrzeb beneficjentów, 

 ocena stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów, 

 ocena zgodności realizowanych zadań z harmonogramem realizacji projektu, 

                                                                 
3
 Strategia ewaluacji w projekcie pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem 

Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III”, Warszawa 2014 
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 diagnoza zaistniałych czynników, które mają wpływ na realizację projektu i skuteczność osiągania 

założonych celów, 

 ocena trafności wskaźników oraz rekomendacje dotyczące ich ewentualnych modyfikacji, 

 ocena dotychczasowej skuteczności i efektywności w stosunku do osiągniętych rezultatów oraz postępu 

w realizacji celów, 

 ocena zarządzania projektem, 

 ocena funkcjonowania systemu monitorowania, 

 ocena funkcjonowania struktury komunikacyjnej/komunikacji w projekcie, 

 informacja na temat działań, które powinny zostać podjęte w celu realizacji wskaźników pozostałych 

do zrealizowania. 

W trakcie ewaluacji mid-term starano się znaleźć odpowiedź na następujące pytania badawcze wskazane w SIWZ:  

 Jak trafne są założone cele, rezultaty i produkty projektu? 

 Czy projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby beneficjentów? 

 Czy zakładane rezultaty twarde projektu są realizowane zgodnie z harmonogramem? 

 W jakim stopniu rezultaty twarde określone we wniosku o dofinansowanie projektu zostały 

zrealizowane do czasu zakończenia prowadzonych badań ewaluacyjnych mid-term? 

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

 Jakie problemy wdrożeniowe ograniczają skuteczność i jakość działań projektowych? 

 Jaki jest potencjał i sprawność funkcjonowania infrastruktury obsługowej projektu? 

 Jak funkcjonuje komunikacja w projekcie? 

 Jak funkcjonuje system monitorowania w projekcie? 

Aby pogłębić analizę miękkich wskaźników projektu, dołączono do nich wiązkę dodatkowych pytań badawczych 
w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunów. Opisuje ją poniższa tabela.  
 
Tabela 11 Dodatkowe pytania badawcze.  

Obszar: Ocena wsparcia otrzymanego w ramach projektu przez osobę niepełnosprawną w opinii opiekuna 

1 

Ocena wsparcia otrzymanego w ramach projektu przez opiekuna – w jakim stopniu udział 

w projekcie umożliwił zrealizowanie celów? 

2 
Czy udział w projekcie spełnił oczekiwania? 

3 
Co konkretnie dał udział w projekcie?  

4 

Czy i w jaki sposób udział w projekcie przełożył się na poprawę sfer życia? Jakich 

konkretnie? Co konkretnie się zmieniło? 

5 

Jak oceniane jest wparcie udzielone osobie niepełnosprawnej? Czy w opinii opiekuna jest 

ono zgodne z potrzebami, odpowiadające możliwościom OzNI, skuteczne?  

6 

Jakiego rodzaju kompetencje OzNI w opinii opiekuna wzrosły dzięki udziałowi  

w projekcie? 

7 
Co w opinii opiekuna zmieniło się w życiu OzNI dzięki otrzymanemu wsparciu?  
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Obszar: Ocena wsparcia otrzymanego w ramach projektu przez opiekuna  

8 
Ogólna ocena otrzymanego wsparcia  

9 
Ocena wzrostu wiedzy na temat potrzeb aktywizacyjnych OzNI 

Obszar: Ocena wsparcia otrzymanego w ramach projektu przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną 

10 
Ogólna ocena otrzymanego wsparcia – w tym ocena swojej pracy oraz wspierania 

11 
Wpływ otrzymanego wsparcia na rozwój osobisty  

12 
Wpływ otrzymanego wsparcia na obszar zachowań i umiejętności społecznych 

13 
Wpływ otrzymanego wsparcia na obszar kompetencji zawodowych 

 

3.2 Zastosowany schemat projektu 

Zarys metodologii ewaluacji mid-term został przedstawiony w Strategii ewaluacji projektu pt. „Wsparcie osób  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub 

niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III”.
4
  

Badanie ewaluacyjne mid-term miało charakter jakościowo-ilościowy i objęło swoim zasięgiem całą Polskę  

(w część ilościowej) – to znaczy, było realizowane we wszystkich miejscach, w których odbywał się projekt od 

początku realizacji do czasu wykonania badania. Jakościowe wywiady indywidualne realizowano natomiast  

w wybranych lokalizacjach - w Warszawie, Nidzicy, Gdańsku i Chorzowie.  

 

Na projekt składały się następujące techniki badawcze: 

 Badanie typu desk research – analiza dokumentów projektowych, prawnych, sprawozdań 
i innych materiałów źródłowych. 

 Indywidualny wywiad pogłębiony rejestrowany (IDI) – 22 wywiady, w tym: 

wśród kadry zarządzającej: 

- 1 wywiad z kierownikiem projektu, 

- 1 wywiad z koordynatorem u Partnera, 

wśród kadry merytorycznej: 

- 2 wywiady z psychologami, 

- 2 wywiady z doradcami zawodowymi, 

- 2 wywiady z pedagogami, 

                                                                 
4
 Strategia ewaluacji w projekcie pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem 

Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III”, Warszawa 2014. 
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- 2 wywiady z trenerami pracy, 

- 2 wywiady z konsultantami merytorycznymi/metodycznymi (pracującymi z osobami zarówno  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, jak również 

z osobami z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim), 

- 2 wywiady z terapeutami, 

- 2 wywiady z mentorami, prowadzone w obecności terapeuty, 

-  3 wywiady z trenerami prowadzącymi warsztaty dla opiekunów/rodziców, 

- 3 wywiady eksperckie zajmującymi się tematyką osób z niepełnosprawnością intelektualną 

(przedstawiciele środowiska naukowego, środowiska organizacji pozarządowych – innych niż 

organizacja partnerska projektu PSOUU). 

 Wywiad kwestionariuszowy CAPI – min. 327 ankiet wśród adresatów projektu, w tym: 

- 159 wywiadów z uczestnikami projektu – osobami z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu umiarkowanym i znacznym, 

- 168 wywiadów z rodzicami/opiekunami OzNI. 

 Wywiady metodą CAWI wśród kadry zarządzającej oraz kadry merytorycznej (N=120) 

 

Na rysunku poniżej zaprezentowano przebieg zastosowanego procesu badawczego. Dokładne omówienie 

zastosowanej metodologii oraz narzędzia zastosowane w badaniu zawarte są w raporcie metodologicznym, 

który stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 
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Rysunek 4 Zastosowany schemat procesu ewaluacyjnego 

 

 

Badania zostały zrealizowane w okresie od 13 do 30.06.2014 roku. 

Czas, w jakim przeprowadzona miała być ewaluacja był bardzo ograniczony. Dodatkowo i tak napięty 

harmonogram uszczuplało jeszcze przypadające 19 czerwca święto „Bożego Ciała” i fakt, że dla respondentów 

instytucjonalnych dniem wolnym od pracy był także 20 czerwca. Prowadzenie ewaluacji utrudniał dodatkowo 

szereg czynników, które ujawniły się w trakcie badania. Między innymi należy wskazać tu na:  

 Część kadry merytorycznej, która została wskazana do udziału w badaniu ewaluacyjnym pełniła daną 

funkcję jedynie bardzo krótko (np. trener pracy wspierał tylko 2 beneficjentów) lub jednorazowo,  

a następnie była oddelegowywana do innych działań w ramach projektu (psycholog występował w tej 

roli tylko raz a następnie prowadził szkolenia motywacyjne dla beneficjentów jako trener). Miało to 

dwojakie skutki: z jednej strony pozwoliło to na uzyskanie szerszego obrazu – część badanych znała 

projekt z perspektywy kilku ról. Z drugiej jednak strony zebrane wyniki dotyczące przebiegu projektu  

w zakresie wskazanej przez Zamawiającego funkcji, w niektórych przypadkach wydają się 

nieco ograniczone. 

 Proces ewaluacji mid-term ujawnił wysoki poziom obaw dotyczących udzielania informacji na temat 

przebiegu projektu wśród części kadry merytorycznej. W przypadku 5 wywiadów z kadrą merytoryczną 

oraz wywiadów z mentorami nie uzyskano ostatecznie zgody na nagranie rozmów. W porozumieniu  

z Liderem wywiady te zostały zrealizowane, na podstawie rozmów badacz sporządził notatki. Osoby, 

które odmówiły zgody na nagranie podpisały oświadczenia o braku zgody na nagrywanie.  
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 Ewaluacja mid-term przewidywała przeprowadzenie dwóch wywiadów jakościowych z mentorami,  

w dwóch różnych lokalizacjach. Nie było jednak możliwe przeprowadzenie wywiadu osobistego  

z mentorem z Chorzowa, ponieważ wskazana osoba przebywała na turnusie rehabilitacyjnym w dniach 

14-28 czerwca 2014 r. Z uwagi na to, że jest to osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, nie zdecydowano się na przeprowadzenie wywiadu telefonicznego. W tej sytuacji 

przeprowadzono wywiady jakościowe z dwoma mentorami z tej samej lokalizacji – z Gdańska.  

 Wywiad jakościowy z konsultantem metodycznym nie mógł zostać zrealizowany metodą bezpośrednią 

ze względu na to, że konsultant przebywał w trakcie procesu ewaluacyjnego na urlopie, a była to 

jedyna osoba pełniąca taką rolę w projekcie. W związku z powyższym zrealizowano badanie metodą 

telefoniczną, nagranie rozmowy transkrybowano. 

 Napotkano trudności z rekrutacją do badania ewaluacyjnego ekspertów. Ze względu na wysokie 

prawdopodobieństwo, że dwóch z czterech wskazanych ekspertów nie będzie mogło wziąć udziału  

w wywiadzie pogłębionym w terminie realizacji ewaluacji zwrócono się do Lidera projektu z prośbą  

o wytypowanie kolejnych ekspertów. Pozwoliło to terminowo zrealizować jakościową część realizacji, 

przy czym ostatni wywiad odbył się 30.06.2014 r. 

 Bazy uczestników projektu przekazane do realizacji badań CAPI były niekompletne (brak numerów 

telefonów) oraz częściowo nieaktualne – co utrudniało realizację terenową badań. 

 

Pomimo napiętego harmonogramu oraz wskazanych powyżej trudności projekt udało się zrealizować  

w terminie. Było to możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu kadry projektu, uczestników oraz opiekunów,  

a także pomocy i współpracy miejsc, gdzie był realizowany projekt. 
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Część 2 – Wyniki badań - ocena realizacji projektu 
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4. WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – OPINIE 

EKSPERTÓW  

Aby w sposób kompletny móc dokonać ewaluacji projektu należy spojrzeć na niego w szerszej perspektywie 

wsparcia jakie oferowane jest osobom z niepełnosprawnością intelektualną, dlatego też w badaniu 

wykorzystano również opinie eksperckie dotyczące tego obszaru.  

Eksperci zaproszeni do badania reprezentują zarówno sektor rządowy i pozarządowy oraz różne regiony oraz 

metody pracy i finansowania prowadzonej działalności. Z całą pewnością to właśnie sprawia, że 

zaprezentowane podglądy okazały się dość mocno zróżnicowane. Można jednak zakładać, że stanowi to pewne 

odzwierciedlenie niejednorodności opinii w środowisku zajmującym się działaniami na rzecz 

osób z niepełnosprawnością.  

Obecny system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną został oceniony przez ekspertów 

skrajnie różnie. Daje się zauważyć, że osoby związane z jednostkami samorządu terytorialnego oceniły go 

znacznie lepiej niż przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Oferowane obecnie wsparcie zostało ocenione jako dopasowane do części potrzeb osób  

z niepełnosprawnością. Za pozytywną oceną przemawia duża liczba programów wsparcia prowadzonych przez 

PFRON oraz opinie samych beneficjentów wsparcia. Z punktu widzenia przedstawicieli systemu wsparcia pewną 

lukę stanowi możliwość dotarcia do beneficjentów. Realnie pomaga się tylko tym, którzy docierają do instytucji 

i organizacji. Brakuje natomiast systemowego podejścia do opieki nad OzN.  

Mam takie poczucie, że jest wiele osób, które powinny dostać wsparcie takie czy inne, a oni sami nie wyjdą. A gdzie ja 

ich znajdę, skąd ja ich znajdę, gdzie ja ich wypatrzę w tłumie? IDI 20_ekspert 

Uważa się, że potrzebna jest ścieżka wsparcia, która automatycznie idzie za OzN od momentu zdiagnozowania 

niepełnosprawności. Sytuacją idealną byłoby, aby urząd wychodził z inicjatywą i prowadził dziecko oraz jego 

rodzica od początku. Potrzebna jest baza osób z niepełnosprawnością.   

Ja chciałabym wiedzieć, że gdzieś ta matka już będzie wiedziała, że od samego wyjścia z porodówki będzie wiedziała, 

że ktoś się nią już zaopiekuje. Że urząd się do niej zgłosi. A nie że ona namacalnie ma się rozglądać gdzie, do kogo ma 

się zwrócić. Ja bym chciała, żeby to namacalnie szła taka ścieżka, że to dziecko się rodzi, pracownik socjalny się 

zgłasza, już ją pilotuje. Urząd, urząd nie organizacja pozarządowa, tylko że to państwo się nią zaopiekuje. 

IDI 20_ekspert 

Myślę, że to [system rehabilitacji osób niepełnosprawnych] jest za mało rozwinięte, znaczy za mało wagi się temu 

przydaje. Chodzi mi o to, że gdyby zająć się rzeczywiście osobami niepełnosprawnymi intelektualnie od dziecka dobrze, 

czyli starać się ich rozwijać jak najmocniej, a nie odkładać na bok, że „a z niego czy z niej  i tak już nic nie będzie” to 

później mniej by nas kosztował cały system. Nie tyczy się to tylko osób niepełnosprawnych intelektualnie, ale w ogóle 

ludzi z jakimiś problemami. Marzeniem jest taki system kiedy zauważa się, że z dzieckiem jest coś nie tak i zaczyna się 

mocno pracować nad tym, żeby zniwelować, zmniejszyć te objawy i jak najbardziej rozwinąć to co kuleje, to co gdzieś 

jest nie do końca sprawne. IDI 22_ekspert 

Pojawia się pogląd, że środki systemowe są obecnie lokowane niewłaściwie w stosunku do realnych potrzeb. 

Panuje zgoda co do tego, że osoby niepełnosprawne intelektualnie potrzebują nieco innego wsparcia niż osoby 

w normie intelektualnej. Najważniejsza różnica dotyczy ograniczenia w zakresie uzyskania samodzielności przez 

osobę niepełnosprawną intelektualnie. Prawidłowe wspieranie osób z tej grupy wymaga zatem zachowania 

równowagi między kontrolą w zakresach, w jakich osoba ta jest „słabsza” (nadmierna ufność, większa  
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wrażliwość, trudności z właściwą oceną sytuacji itp.), a umożliwianiem samodzielności w obszarach w jakich 

czyni postępy (np. możliwość samodzielnego poruszania się po mieście, robienie zakupów itp.). W przypadku 

niepełnosprawności intelektualnej system powinien chronić osoby przed nadużyciami, na jakie są narażane. 

Dotyczy to na przykład nadużyć finansowych oraz braku wsparcia OzNI w zarządzaniu swoimi zasobami. 

Chodzi o to, żeby oni weszli w normalne relacje środowiskowe. I naprawdę mam takich mnóstwo przykładów i świetnie 

sobie radzą. IDI 20_ekspert 

Musimy zorganizować takie wsparcie, które zminimalizuje potencjalną krzywdę tych osób, bo nie są w stanie zrozumieć 

pewnych rzeczy. IDI 21_ekspert 

Osoba niepełnosprawna intelektualnie idzie do banku, zakłada konto, urzędnik w ogóle się nie interesuje i co, wpłacane 

są tam pieniądze i potem wybiera w ciągu jednego dnia i je wydaje. Gdyby był ten asystent to bank musiałby tego 

asystenta uszanować. IDI 21_ekspert 

Podkreśla się potrzebę zapewnienia wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, które 

wychodzą z systemu edukacji. Wyraźnie brakuje systemowego wsparcia dla OzNI, przede wszystkim w zakresie 

zatrudnienia, jako że samodzielne znalezienie i utrzymanie pracy w dłuższym okresie, zwłaszcza przez osoby z II 

lub I stopniem niepełnosprawności uważa się za niemożliwe.  

Uważa się, że w stosunku do innych niepełnosprawności, OzNI są pod pewnymi względami w gorszej sytuacji. 

Dotyczy to zarówno ich negatywnego społecznego postrzegania (druga kategoria ludzi, kłopot dla rodziny, 

osoby bezużyteczne społecznie itp.), jak i braku wiedzy o potrzebach i możliwościach dostosowania przestrzeni 

publicznej do ich potrzeb (brak instytucji asystenta).  

Zostały stworzone pieniądze, środki, każda instytucja zrobiła sobie podjazd, windę, natomiast dla tych osób  

z niepełnosprawnością intelektualną nie stworzyliśmy systemów rozwiązań. Musi być asystent który pójdzie do tego 

nieszczęsnego ginekologa, migacz i ktoś tam jeszcze. My nie stworzyliśmy tych zawodów i nie usankcjonowaliśmy ich 

systemowo, nie ma ich nawet w taryfikatorze. IDI 21_ekspert 

Sytuację tej grupy niepełnosprawnych komplikuje fakt deficytu odpowiednio przygotowanej kadry specjalistów, 

co pociąga za sobą problemy z rzetelną diagnostyką. Ponadto, o czym mniej się mówi, niepełnosprawność 

intelektualna bywa sprzężona z problemami natury psychicznej (depresją, chorobą sierocą, nadpobudliwością, 

agresją itp.). 

Przede wszystkim powinny znaleźć się środki na kształcenie kadry, bo my nie mamy środków na kształcenie 

specjalistów. IDI 21_ekspert 

Wsparcie oferowane osobom z omawianej grupy powinno być wyraźnie różnicowane ze względu na stopień 

niepełnosprawności. Praktyka pokazuje, że osoby ze stopniem umiarkowanym i znacznym potrzebują bardziej 

kompleksowego wsparcia, rozłożonego w czasie. 

[Potrzebują] kompetencji ze strony terapeutów, asystentów, trenerów pracy i ten proces jest bardziej rozłożony  

w czasie. IDI 21_ekspert 

Jako dostępne obecnie formy wsparcia dla dorosłych wskazano: 

 Działania Warsztatów Terapii Zajęciowej,  

 Projekty z zakresu zatrudniania wspieranego,  

 Zakłady Aktywności Zawodowej, 

 Środowiskowe Domy Samopomocy, 

 Urząd pracy, który pozyskuje miejsca pracy dla ON (wspominane najrzadziej). 
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Jako przykłady dobrych praktyk z zakresu działań na rzecz osób z niepełnoprawnością intelektualną wskazano: 

 Dużą indywidualizację działań (indywidualne podejście do beneficjenta),  

 Ciągłość wsparcia,  

 Zatrudnianie przez samorządy centralne kadry wykwalifikowanej w pracy z OzNI,  

 Współpracę samorządu ze szkołami,  

 Aktywizację zawodową z udziałem asystenta/ trenera pracy.  

Wszelkiego rodzaju stanowiska pracy, które kwalifikują się do tego pojęcia asystenta. Osobę, która towarzyszy  

w różnych sytuacjach. Trener pracy, bo to już przecież od kilku lat w wielu miejscach pracy, trener pracy sprawdza się. 

IDI 21_ekspert 

Mnie się bardzo podoba Arka, to jest naprawdę niesamowite, bo oni idą trochę w kierunku, jaki nam kiedyś wskazał 

Brat Albert, że uczy rzemiosła te osoby bezdomne akurat w tamtym przypadku, ale tutaj tych niepełnosprawnych 

intelektualnie. Oni też przystosowują i oni starają się ich jak najwięcej wpuścić na rynek wolny, czyli na przykład 

otwierają pralnie, niszczarki, przeróżne rzeczy i właśnie tu jest asystent potrzebny jeden na jeden, jeżeli do pracy ich 

dajemy, bo ktoś musi nad nimi mieć piecze, wspierać ich, ale nie wykonywać za nich pracy, on musi swoja pracę robić  

a podopieczny swoją, ale być koło niego i mówić: ale uwaga coś tam, reagować po prostu. IDI 22_ekspert 

Eksperci uczestniczący w badaniu ewaluacyjnym nie mieli bezpośredniej styczności z ocenianym projektem. Po 

zaprezentowaniu informacji ocena założeń i celów oraz działań zaplanowanych w projekcie okazała się 

bardzo zróżnicowana.  

Przede wszystkim nie ma zgody co do tego, czy tego rodzaju projekty powinny być realizowane w obliczu braku 

systemowych rozwiązań, które pozwolą osobie gotowej do pracy lub pracującej utrzymać pracę po zakończeniu 

projektu. Jako, że instytucja trenera pracy nie funkcjonuje poza projektami aktywizacyjnymi, a wymogi 

projektowe ograniczają zwykle możliwość korzystania z podobnego wsparcia w kolejnym działaniu, pojawia się 

pogląd, że prowadzenie tego rodzaju działań jest nieuzasadnione, a wręcz szkodliwe dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie. W tym kontekście mówi się również o chaotycznych działaniach 

podejmowanych przez polski system wsparcia – chodzi o próby narzucania działaniom aktywizacyjnym norm 

nie dostosowanych do potrzeb i możliwości odbiorców tego wsparcia. Nacisk na aktywizację zawodową osób 

niepełnosprawnych intelektualnie w miejsce niezbędnej im intensywnej i długotrwałej aktywizacji społecznej,  

podaje się jako jeden z przykładów takich działań. Pogląd ten jest reprezentowany także wśród części kadry 

ocenianego projektu.  

Jako zalety programu wskazywano: indywidualne, kompleksowe wsparcie beneficjentów, rozsądne oczekiwania 

dotyczące zatrudniania (większość beneficjentów ma być objęta stażami lub praktykami, nie oczekuje się 100% 

zatrudnienia). Dobrze oceniano założenie objęcia wsparciem rodzin beneficjentów, do których rzadko adresuje 

się jakąś ofertę.  

No to fajnie tutaj w projekcie też jest praca nie tylko nad osobą niepełnosprawną, ale również nad rodziną. IDI 

20_ekspert 

Plusem jest włączenie w projekt osób z zespołem Downa, które są przez ekspertów postrzegane jako grupa 

wyraźnie zainteresowana pracą. Wątpliwości wzbudziły, oprócz wskazanych wcześniej kwestii:  

 Poziom dostosowania oczekiwań projektowych do realnych możliwości intelektualnych i poznawczych 
beneficjentów;  

 Przeszacowane spodziewane rezultaty (czy zatrudnienie 75 osób może zmienić postrzeganie OzNI jako 
potencjalnych pracowników); 

 Niejasne okazały się założenia dotyczące proporcji kobiet i mężczyzn wśród poszczególnych grup 
uczestników projektu; 
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 Artykułowano także wątpliwości co do zasadności aktywizacji zawodowej osób z głębokim stopniem 
upośledzenia umysłowego, ze względu na niewspółmiernie wysoki koszt ich pracy (koszt projektu, 
zatrudnienia specjalistów, asysty trenera itp.).  

 

To jest troszeczkę uważam wspieranie oczywiście, ale, że coś się społecznie zmieni jeżeli siedemdziesiąt pięć osób  

w skali kraju zostanie zatrudnionych, to umówmy się musieliby ich na rynku ustawiać i zwoływać tłum gapiów  

i tłumaczyć co to jest. To nie jest takie proste. IDI 22_ekspert 
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5. OCENA PRZEBIEGU REALIZACJI PROCESU WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

Badanie pokazało, że zaoferowane w projekcie wsparcie oraz jego jakość ocenia się wysoko. Wynika to  

z zaangażowania i dobrego przygotowania zespołu merytorycznego i dobrze poprowadzonego wsparcia 

merytorycznego i metodycznego.  

Ważnym atutem projektu jest wejście z realizacją w nowe, mniejsze lokalizacje, co pozwoliło dotrzeć z metodą 

zatrudnienia wspieranego do środowisk w mniejszym stopniu zapoznanych z taką formą wsparcia. Dodatkowo 

bardzo dużą wartością jest zaadresowanie działań do osób z głębokim stopniem niepełnosprawności oraz 

włączenie w działania aktywizacyjne mentorów. Pozwala to bowiem, zdaniem przedstawicieli kadry 

merytorycznej, zmieniać mentalność środowisk związanych z OzNI – samych niepełnosprawnych, ich rodzin  

a nawet przedstawicieli miejsc realizujących projekt, którzy obserwując proces aktywizacji lepiej rozumieją 

potencjał beneficjentów, zwłaszcza grup marginalizowanych jeśli chodzi o udzielenie wsparcia w zakresie 

aktywizacji zawodowej.  

Ja uważam, że jest naprawdę dobrze. Szereg ludzi jest szalenie zaangażowanych i ich świadomość, jak powiedziałam na 

początku, zmieniła się, wzrasta. Widzą profity z tego, że jakby głęboko upośledzona osoba też będzie aktywna w taki 

sposób, który przynosi jakąś korzyść. IDI 7_kadra merytoryczna 

Ważną wartością projektu jest docieranie ze wsparciem do nowych beneficjentów i stworzenie im, czasem po 

raz pierwszy w życiu, możliwości podjęcia jakiejkolwiek formy zatrudnienia oraz zweryfikowania własnych 

preferencji zawodowych i gotowości do podjęcia pracy w wybranych zawodach.  

No myślę, że bardzo ważne i bardzo istotne… po pierwszej reakcji, że osoba mogła mieć styczność z daną typu pracą, 

mogła zobaczyć jak ta praca wygląda. Na pewno też w dużym stopniu rozwój tej osoby w danej pracy. Też osoba mogła 

stwierdzić czy ta praca jej się podoba, czy nie. Także myślę no, że bardzo dużo tutaj dał. IDI 5_kadra merytoryczna 

Badanie pokazało, że projekt trafnie odpowiada na potrzeby beneficjentów, jeśli chodzi o potrzebę 

podejmowania zadań z zakresu aktywizacji zawodowej wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Podobnie za właściwą uznaje się stosowaną metodę prowadzenia aktywizacji zawodowej i społecznej  

z udziałem zespołu specjalistów pracujących z każdym z beneficjentów, jak i wspierania zawodowego  

z udziałem trenera pracy. Podobnie, jako wysoce pożądane i trafne, ocenia się objęcie wsparciem rodziny OzNI, 

jako że stanowią oni zwykle grupę wykluczaną przez system wsparcia w ramach realizacji podobnych projektów 

adresowanych do niepełnosprawnych członków ich rodzin. Objęcie działaniami rodzin uważa się za istotną 

metodę, która pozwala ograniczać, często wskazywany jako znaczna trudność, opór rodzin wobec działań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Jako równie trafny wskazywano pomysł 

włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w kadrę projektu w roli mentorów osób  

z niepełnosprawnością głęboką.  

Zwraca się uwagę, że w stosunku do II edycji projektu wprowadzone zostały korzystne dla realizowanej 

aktywizacji zmiany:  

 Beneficjent otrzymuje Pakiet Personalny – środki na poprawę wizerunku. Uczestnicy otrzymali możliwość 

samodzielnego podjęcia ostatecznej decyzji, co do sposobu wykorzystania przyznanych środków w ramach 
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określonych przez wytyczne programu (np. jedna osoba skorzystała z usług fryzjera, inna zakupiła 

garnitur). Zwracano uwagę, że uczestnicy starannie i z rozwagą dysponowali otrzymanymi pieniędzmi. 

 Wyjazdy motywacyjno-szkoleniowe inaugurujące pracę w projekcie, w czasie których kadra projektu 

mogła lepiej poznać uczestników, w tym także zobaczyć jak funkcjonują z dala od wpływu rodziców i od 

domu. Zauważano, że ta nowa sytuacja dawała szansę na zwiększenie samodzielności wielu 

beneficjentów, co pozwalało im samym zweryfikować dotychczasowy obraz siebie.  

 
Sam pobyt na wyjeździe motywacyjno-szkoleniowym, wtedy można było zobaczyć tak naprawdę uczestnika, jak ja to 

mówię "w akcji", poza domem. Nie było tam rodziców, nie było niańczenia, musiał sam sobie radzić. IDI 17_kadra 

merytoryczna  

Mimo, iż projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby beneficjentów, to jednak oferowane wsparcie nie 

jest w pełni wyczerpujące. Dotyczy to zarówno samych osób z niepełnosprawnością intelektualną objętych 

działaniami, jak i członków ich rodzin, włączonych w III edycję, przy czym trzeba zauważyć, że potrzeby 

niezaspokojone wykraczają poza założone ramy projektu. Jest to związane z jednej strony ze specyfiką pracy  

w projektach (nie jest ciągła) i brakiem rozwiązań systemowych, w oparciu o które można by kontynuować 

prowadzone w projekcie wsparcie. Z drugiej strony niektóre działania mają charakter innowacyjny (np. 

realizacja warsztatów dla rodziców/opiekunów OzNI, Pakiet Personalny – środki na poprawę wizerunku czy też 

wyjazdy motywacyjno-szkoleniowe w początkowej fazie projektu), w związku z czym dopiero realizacja 

wsparcia pozwala lepiej ocenić rzeczywisty zakres potrzeb beneficjentów.  

Wyniki badania wskazują, iż realizacja projektu ujawnia istotne braki w obecnie funkcjonującym systemie 

wsparcia rodzin osób z niepełnosprawnością i samych OzNI. Dotyczy to zwłaszcza trzech kwestii:  

 Braku systemowych rozwiązań w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną  

w postaci asystenta OzNI (w myśl metody asystowania przez całe życie),  

 Braku systemowych rozwiązań w zakresie zapewniania ciągłego wsparcia OzNI przez trenera/asystenta 

pracy,  

 Braku adekwatnego do potrzeb programu wpierania rodzin (w zakresie wsparcia psychologicznego, 

pedagogicznego, prawnego).   

 

W efekcie działania podejmowane w projekcie, mimo iż odpowiadające na potrzeby beneficjentów  

i obejmujące nowe rozwiązania, nie mają jednak systemowej kontynuacji we wsparciu pozaprojektowym, co 

byłoby konieczne, dla utrzymania ich skuteczności i efektywności po zakończeniu projektu. 

Jeśli chodzi o ocenę realizacji projektu, badanie jakościowe wskazuje, że wśród kadry zarządzającej  

i w dużym stopniu merytorycznej, podzielany jest pogląd, że projekt realizuje się sprawnie i bez większych 

trudności. Zarówno reprezentanci, jak i współpracownicy PSOUU posiadają wiedzę na temat organizacji  

i pokładają zaufanie w jej doświadczeniu i potencjale w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Podobną opinię prezentuje Lider projektu.  

Jak P. ocenia potencjał kadry merytorycznej w tym projekcie? 

Myślę, że jest wszystko w porządku. Jest to kadra z doświadczeniem i kompetencjami. IDI 1_kadra zarządzająca 

Jakość oferowanego wsparcia oceniana jest wysoko zarówno na mocy renomy realizatora, jak i w oparciu  

o sprawozdawczość projektu, która rejestruje przebieg, natężenie prac oraz stopniowo osiągane efekty 
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miękkie jak i twarde. Tempo pracy i poziom realizacji wsparcia (mierzonego zarówno poprzez wskaźniki, jak  

i obserwację beneficjentów projektu w ich codziennej aktywności) stanowią potwierdzenie pokładanych  

w PSOUU, jako realizatorze projektu, nadziei. Uważa się, że lokalne Koła PSOUU i pozostałe organizacje 

odpowiedzialne za realizację terenową projektu są odpowiednio przygotowane pod względem koordynacyjnym 

i kadrowym do realizacji projektu.  

Jeśli chodzi o Partnera, to potencjał jest bardzo duży. Dowodem jest już 3 edycja projektu systemowego i wiele innych 

projektów aktywizacyjnych, które Stowarzyszenie realizuje. IDI 2_kadra zarządzająca 

Na poziomie formalnym system monitorowania funkcjonuje właściwie - cała dokumentacja jest sprawnie 

prowadzona i dostarczana do Lidera w oczekiwanej formie. Przedstawiciele kadry merytorycznej, a także 

Partner, zwracają jednak uwagę na znaczny poziom biurokratyzacji projektu. Powoduje to w niektórych 

przypadkach niekorzystne dla beneficjentów przesunięcie uwagi realizatorów z obszaru wsparcia na 

sprawozdawczość.   

Natomiast papiery, ile trzeba tych papierów wypełnić, to jest jakaś masakra. To jest zamiast tracić czas, energię na 

wypełnienie papierów, to można by ją spożytkować na szukanie miejsc pracy dla tych osób, ale niestety trzeba 

wypełnić papiery, oczywiście ja nie mówię o opinii, czy coś takiego, tylko list wszystkich, ja to i tak jako jeden  

z wykonawców, to pewnie nie miałam tego tak dużo, jak mi się wydawało. IDI 4_Kadra merytoryczna 

Warto zauważyć, że mimo obserwowanej w badaniach jakościowych pewnej frustracji przedstawicieli Partnera 

spowodowanej obciążeniem dokumentacją, zauważano, że mimo napięcia jakie generuje to między Partnerem 

a Liderem, źródło części oczekiwań w tym zakresie jest zewnętrzne wobec Lidera i wynika z norm związanych  

z rytmem funkcjonowania instytucji rozliczających projekt oraz zmian, jakie zachodzą w zakresie standardów 

kontroli wydatkowania środków publicznych.   

To znaczy nie bardzo się dadzą, bo tu stopień biurokratyzacji wynika nie tyle z jakiegoś widzimisie Lidera. Chociaż no 

jak podałem żądania kserowania wszelkiej dokumentacji i dostarczania do Lidera, jest to wymysł Lidera na co 

zwracaliśmy uwagę. Ale nie udało się wytłumaczyć, że dokumenty są u nas. 5Natomiast większość tych wymagań wynika 

z wytycznych wyższego rzędu, za które Lider nie odpowiada. Także tutaj trzeba by było dyskutować z MRR-em czy 

CRZL-em. No my zgłaszaliśmy w trakcie realizacji drugiego, że stopień biurokracji jest kuriozalnie wysoki. Natomiast no 

nie znalazło to, jak widać po edycji trzeciej zrozumienia. IDI 8_Kadra merytoryczna 

To jest taki ciąg narzekania, że jest bardzo dużo papierologii. Z tym, że ja akurat nie podzielam tego zdania, bo ja 

jestem na PFRON-ie wychowana, przez wiele lat wprowadzałam Kasy Chorych, a teraz NFZ i wiem, że to lawinowo 

rośnie. Odpowiedzialność łączy się z tym, że trzeba mieć dobrze udokumentowane wszystko to, co robimy. Musimy się 

do tego przyzwyczajać trochę. Taka jest kolej rzeczy. IDI 7_kadra merytoryczna 

 

Monitorowanie realizacji terenowej projektu jest realizowane równolegle do prowadzonej dokumentacji, 

realizowane przez pracowników merytorycznego i metodycznego projektu w postaci kontaktu mailowego  

i telefonicznego oraz częstych wizyt w miejscach realizujących działania. Uważa się w związku z powyższym, że 

pojawiające się problemy są wychwytywane odpowiednio szybko i rozwiązywane dość sprawnie. Potwierdza to 

opinia pozostałych przedstawicieli kadry merytorycznej, którzy podkreślają znaczenie rozwiązania 

umożliwiającego bezpośredni kontakt z osobami merytorycznie i metodycznie odpowiedzialnymi za projekt.  

Jeśli chodzi o korzyści z realizacji projektu mówiono o nich zarówno w odniesieniu do OzNI, jak i członków 

rodzin objętych wsparciem. Wśród najważniejszych dla osób z niepełnosprawnością wskazywano:   

                                                                 
5 Zapisy umowy partnerskiej zobowiązują Partnera do składania kserokopii dokumentów wraz z wnioskiem o płatność. 
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 Możliwość dostrzeżenia i weryfikacji swoich silnych i słabych stron przez osobę niepełnosprawną.  

 Możliwość poznania niestandardowych warunków i miejsc pracy (np. sklep ze zdrową żywnością).  

 Możliwość sprawdzenia swoich sił w warunkach pracy.  

 Wyjście poza rutynę funkcjonowania w znanych realiach instytucji wsparcia (ŚDS, WTZ).  

 Zmiana autopercepcji - dostrzeżenia siebie w nowej roli - jako potencjalnego lub realnego pracownika.  

 Doskonalenie umiejętności społecznych w nowych realiach (praca).  

Czy możemy powiedzieć jakiego rodzaju kompetencje społeczne uczestnicy zyskują dzięki temu projektowi  

w pani ocenie? 

Kontakt z ludźmi różnymi. Nawiązywanie nowych relacji. Podporządkowywanie się. Pewna dyscyplina. Zgłaszanie tego 

czy chce się wyjść, czy chce się odpocząć – jakby sygnalizowanie. Bycie wśród innych. Wykonywanie czynności i pracy. 

Obowiązek – obowiązkowość – musisz to zrobić, przerwa będzie o określonej godzinie nagroda będzie jak to skończysz. 

IDI 7_kadra merytoryczna 

To jest takie, że identyfikuje się ze swoim ojcem czy bratem. Ojciec też wychodzi. Dostaje kanapki, robi mu żona czy 

matka i wraca. Jest to bardzo ważne. Uważam, że jest to takie dyscyplinujące. Wpisujące się w rytm dnia. Oni już 

oczekują tego po jakimś czasie. I dostaję informację, że w sobotę, czy w niedzielę, kiedy nic się nie dzieje, oni są 

zdezorientowani. IDI 7_kadra merytoryczna 

 

Jako istotne korzyści wyniesione z projektów przez członków rodzin wymieniano:  

 Weryfikacja dotychczasowego poglądu na temat możliwości, umiejętności i potencjalnej przyszłości 

dziecka (m. in. złagodzenie obaw – „co będzie gdy mnie zabraknie”).  

 Zyskanie wiedzy na temat możliwości dziecka niepełnosprawnego na rynku pracy (warsztaty 

dla rodziców).  

 Zyskanie wiedzy prawnej dotyczącej zatrudnienia OzN (warsztaty dla rodziców).   

 Zyskanie wiedzy i umiejętności komunikacyjnych i mediacyjnych (warsztaty dla rodziców).  

W trakcie ewaluacji jakościowej zidentyfikowano także pewne nieoczekiwane skutki wdrażania projektu:  

 Opiekunowie bardziej docenili możliwości i potencjał swoich niepełnosprawnych bliskich. 

 Mentorzy przekonali się, że chcieliby pracować zawodowo w roli mentora. 

 Nastąpił wzrost samodzielności części beneficjentów w zakresie wykonywania codziennych czynności  

i zainteresowanie ich wykonywaniem.  

 W niektórych przypadkach następowała zmiana funkcjonowania rodzin OzN wynikająca z dostrzeżenia 

ich nowego/ nieznanego potencjału i nowego zdefiniowania ich roli.  

Nie było na przykład takich założeń, że zmienia się zachowanie beneficjenta w zakresie samoobsługi. A okazuje się, że 

to bardzo duża zmiana, tak mówią rodzice. Robię teraz takie badania, ankiety wśród rodziców, ponieważ wydaje mi 

się, że ich poczucie własnej wartości wzrasta i że wychodzą z takiego stanu subdepresyjnego. Bo są to rodzice osób 

głęboko upośledzonych i są to na ogół ludzie starsi. Mam też duże nadzieje na to, że to funkcjonowanie rodziny się 

zmienia. Ale to na razie wysyłam ankiety do badań. IDI 7_kadra merytoryczna 
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6. POZIOM ZASTOSOWANIA W III EDYCJI PROJEKTU REKOMENDACJI Z EDYCJI II 

W drugiej edycji projektu „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym 

(w tym z zespołem Downa i/ lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia 

umysłowego” wypracowano rekomendacje na kolejne edycje projektu
6
. W trakcie ewaluacji mid-term trzeciej 

edycji projektu poziom wdrożenia tych rekomendacji oceniono następująco: 

1)  Realizacja kolejnego projektu w Partnerstwie.  

Zastosowano rekomendację. Obecnie trwa realizacja trzeciej edycji projektu w Partnerstwie.  

2) Realizacja projektu skierowanego i dostosowanego do terenów wiejskich.  

Zastosowano po części. Projekt nie został specjalistycznie dostosowany do terenów wiejskich, rekrutacja była 

otwarta, zaproszono do realizacji wszystkie koła i inne organizacje, niezależnie od miejsca, w którym działały. 

Jednak, jak zaznacza Partner, w projekcie bierze udział znaczna liczba osób z terenów wiejskich. 

Mamy dużą liczbę uczestników z terenów wiejskich, więc po części tak, niemniej nie jest on specjalnie dostosowany do 

terenów wiejskich. IDI2_ Partner 

3) Wprowadzenie rozwiązań systemowych wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną  

w ramach zatrudnienia wspomaganego  

Nie zastosowano rekomendacji. Co prawda beneficjent otrzymuje wsparcie trenera pracy, jednak nie 

wprowadzono rozwiązań systemowych w tym zakresie. Jak zauważa Partner, jest to bardzo istotne i powinno 

być rekomendacją na przyszłość.  

4) Uelastycznienie godzin wsparcia przez trenerów pracy i dostosowanie ich do faktycznych potrzeb 

uczestników/uczestniczek.   

Ocena realizacji tej rekomendacji jest odmienna w opinii Lidera i Partnera. Z perspektywy Partnera, 

rekomendacji nie zastosowano - do beneficjenta przypisano z góry określoną liczbę godzin wsparcia, ponadto 

trenerzy muszą z wyprzedzeniem przedstawiać harmonogram udzielanego wsparcia. Jak twierdzi Partner, już  

w obecnej edycji projektu zgłaszano potrzebę uelastycznienia tego wsparcia i większego dostosowania do 

indywidualnych potrzeb i postępów OzNI, jednak nie wprowadzono modyfikacji w tym zakresie. Lider 

interpretuje jako realizację tego postulatu godzinny czas pracy trenera, co umożliwia, z tej perspektywy 

modyfikowanie harmonogramu wsparcia poszczególnych beneficjentów w zależności od ich 

indywidualnych potrzeb. 

Godziny trenera pracy są uelastyczniane. No ona ma czas pracy godzinowy, więc myślę, że tutaj rzeczywiście może 

sobie uelastyczniać w zależności od swoich predyspozycji, czy też potrzeb beneficjenta i dostosować czas pracy do jego 

faktycznych potrzeb. IDI 1_kadra zarządzająca 

 

                                                                 
6
 Raport z badania ewaluacyjnego ex-post projektu pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym 

(w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II”, 2012. 
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5) Indywidualne ustalanie działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną.   

Zastosowano rekomendację. Cała ścieżka wsparcia pozwala na indywidualne ustalanie działań skierowanych do 

beneficjentów. Sprzyja temu zwłaszcza diagnoza i Indywidualny Plan Działania ustalany na początkowym etapie 

wsparcia, a następnie wszechstronne wsparcie pozostających w ścisłym kontakcie specjalistów, którzy pracują  

z poszczególnymi uczestnikami. Przedstawiciele kadry merytorycznej projektu zauważają, że niewielka liczba 

beneficjentów pozwala na poświęcenie każdemu odpowiedniej ilości czasu i uwagi. Przy czym, jak zauważa 

Partner, niektóre działania są zbyt sformalizowane (jeśli chodzi o sposób zarządzania czasem pracy  

z beneficjentem), co dotyczy przede wszystkim wsparcia ze strony trenera pracy i psychologa.  

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

Zastosowano po części. Wsparcie psychologa zostało poszerzone w odniesieniu do poprzedniej edycji projektu. 

Przy czym, podobnie jak w przypadku działań trenera pracy, liczba godzin i harmonogram wsparcia psychologa 

są określane z góry, co utrudnia dostosowywanie ich do rzeczywistych, indywidualnych potrzeb beneficjenta.  

Zgłaszaliśmy wielokrotnie, że wsparcie motywacyjne powinno być udzielane wtedy, kiedy beneficjentowi spadnie 

motywacja do udziału w projekcie, a nie o 17:00. I to jest jakby porażka, nie byliśmy w stanie wyargumentować 

dostatecznie, bądź też nie było woli na taką zgodę, aby wsparcie asystenta i wsparcie motywacyjne psychologa, nie całe 

wsparcie psychologa, jest takie wsparcie, które jesteśmy w stanie zaplanować, ale to z zasady swojej, opisu projektu 

też przyjętego do realizacji powinno być udzielane wtedy, kiedy istnieje potrzeba i nie powinniśmy tej potrzeby 

przewidywać na przyszłość. IDI 2_kadra zarządzająca  

Jak zaznaczają sami psychologowie, brakuje możliwości dostosowywania liczby godzin do konkretnej osoby 

(część OzNI potrzebuje mniej godzin z psychologiem, inni zaś wymagają wsparcia większego niż założono  

w projekcie). Po zrealizowaniu przewidzianych w projekcie godzin wsparcia, psycholog nadal spotyka się  

z beneficjentami, jednak robi to w ramach swojej pracy w miejscu realizacji projektu. Jeśli zaś w miejscu 

realizacji projektu nie ma zatrudnionego na stałe psychologa, rolę tę przejmują pozostali specjaliści, zwłaszcza 

koordynator projektu. 

7) Dostosowanie rodzaju, formy, ilości wsparcia względem możliwości i potrzeb do konkretnego 

uczestnika/uczestniczki projektu.  

Zastosowano po części. Stosowana w projekcie ścieżka pracy z beneficjentem, wszechstronne wsparcie oraz 

mała liczba beneficjentów pozwalają na diagnozę indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjenta oraz na 

dostosowywanie wsparcia. Przy czym możliwość uelastyczniania wsparcia jest ograniczana przez założoną  

z góry ilość wsparcia i harmonogram działania.  

Należy jednak zaznaczyć, że w obecnej edycji wprowadzono Pakiet Personalny, który jest wykorzystywany na 

indywidualne potrzeby OzNI, zgłaszane przez samych beneficjentów.  

8) Poszerzenie spotkań informacyjnych w przyszłych projektach o informacje na temat rehabilitacji  

i ubezwłasnowolnienia, a także o informacje związane z konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi 

radzenia sobie z finansami,  wychowywania osób z Zespołem Downa i integracji osób  

z niepełnosprawnością intelektualną.  

Zastosowano po części. Tematyka warsztatów dla opiekunów została dostosowana do zgłaszanych przez nich 

potrzeb. Jednak, jak zauważają przedstawiciele kadry merytorycznej, rodzicom brakuje wiedzy w szczególności  

z zakresu prawa zatrudniania  oraz warunków przyznawania i utrzymania świadczeń przez OzNI. Zwłaszcza 

trenerzy pracujący z rodzicami i doradcy zawodowi zauważają, że takie szkolenia powinny być włączone  
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w projekt niezależnie od tego, czy rodzice zgłaszają taką potrzebę. Uważa się, że brak wiedzy ze wskazanych 

obszarów często skutkuje negatywnym nastawieniem opiekunów OzNI do aktywizacji zawodowej ich 

niepełnosprawnych bliskich.  

9) Potrzeba kontynuacji działań po zakończeniu projektu, aby uzyskane efekty były utrwalane  

i wzmacniane, a zatrudnienie uzyskane w ramach projektu utrzymane.  

Nie zastosowano rekomendacji. Osoby, które brały udział w edycji pilotażowej i drugiej projektu nie miały 

możliwości skorzystania ze wsparcia w trzeciej edycji.  

Trzecia edycja projektu systemowego w ogóle zamknęła możliwość wzięcia w nim udziału osobom, które brały udział  

w pilotażowej i drugiej edycji. Odgórnie dostaliśmy od Lidera informację, że to mogą być tylko nowe osoby, więc 

zdecydowanie nie i z wielką szkodą, dlatego, że mamy badania i mamy informację pełną, że osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte wsparciem tracą pracę, wszystkie. IDI 2_kadra zarządzająca  

Obecnie projekt nie przewiduje kontynuacji działań po zakończeniu edycji. Zgodnie z obowiązującym prawem 

beneficjenci nie będą mieć możliwości udziału (przynajmniej czasowo) w kolejnych projektach systemowych 

oferujących te same formy wsparcia. Jak podkreślają przedstawiciele kadry merytorycznej, jest to bardzo 

problematyczne w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują stałego, 

powtarzającego się wsparcia.  

Również terapeuci prowadzący uczestników pracowni zaznaczają, że warto byłoby kontynuować rozpoczęte  

w pracowniach działania. Jest jednak widoczne, że nie posiadają oni dostatecznej wiedzy na temat możliwości 

finansowania dalszego działania pracowni po zakończeniu projektu.  

10) Wzmocnienie działań skierowanych do rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną 

ukierunkowanych do ich zmieniających się potrzeb.  

Zastosowano rekomendację. Opiekunowie OzNI mają możliwość zgłaszania zagadnień, jakie ich zdaniem 

powinny być poruszane na warsztatach i na tej podstawie kadra projektu wybiera tematykę, dostosowuje 

sposób prowadzenia zajęć oraz trenerów. Zespół pracujący z beneficjentem jest w stałym, nieformalnym 

kontakcie z opiekunami uczestników, którzy wykazują zainteresowanie taką formą współpracy. Kadra 

merytoryczna podkreśla jednak potrzebę wpisania w projekt/ stworzenia grupy wsparcia dla opiekunów – 

cyklicznych, grupowych spotkań ze specjalistami z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów, 

prawa pracy i in. 

Tutaj tak naprawdę nie jest powiedziane stricte, jaki ten warsztat będzie miał tematykę, to jest dostosowane do 

potrzeb rodziców. IDI 1_kadra zarządzająca 

11) Zwiększenie zatrudnienia kadry merytorycznej (trenerów pracy) w Punktach Aktywizacji II, które 

wspierają dużą liczbę uczestników/uczestniczek projektu.  

Nie zastosowano rekomendacji. Punkty Aktywizacji II zostały zamknięte wraz z końcem drugiej edycji projektu. 

W obecnej, trzeciej edycji, wsparciem nie mogą być objęci beneficjenci poprzednich edycji, a w związku z tym 

projekt realizowany jest na terenie innych miejscowości niż te poprzednie.  
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12) Zwiększenie ilości działań skierowanych do pracodawców - informowanie, zachęcanie  

i doszkalanie w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

Zastosowano po części. W ramach projektu przeprowadzono kampanię promocyjną w Internecie i prasie. 

Jednak nie prowadzi się działań skierowanych bezpośrednio do pracodawców. Jak podkreśla Lider, kadra 

realizująca nie zgłaszała trudności w pozyskiwaniu pracodawców, gdyby tak się działo, istnieje możliwość 

sfinansowania z oszczędności działań informacyjnych skierowanych do pracodawców, po uprzednim uzyskaniu 

zgody CRZL.  

Myślę, że gdyby rzeczywiście była taka potrzeba i PSOUU miałoby problemy z dotarciem do pracodawców, to 

rzeczywiście można by takie ewentualnie z oszczędności działania wprowadzić. Natomiast na razie nie było takiego 

problemu. Pracodawcy się znajdują, więc nie było tego uwzględnionego w założeniu projektu. IDI 1_ kadra zarządzająca 

13) Konieczność poprawienia komunikacji w projekcie - przekazywanie kluczowych dla projektu 

informacji w odpowiednim czasie.  

Zastosowano po części. Sygnalizowano istnienie pewnych trudności w komunikacji na linii kadra zarządzająca 

Partnera – kadra merytoryczna np. brak płynnego przepływu dokumentacji (kadra zarządzająca Partnera 

zwraca się do miejsc realizacji projektu o dokumenty, które zostały przesłane nawet kilka miesięcy wcześniej), 

opóźnienia w zakresie przepływu informacji, niedocieranie informacji drogą mailową.  

14) Mniejsze sformalizowanie realizacji projektu. 

Nie zastosowano rekomendacji. Jak zauważa Partner, początkowo zakładano mniejsze sformalizowanie 

realizacji projektu, jednak w trakcie jego postępowania zwiększała się liczba koniecznej do prowadzenia 

dokumentacji, zmieniano również formularze. Ponadto nie udało się uelastycznić ilości i harmonogramu 

wsparcia udzielanego przez trenerów pracy i psychologów.  

Bardzo porównywalny do 2 edycji projektu systemowego. Mieliśmy informację przed rozpoczęciem projektu, że Lider 

będzie dążył żeby zmniejszyć liczbę niezbędnych dokumentów i takie były założenia, niemniej takie dokumenty się 

rozrastały w trakcie budowania regulaminów i rozrastają się nadal, więc założenia chyba nie znalazły odzwierciedlenia 

w rzeczywistości. IDI 2_kadra zarządzająca 
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7. OGÓLNA OCENA  REALIZACJI PROJEKTU – PERSPEKTYWA KADRY 

Przeprowadzone badania jakościowe wskazują jednoznacznie, że na poziomie ogólnym, przebieg projektu pt. 

„Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa 

i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III” do momentu 

ewaluacji mid-term, oceniany jest pozytywnie. Ocena ta dotyczy wielu poziomów i pozwala zauważyć różnice 

perspektyw między przedstawicielami kadry zarządzającej i merytorycznej.  

Kadra zarządzająca ocenia projekt przede wszystkim w oparciu o osiągnięcie wskaźników rekrutacji i realizacji 

oraz przygotowaną zgodnie z założeniami, dokumentację projektu. W tej perspektywie zwraca się uwagę na 

realizację zakładanych do momentu ewaluacji wskaźników, a także realizację wskazań merytorycznych 

projektu.  

Projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem. Wszystkie wskaźniki i wskazania merytoryczne zostały 

zrealizowane, na ten etap, który był zaplanowany. IDI 2_kadra zarządzająca 

Wskaźniki są na wysokim poziomie, tak, to jest ponad 80% osób już rekrutowanych. Po kolei wszystkie formy wsparcia 

przechodzą osoby. Też jest wysoki wskaźnik, jeżeli chodzi o rekrutację rodziców. Tutaj mamy beneficjentów w dwóch 

grupach, czyli umiarkowany i znaczny i głęboki. Tutaj już mamy 100% prawie wskaźnik rekrutacji. Więc w tym zakresie, 

myślę, że jest jak najbardziej pozytywna współpraca. IDI 1_kadra zarządzająca 

W realizacji projektu nastąpiło przesunięcie w zakresie terminu realizacji ewaluacji-mid term, zmiana ta została 

spowodowana późniejszym niż pierwotnie zakładano zatrudnieniem zespołu. Korekta w tym zakresie została 

wprowadzona do dokumentacji projektowej i harmonogramu projektu w porozumieniu z CRZL. Te przesunięcia 

nie mają wpływu na ocenę jakości projektu przez kadrę zarządzającą.  

Ewaluacja została przesunięta przez trzy miesiące, bo też przyjęcie strategii ewaluacji przesunęło się w czasie, no bo 

nastąpiło jednak późniejsze zatrudnienie całego zespołu. Zespół prawidłowo powinien pracować od początku realizacji 

projektu, a został zatrudniony od grudnia. IDI 1_kadra zarządzająca 

Przedstawiciele kadry merytorycznej, oceniając projekt, koncentrują się wokół tempa pracy (co dotyczy 

rekrutacji do projektu, pozyskiwania pracodawców do projektu itp.), a także obserwowanych, indywidualnych 

postępów poszczególnych uczestników. Dotyczy to zarówno osób z niepełnosprawnością, jak i rodziców. W tym 

ostatnim kontekście odwoływano się do prowadzonych dzienników, lecz także spostrzeżeń z warsztatów lub 

odroczonej reakcji uczestników na przekazane informacje (np. kontaktu po szkoleniach z dodatkowymi 

pytaniami).  

Myślę, że ten projekt przebiegł bardzo dobrze. Biorąc pod uwagę właśnie zapiski, notatki z zapisu tego projektu, jakieś 

uwagi, spostrzeżenia. IDI 5_kadra merytoryczna 

A więc widać było, że to o tyle przyniosło efekt, że to rodziców w pewien sposób zaktywizowało, dało rodzicom wiedzę 

co mogą zrobić. I wzięli to rodzice do serca, bo zaczęli działać i mieli dodatkowe pytania. No i dzwonili, no jesteśmy 

tutaj i co mamy zrobić dalej, czy co w tej sytuacji nam przysługuje, bo doszliśmy do tego etapu. No widać było po tym, 

że no zakiełkowało to ziarenko, które tam zostało wrzucone no i to jest coś fajnego. IDI 8_kadra merytoryczna 

 

Ponadto zwracają oni uwagę na adekwatność udzielanego wsparcia do potrzeb środowiska i otoczenia osób  

z niepełnosprawnością intelektualną. Uważa się, że projekt trafnie odpowiada na potrzeby beneficjentów  

z różnym stopniem niepełnosprawności. Za wartość szczególną i wyróżniającą na tle innych, zbliżonych 
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inicjatyw, wskazuje się włączenie w proces aktywizacji osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim oraz 

OzN w stopniu lekkim, w roli mentorów. Wreszcie unikalnym elementem wsparcia jest objecie niezależnym 

wsparciem rodziców.  

Aktywizowanie osób z głęboką niepełnosprawnością też przy wsparciu mentorów, osób z lekką niepełnosprawnością 

zdaje egzamin. I pokazuje, że każda osoba, przy odpowiednim oczywiście przygotowaniu stanowiska pracy, pokazuje, 

że jest w stanie pracować, jest w stanie zatrudnienia. Jest w stanie też być częścią społeczeństwa. Więc no pod tym 

względem ten projekt jest innowacyjny i jak najbardziej potrzebny. IDI 8_kadra merytoryczna 

Wyniki badań jakościowych znalazły potwierdzenie również w przeprowadzonym badaniu ilościowym - 

badani przedstawiciele kadry merytorycznej i zarządzającej projektu ogólnie ocenili go w badaniu ilościowym 

bardzo dobrze. Przeciętna ocena wyniosła 7,3 na skali od 1 do 9, gdzie 1 oznaczało ocenę bardzo negatywną,  

a 9 ocenę bardzo pozytywną. Najwyższe oceny (od 7 do 9 na 9-stopniowej skali) wskazało aż 78% badanych,  

w tym 27% przyznało ocenę najwyższą – bardzo pozytywną. Kolejne 21% badanych oceniło projekt przeciętnie 

(oceny od 4 do 6). Należy podkreślić, że nikt z badanych nie przyznał najniższych ocen (oceny 1 oraz 2). 

Najniższą wskazaną oceną na 9-stopniowej skali, okazała się ocena 3, którą przyznało dwóch uczestników 

badania. 

Najlepiej oceniono projekt w województwie dolnośląskim (wszyscy wskazali ocenę 9), nieco słabiej zaś  

w lubelskim (średnia 6,5), mazowieckim (średnia 6,8) i zachodniopomorskim (średnia 6,2). Ponadto najwyższe 

ogólne oceny wystawili przedstawiciele kadry zarządzającej (wszyscy wskazali ocenę 9), doradcy zawodowi 

(średnia 8,0) oraz mentorzy (średnia 8,7). Nieco słabiej projekt wypada w opiniach konsultantów 

merytorycznych/metodycznych (średnia 6,5), asystentów osób z niepełnosprawnością (średnia 6,8), 

specjalistów ds., rekrutacji /organizacji form wsparcia (średnia 6,7), specjalistów ds. aktywizacji zawodowej 

(średnia 5,3). 

Rysunek 5 Ogólna ocena projektu  

 

Źródło: Badanie CAWI wśród przedstawicieli kadry merytorycznej i zarządzającej projektu (N=120) 

Biorąc pod uwagę zalety projektu, badani spontanicznie najczęściej wskazywali dwie cechy (43%). W 33% 

przypadków wskazano tylko jedną mocną stronę projektu, a w 21% aż trzy. Jedynie cztery osoby dostrzegały 

więcej niż trzy zalety projektu. Najwięcej zalet (co najmniej 3) wymieniali doradcy zawodowi (55%), konsultanci 

merytoryczni/metodyczni (50%), trenerzy warsztatów dla opiekunów (50%) oraz przedstawiciele kadry 

zarządzającej (50%). 
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Wśród głównych zalet projektu badani przedstawiciele kadry merytorycznej i zarządzającej wymieniali 

spontanicznie aspekty związane z celami projektu – aktywizacja społeczna i zawodowa osób  

z niepełnosprawnością intelektualną (38%), integracja społeczna na lokalnym rynku pracy (28%), wzrost 

samooceny osób niepełnosprawnych, poczucia własnej wartości (25%), czy też znalezienie pracy/pomoc  

w pierwszym etapie zatrudnienia (14%). Pozytywną stroną projektu jest również zdobywanie przez osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną nowych doświadczeń życiowych /odkrywanie swoich umiejętności  

i zdolności (19%), czy też uświadomienie społeczeństwa o potencjale zawodowym osób  

niepełnosprawnych (11%). 

Wśród mocnych stron wymieniano również działania prowadzone w projekcie, szczególnie wyjazdy 

motywacyjne, zajęcia praktyczne u pracodawcy (24%), wsparcie dla rodzin, opiekunów (8%), ale również 

dostosowanie rodzaju aktywizacji zawodowej i społecznej do stopnia niepełnosprawności (9%). 

Należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie opinii na temat zalet projektu w zależności od stanowiska 

zajmowanego przez badanych. Aspekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością 

intelektualną wskazywali najczęściej terapeuci (60%) oraz pedagodzy (57%). Wyjazdy motywacyjne/ zajęcia 

praktyczne u pracodawcy wymieniali najczęściej doradcy zawodowi (45%) oraz asystenci osób  

z niepełnosprawnością (46%). Doradcy zawodowi zwracali również uwagę na integrację społeczną na lokalnym 

rynku pracy /poznawanie nowych ludzi i środowiska pracy (73%). Aspekt ten jest też ważny z perspektywy 

pedagogów (43%) oraz trenerów pracy (46%). Mentorzy zaś zwracali uwagę na możliwość zarabiania pieniędzy  

i stworzenie w projekcie miejsc pracy (po 27%), a asystenci osób z niepełnosprawnością i specjaliści ds. 

rekrutacji/organizacji form wsparcia na nowe doświadczenia życiowe /odkrywanie swoich umiejętności  

i zdolności (odpowiednio 38% i 44%). 

Tabela 12 Najbardziej cenne elementy projektu, jego główne zalety – wskazania spontaniczne 

Zalety projektu 

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną  38% 

Integracja społeczna na lokalnym rynku pracy /poznawanie nowych ludzi i środowiska pracy 28% 

Wzrost samooceny osób niepełnosprawnych /poczucie własnej wartości i przydatności 25% 

Wyjazdy motywacyjne / zajęcia praktyczne u pracodawcy  24% 

Nowe doświadczenia życiowe /odkrywanie swoich umiejętności i zdolności 19% 

Znalezienie pracy /pomoc w pierwszym etapie zatrudnienia 14% 

Uświadomienie społeczeństwa o potencjale zawodowym osób niepełnosprawnych 11% 

Dostosowanie rodzaju aktywizacji zawodowej i społecznej do stopnia niepełnosprawności 9% 

Wsparcie dla rodzin, opiekunów 8% 

Miejsca pracy dla terapeutów trenerów 6% 

Pomoc 5% 

Zarabianie pieniędzy 3% 

Współpraca z psychologiem 3% 

Ogólnopolski zasięg projektu (małe miejscowości, wioski, wszędzie) 1% 

Opieka 1% 
Źródło: Badanie CAWI wśród przedstawicieli kadry merytorycznej i zarządzającej projektu (N=120) 
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Pozytywne strony projektu przeważają nad ewentualnymi jego słabymi stronami. O ile wszyscy respondenci 

wskazali spontanicznie najbardziej cenne elementy projektu, jego zalety, to w przypadku wad, elementów 

wymagających zmian aż co trzeci respondent nie udzielił konkretnej odpowiedzi. 67% badanych przedstawicieli 

kadry merytorycznej i zarządzającej dostrzegało pewne wady projektu – najczęściej była to jedna negatywna 

cecha (52%). Jedynie 10% wymieniło dwie słabe strony projektu, a 5% aż trzy. Elementy wymagające zmian  

w projekcie wskazywali najczęściej trenerzy pracy (85%), doradcy zawodowi (73%), a także wszyscy konsultanci 

merytoryczni/metodyczni, trenerzy warsztatów dla opiekunów, specjaliści ds. rekrutacji /organizacji form 

wsparcia oraz specjaliści ds. aktywizacji zawodowej. 

Kluczową trudnością w projekcie okazuje się duża ilość dokumentacji, biurokracja z nim związana – co 

wskazywało spontanicznie 23% badanych przedstawicieli kadry merytorycznej i zarządzającej. Element ten jest 

szczególnie istotny dla konsultantów merytorycznych/metodycznych oraz specjalistów ds. aktywizacji 

zawodowej (wskazany był przez wszystkich badanych z tych grup).  

Wśród wad, elementów wymagających zmian w projekcie: 

 12% wskazywało małą ilość praktyk, zbyt krótki czas trwania praktyk (głównie byli doradcy  

zawodowi - 45%); 

 8% wskazywało zastrzeżenia co do realizacji indywidualnego podejścia do osób 

niepełnosprawnych/dostosowania do ich możliwości (głównie psychologowie - 15%); 

 7% wskazywało deficyty finansowe, m.in. mała ilość środków finansowych na środki czystości, pomoce 

dydaktyczne, wynajem lokalu (głównie byli to terapeuci – 27%);  

 7% zwracało uwagę na problemy związane z szybkością przekazywanych informacji, kontaktu (głównie 

doradcy zawodowi – 18% i trenerzy pracy - 15%); 

 7% wskazywało konieczność polepszenia współpracy między Liderem a Partnerem, uelastycznienie jej 

(trenerzy warsztatów dla opiekunów, kadra administracyjna oraz specjaliści ds. aktywizacji zawodowej 

– po 25%); 

 5% wskazywało problemy związane ze stabilnością decyzji np. odnośnie dokumentów, informacji, 

ustaleń (głównie pedagodzy - 14%); 

 3% wskazywało brak płynności finansowej, ciągłości wspierania projektu. 
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Tabela 13 Wady, elementy wymagające zmian w projekcie – wskazania spontaniczne 

Wady projektu, elementy wymagające zmiany 

Duża ilość dokumentacji /biurokracja 23% 

Mała ilość praktyk /krótki czas trwania praktyk /mała ilość godzin 12% 

Indywidualne podejście do osób niepełnosprawnych /dostosowane do ich możliwości 8% 

Mała ilość środków finansowych (środki czystości, pomoce dydaktyczne, wynajem lokalu) 7% 

Szybkość przekazywanych informacji / szybszy kontakt 7% 

Lepsza współpraca między Liderem a Partnerem /elastyczność współpracy 7% 

Nieterminowość /opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń 6% 

Stabilność decyzji (odnośnie dokumentów, informacji, ustaleń) 5% 

Brak płynności finansowej /ciągłości wspierania projektu, koordynacji 3% 

Mała świadomość społeczna projektu 2% 

Mała liczba godzin przeznaczona na szkolenie  opiekunów 2% 

Zapewnienie odpowiedniego transportu i opieki podczas dowozu osób z upośledzeniem 2% 

Dłuższy okres wsparcia po podjęciu pracy osoby z upośledzeniem 1% 

Inne 4% 

Brak wad /nie dostrzegam takich elementów 28% 

Nie wiem /trudno mi powiedzieć 6% 
Źródło: Badanie CAWI wśród przedstawicieli kadry merytorycznej i zarządzającej projektu (N=120) 
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8. OCENA ZARZĄDZANIA W PROJEKCIE 

Badanie jakościowe wskazuje, że z perspektywy kadry zarządzającej, jak i merytorycznej, projekt pt. 

„Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa 

i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III” jest 

skutecznie zarządzany. Ocena ta dotyczy możliwości współpracy między Partnerem i Liderem – współpraca ta 

ma miejsce, wsparcie dla beneficjentów jest prowadzone.  

Zdaniem Lidera Partner należycie realizuje swoje zadania.  

Z perspektywy Partnera gotowość Lidera do prowadzenia projektu umożliwia realizowanie wsparcia dla OzNI  

w bardzo istotnym dla nich obszarze, a jest to dodatkowo obszar postrzegany przez Partnera jako priorytetowy. 

Działania są realizowane w zakładanym wymiarze i zgodnie z harmonogramem.  

Myślę, że w zakresie realizacji powierzonych im zadań jest to wykonane należycie. No, bo jeżeli chodzi o pracę PSOUU  

i PFRON, jako Lidera, no to myślę, że tutaj nie mamy zastrzeżeń do ich pracy, bo oni świetnie sobie dają radę  

i wykonują swoją pracę. IDI 1_kadra zarządzająca 

Staramy się jak gdyby wszystkiego dopilnować i wykonać wszystko. No i też współpracować z Partnerem w tym zakresie, 

żeby projekt zakończył się sukcesem. IDI 1_kadra zarządzająca 

[Współpracę między PSOUU a PFRONem oceniam] Pewnie per saldo na plus, dlatego, że bez jakby Lidera też nie byłby 

możliwy do realizacji taki projekt, a jest on dla nas priorytetowy i chcemy realizować, chcemy podejmować takie 

działania. Także skuteczność oceniam dobrze, dlatego, że projekt się toczy. Toczy się zgodnie z harmonogramem i jego 

wszystkie działania się odbywają, te, które mają się odbyć, także poza myślę technicznymi kłopotami, które są gdzieś 

tam do poprawienia, jeśli nie w tej, to w przyszłych edycjach oceniam pozytywnie. IDI 2_kadra zarządzająca 

Mimo że ocena modelu współpracy między Liderem a Partnerem jest zbliżona, interpretacja trafności wyboru 

tej strategii wydaje się mniej jednoznaczna. Z perspektywy Lidera przyjęty model zarządzania wydaje się 

zasadny, ze względu na przejrzystość zasad i odpowiedzialności, a także uzasadnienie praktyczne – uważa się go 

za preferowany w zarządzaniu tego rodzaju działaniami. Pewnych problemów dostarcza podział zadań  

w Partnerstwie oraz kultura organizacyjna obu Partnerów, którzy reprezentują innego typu instytucje. Lider 

projektu odpowiada za kwestie zarządzania formalnego w Projekcie. Jest to również instytucja państwowa, 

której kultura organizacyjna wynika z działań określonych ustawowo. Po drugiej stronie jest Partner projektu  

i kadra merytoryczna, którzy odpowiadają za działania merytoryczne w projekcie. Ponadto reprezentują sektor 

NGO, który przede wszystkim skupia się na działaniach wśród beneficjentów, mniejszą wagę przykładając do 

kwestii formalnych. Przedstawiciele kadry merytorycznej zwracali uwagę w związku z tym na obciążenia pracą 

biurokratyczną, która z perspektywy Lidera jest konieczna ze względu na określone wymogi formalne  

i obowiązkiem Lidera jest dopilnowanie, by zostały wszelkie konieczne wymagania spełnione.  

Mimo że część przedstawicieli kadry merytorycznej nie chciała zabierać głosu w omawianej kwestii, jest 

zauważalne, że w środowisku Partnera ma miejsce przepływ informacji dotyczący pojawiających się trudności. 

Widać zatem konieczność podjęcia wewnętrznych działań komunikacyjnych przedstawicieli Lidera z kadrą 

merytoryczną projektu celem wyjaśnienia wagi formalnych obciążeń.  

Mam wrażenie, że nie ma jasnego przekazu informacji między koordynatorem a Zarządem Głównym PSOUU. IDI 

16_kadra merytoryczna 

Jak z P. punktu widzenia wygląda system zarządzania tym projektem? 
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Mogę najmniej się o tym wypowiedzieć, bo ja tego nie odczuwam. Wiem, że są to takie schodki. Stowarzyszenie, 

potem, PFRON, a potem jeszcze ktoś. Ja nawet dobrze się na tym nie znam. Ja myślę, że lepsza władza 

scentralizowana, a nie taka składająca się z 3 punktów. Lepiej jest jak wiadomo kto rządzi. I żeby te polecenia, czy 

rozporządzenia nie były wsteczne. Jeżeli jakieś jest to nie zmieniamy go w trakcie. I żeby instrukcja była zrozumiała  

i jednoznaczna. Żeby ludzie nie mieli później takich problemów, że źle robisz to i tamto, ale to nie było 

dopowiedziane. IDI 17_kadra merytoryczna 

Jeśli chodzi o zarządzanie projektem przez Partnera, na poziomie realizacyjnym, pośrednio można wskazać, że 

przebiega ono prawidłowo. Wskazują na to opinie pracowników merytorycznych w projekcie, którzy deklarują, 

że w sprawach bieżących, zwłaszcza organizacyjnych, mogą polegać na koordynatorach, w związku z czym 

niemal się nie zdarza bezpośredni kontakt między pracownikami merytorycznymi a Liderem lub Partnerem 

(koordynatorem projektu). W sprawach metodycznych i merytorycznych jest stale dostępnych dwóch 

pracowników, z którymi kadra może się skontaktować bez pośrednictwa koordynatora.  

Jak z P. perspektywy wygląda system zarządzania tym projektem?  

To znaczy ja nie mam zbytnio kontaktu. Samym sposobem zarządzania? Dla mnie generalnie jest dobrze. Ja dostaję 

wszystkie informacje, dostaję kontakty, wiem gdzie mam jechać. Kontaktuję się z osobą, która prowadzi, zawsze 

wszystko jest przygotowane. IDI 3_kadra merytoryczna 

Była sytuacja, że o coś pytałam i pani kierownik właśnie dzwoniła do Warszawy i potem oddzwaniała i mnie 

informowała. Ja tylko przez koordynatora tutaj[załatwiam wszystkie sprawy]. IDI 18_kadra merytoryczna 

Badanie ilościowe przyniosło potwierdzenie wyników badań jakościowych. Przedstawiciele kadry 

merytorycznej i zarządzającej w badaniu ilościowym ogólnie dość dobrze ocenili zarządzanie w projekcie. 

Przeciętna ocena wyniosła 6,9 na skali od 1 do 9, gdzie 1 oznaczało bardzo negatywną ocenę, a 9 bardzo 

pozytywną ocenę. 64% badanych przyznało najwyższe oceny (od 7 do 9), w tym 26% oceniło zarządzanie  

w projekcie bardzo pozytywnie, przyznając mu maksymalną notę. Przeciętne oceny (między 4 a 6) przyznało 

31% badanych przedstawicieli kadry merytorycznej i zarządzającej, w tym aż 18% udzieliło odpowiedzi 5 ze 

środka skali, co oznacza, że trudno im było wyrazić jednoznaczną opinię w tym aspekcie. Żaden z badanych nie 

przyznał natomiast oceny najniższej, zaś łącznie 8% oceniało zarządzanie na poziomie raczej negatywnym 

(oceny 2 lub 3 na 9-stopniowej skali). 

Zarządzanie w projekcie najlepiej ocenili przedstawiciele kadry zarządzającej (wszyscy wskazali ocenę 9),  

a także mentorzy (średnia ocena 7,9), pedagodzy i terapeuci (średnia ocena 7,4). Nieco słabiej zarządzanie 

projektem wypadło w opiniach trenerów pracy (średnia 6,3), psychologów (średnia 6,4), asystentów osób  

z niepełnosprawnością (średnia 6,4) oraz specjalistów ds. rekrutacji /organizacji form wsparcia (średnia 6,4). 

Ponadto najlepiej zarządzanie projektem ocenili badani z województwa dolnośląskiego (8,7%), podkarpackiego 

(średnia 8,5), najsłabiej zaś z województwa pomorskiego (średnia 5,5) oraz zachodniopomorskiego 

(średnia 6,0). 
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Rysunek 6 Ocena zarządzania w projekcie 

 

Źródło: Badanie CAWI wśród przedstawicieli kadry merytorycznej i zarządzającej projektu (N=120) 

 

8.1 Potrzeba wprowadzania zmian w zakresie zarządzania projektem  

Ze względu na przeważające pozytywne opinie na temat zarządzania w projekcie, ponad połowa respondentów 

(52%), uczestniczących w badaniu ilościowym, nie dostrzegała konkretnych elementów wymagających zmian  

w tym obszarze. Częściej byli to doradcy zawodowi (55%), terapeuci (73%), mentorzy (82%) oraz kadra 

zarządzająca (100%). W przypadku pozostałych osób najczęściej wskazywali oni jeden konkretny element 

wymagający poprawienia (38%), rzadziej dwa (10%). Elementy wymagające zmian w zakresie zarządzania 

projektem częściej natomiast zgłaszali pedagodzy (71%) oraz wszyscy badani konsultanci 

merytoryczni/metodyczni i trenerzy warsztatów dla opiekunów. 

Najważniejszym elementem wymagającym zmiany, zdaniem badanych, jest konieczność zwiększenia 

szybkości wymiany informacji, obiegu dokumentów i informacji (23%). Problem ten zgłaszali przede 

wszystkim trenerzy warsztatów dla opiekunów (75%), a także psychologowie (38%), doradcy zawodowi (36%)  

i specjaliści ds. rekrutacji /organizacji form wsparcia (33%). Poruszany był ponadto przez osoby z województwa 

wielkopolskiego (71%), zachodniopomorskiego (40%) oraz lubelskiego (33%). 

10% badanych zwracało uwagę również na nadmierną biurokrację i liczbę dokumentów. Problem ten 

poruszali przede wszystkim badani konsultanci merytoryczni/metodyczni (50%) oraz trenerzy warsztatów dla 

opiekunów (25%), a także osoby zaangażowane w realizację projektu na terenie województwa mazowieckiego, 

świętokrzyskiego i wielkopolskiego (po 14%). 

Pewne zastrzeżenia zgłaszano również co do opóźnień w wypłatach środków (8% - najczęściej pedagodzy oraz 

specjaliści ds. rekrutacji i organizacji form wsparci), stabilności decyzji (udzielania wiążących wypowiedzi  

i ustaleń pisemnych - 6%, najczęściej trenerzy warsztatów dla opiekunów), a także współpracy między Liderem 

a Partnerem (5% - najczęściej kadra administracyjna i specjaliści ds. aktywizacji zawodowej). 
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Tabela 14 Elementy w zarządzaniu projektem, które wymagają zmian – wskazania spontaniczne 

Elementy wymagające zmian w zarządzaniu projektem 

Szybsza  wymiana informacji /obieg dokumentów i informacji 23% 

Duża ilość dokumentacji /biurokracja 10% 

Nieterminowość /opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń 8% 

Stabilność decyzji (wiążące wypowiedzi i ustalenia pisemne) 6% 

Lepsza współpraca między Liderem a Partnerem 5% 

Większa decyzyjność na niższych szczeblach organizacyjnych 2% 

Elastyczny czas pracy 2% 

Inne 3% 

Brak wad /nie dostrzegam takich elementów 38% 

Nie wiem /trudno mi powiedzieć 14% 
Źródło: Badanie CAWI wśród przedstawicieli kadry merytorycznej i zarządzającej projektu (N=120) 

 

8.2 Trudności, jakie pojawiły się na poziomie zarządzania projektem  

Zarówno Lider, jak i Partner wskazują na pojawianie się w pierwszej części projektu problemów natury ogólnej.  

Z perspektywy Lidera 

 W początkowej fazie realizacji projektu pojawił się problem interpretacji przez CRZL wskaźnika 

efektywności zatrudnienia. Obecnie oczekuje się na rozstrzygającą opinię w tej sprawie.  

 Pojawiły się rozbieżności co do interpretacji zasady konkurencyjności między Liderem a Partnerem  

a także rozbieżności związane z wydatkowaniem. Zostały one w znaczniej mierze wyjaśnione  

(z perspektywy Lidera) – kadra merytoryczna wskazuje, że zaniechano części wydatków ze względu na 

zbyt duże obostrzenia proceduralne w tym zakresie.   

 Problemy z wydatkowaniem pakietu personalnego – nie ma jednoznaczności, na co można 

przeznaczyć te środki, a na co nie (kwestia tego, czy można je wydać na przykład na kosmetyki). 

Z perspektywy Partnera 

 Komunikacja między Partnerem a Liderem jest trudna ze względu na niewielką elastyczność 

współpracy, co utrudnia reagowanie na sytuacje problemowe (np. potrzeba wprowadzenia zmian  

w dużej liczbie dokumentacji projektowej), a także selekcjonowanie i gradację ważności 

poszczególnych działań.  

Nam [kadrze zarządzającej projektem] brak otwartości na zmianę. Na to, że projekt to jest zarządzanie zmianą  

i że czasem są sytuacje, co, do których nie jesteśmy w stanie przewidzieć wyników. Czasem też zbytnia 

drobiazgowość w przestrzeganiu zasad i procedur, często niewnosząca nic poza koniecznością spędzenia wielu 

godzin na poprawkach. IDI 2_kadra zarządzająca 

 Lider nie podjął do momentu ewaluacji mid-term prób kontaktu z miejscami realizującymi projekt. 

Wydaje się, że taki kontakt pozwoliłby lepiej zrozumieć specyfikę realizacji projektu i w efekcie ułatwił 

komunikację na poziomie zarządzającym (dałoby to szansę na zbliżenie dwóch odmiennych 

perspektyw – instytucjonalnej perspektywy Lidera i perspektywy NGO po stronie Partnera).  
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Do tej pory ta komunikacja między Liderem a miejscami, w których jest realizowany projekt jeszcze nie miała miejsca, 

ale może będzie miała. Wiemy, że jest pracownik do spraw kontaktów z punktami terenowymi Partnera, choć jeszcze 

się z nimi nie kontaktował, ale może będzie. Zapraszamy nieustannie Lidera, żeby zobaczył miejsca realizacji, żeby 

spojrzał jak to wygląda w terenie. Myślę, że to jest cenne i dla Lidera byłoby cenne, jakby zobaczył więcej niż 

dokumenty. IDI 2_kadra zarządzająca 

 Zbyt szybkie tempo realizacji projektu wymuszone harmonogramem (zdaniem przedstawicieli kadry 

merytorycznej projekt powinien być względem przyjętego czasu realizacji wydłużony o co najmniej pół 

roku), w związku z czym wsparcie bywa mniej, niż oczekiwałby Partner zindywidualizowane 

(dostosowane do konkretnego beneficjenta). Wynika to z trudności z pozyskaniem preferowanych 

przez beneficjentów miejsc pracy/ praktyk/ staży, co sprawia, że część z nich, aby skorzystać z projektu 

musi podejmować je kierując się dostępnością posad/ pozycji, a nie wyłącznie 

osobistymi preferencjami.  

 Brak ujednolicenia procedur współpracy między Liderem a Partnerem (w oparciu o doświadczenia  

z wcześniejszych edycji projektu oraz innych prowadzonych we współpracy działań), a także 

stanowiska wobec pewnych kwestii formalnych (rozliczeń finansowych i zasad dotyczących 

konkurencyjności i jej stosowania), co powoduje nieporozumienia i trudności komunikacyjne na 

poziomie zarządzania projektem.  

 CRZL również nie określa precyzyjnie z góry części swoich oczekiwań/ interpretacji formalnych, co 

przekłada się na napięcia komunikacyjne na linii Partner-Lider. 

[Powinno mieć miejsce wspólne określanie]szczegółów, jak mają wyglądać pewne dokumenty i nie zmienianiem zasad  

w trakcie trwania projektu. Są to może drobne szczegóły, ale w 40 miastach Polski przejawiają się w wiele godzin 

dodatkowej pracy. Na przykład wprowadzenie logo dopiero po kilku miesiącach. Gdzie zmiany są kosmetyczne, ale 

wymagają poprawiania dokumentów. To są drobiazgi, one nie ważą na realizacji projektu, bądź nie, tutaj nie mamy 

takich kwestii i kłopotów, jednak wydaje nam się, że jak rozpoczynamy pracę na logotypach, które są zgodne  

z wytycznymi, jednak odbiegają od tego, co potem Lider wprowadza, to, że można było wyjść naprzeciw i nie 

wprowadzać zmian. To nie są poważne zastrzeżenia, dotyczą raczej dobrej woli i dopytania, na jakim etapie jesteśmy  

i dostosowania do tego, co już jest. Projekt cały czas żyje, wszyscy go znamy i powinniśmy reagować na pewną 

rzeczywistość i próbować ubrać ją w ramy projektu, a nie dopasowywać ja do tego, jakie są wymogi. IDI 2_kadra 

zarządzająca  

 Zdaniem Partnera, podział środków organizacyjnych między Partnerem a Liderem jest 

nieproporcjonalny do obciążenia obowiązkami w projekcie. Partner ponosi odpowiedzialność za całość 

realizacji działań merytorycznych oraz zgromadzenie i dostarczenie dokumentacji, podczas gdy 

zadaniem Lidera jest kontrola przebiegu realizowanych działań oraz zarządzanie projektem. 

Można by się zastanowić nad podziałem obowiązków, odpowiedzialności i środków za tym idących pomiędzy Partnera  

i LIdera. W tej chwili lider w ramach 12% środków na zarządzanie przypadających na zarządzanie. Lider pochłania 10%  

a partner 2%7, jednak to na nas spoczywa obowiązek zrealizowania całości działań merytorycznych i 90% rozliczenia 

budżetu. Wydaje nam się, że zasoby po temu są nie współmierne. Wiadomo, zawsze są za małe, ale tu sama proporcja 

jest rażąca, przy czym jest to 5 krotnie większa kwota na zarządzanie, przy czym całość działań realizuje partner.  

W związku z tym jesteśmy mocno zapracowani i dlatego bolą nas takie drobiazgi. Dla nas są to drobiazgi, ale jak ktoś 

ma więcej czasu może mogą przyczynić się do tego, że te dokument są poprawnie sporządzane. IDI 2_kadra 

zarządzająca 

 

                                                                 
7 W ramach wydatków na zarządzanie, które zostały przypisane Liderowi znajdują się również koszty promocji projektu, organizacji 

konferencji oraz przygotowanie i wydruk podręcznika dobrych praktyk, co niesie za sobą również odpowiedniej wielkości środki w budżecie 

projektu. Zapisy umowy partnerskiej jasno precyzują podział obowiązków między Lidera a Partnera. 
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8.3 Dobre praktyki we współpracy na szczeblu zarządzającym projektem 

Z perspektywy Partnera dobrymi praktykami w projekcie są: 

 Wypracowanie części merytorycznej wniosku o płatności wspólnie ze specjalistą do spraw 

monitoringu.  

 Ciągłość komunikacji z Liderem.  

 Stały i intensywny kontakt pośredni (mailowy, telefoniczny) i bezpośredni (wizyty) z punktami 

realizującymi wsparcie w terenie.  

Myśląc o innych projektach przyszłościowych mogłaby pani wskazać dobre praktyki, które mogłyby być 

wzorem dla kolejnych? Co należałoby rekomendować? 

To co robimy do tej pory. Spotkania. Nie posiedzenie i ględzenie. Tylko spotkania, gdzie mówimy o konkretach,  

o rozwiązaniach, o tym jakie obowiązki mają konkretni pracownicy i rozliczanie z tych obowiązków. Bardzo 

konkretne sprawy i bardzo konkretnie przedstawione oczekiwania. Moim zdaniem jest to podstawa, żeby ten co 

organizuje taki projekt wiedział czego chce, jakie zadania przydzieli konkretnym ludziom. To zdaje egzamin. IDI 

7_kadra merytoryczna  

Z perspektywy Lidera 

 Struktura podziału zadań w projekcie: pełnienie przez Lidera funkcji zarządzającej w projekcie, zaś  

w przypadku Partnera odpowiedzialność za działania merytoryczne.  

Staramy się jak gdyby wszystkiego dopilnować i wykonać wszystko. No i też współpracować z Partnerem w tym zakresie, 

żeby projekt zakończył się sukcesem. Więc Partner też w tym zakresie, na ile jest w stanie, wszystko realizuje sam. 

Jeżeli wymaga od nas jakieś pomocy, to się po nią zgłasza i też próbujemy rozwiązywać dany problem. Czy też właśnie 

z tym wskaźnikiem, właśnie, jak najbardziej w zakresie jakiś problemowych sytuacji, rozwiązujemy je. IDI 1_kadra 

zarządzająca 

 Zarządzanie poprzez przepływ informacji (za pośrednictwem dokumentów), jako że pozwala to 

zachować kontrolę nad przebiegiem realizacji. 

Sposób, który my przejęliśmy w zarządzaniu, to jest przede wszystkim przepływ informacji. Każde dokumenty tak 

naprawdę też wysyłane są do całego zespołu projektowego, tak, żeby każda osoba, która jest w projekcie, wiedziała, co 

się w danym projekcie na tą chwilę dzieje. Więc ten przepływ informacji i komunikacja na pierwszym miejscu, myślę, 

że jest najważniejsza. Plus też rozwiązywanie problemów, informowanie o problemach, ale też rozwiązywanie ich 

wspólnie. Myślę, że to jest podstawa każdego dobrego zarządzania. IDI 1_kadra zarządzająca 

  



 

60 | S t r o n a  
 
 
 

9. OCENA KOMUNIKACJI I PRZEPŁYWU INFORMACJI  

W badaniu ilościowym komunikacja, przepływ informacji w projekcie zostały dobrze ocenione przez 

badanych przedstawicieli kadry merytorycznej i zarządzającej projektu. Jednak należy podkreślić, że obszar 

ten został oceniony nieznacznie słabiej, niż zarządzanie projektem, czy ogólnie sam projekt. Przeciętna ocena 

obszaru komunikacji w projekcie wyniosła 6,6 na 9-stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało ocenę bardzo 

negatywną, a 9 bardzo pozytywną. 58% badanych pozytywnie oceniło przepływ informacji w projekcie, w tym 

co czwarty respondent przyznał ocenę najwyższą. Przeciętne oceny (między 4 a 6) wskazało 31% przedstawicieli 

kadry merytorycznej i zarządzającej, w tym 18% wybrało ocenę 5 ze środka skali, co może wskazywać na 

trudności w wyrażeniu jednoznacznej opinii. Nikt nie przyznał oceny najniższej, jednakże 13% oceniło ten 

obszar raczej negatywnie (oceny 2 lub 3 na 9-stopniowej skali). 

Najwyższe oceny w tym obszarze przyznawała kadra zarządzająca (średnia 8,5), mentorzy (średnia 8,0), 

terapeuci (średnia 7,7) oraz doradcy zawodowi (średnia 7,2). Nieco słabiej komunikację i przepływ informacji  

w projekcie ocenili badani specjaliści ds. aktywizacji zawodowej (średnia 5,3), trenerzy warsztatów dla 

opiekunów (średnia 5,5) oraz trenerzy pracy (średnia 5,8). 

Komunikację w ramach projektu najwyżej ocenili badani zaangażowani w realizację projektu na terenie 

województwa dolnośląskiego (średnia 8,9), podkarpackiego (średnia 8,5), znacząco poniżej średniej zaś badani  

z województwa wielkopolskiego (średnia 5,0), zachodniopomorskiego (średnia 5,4), śląskiego  

i mazowieckiego (średnia 6,3). 

Rysunek 7 Ocena komunikacji, przepływu informacji w projekcie 

 

Źródło: Badanie CAWI wśród przedstawicieli kadry merytorycznej i zarządzającej projektu (N=120) 

 

Większość badanych, zgodnie z pozytywnymi ocenami, nie miała konkretnych zastrzeżeń wobec obszaru 

komunikacji i przepływu informacji (58%). Najczęściej byli to doradcy zawodowi (73%), terapeuci (80%) oraz 

asystenci osób z niepełnosprawnością (62%).  

42% badanych wskazało, iż należy usprawnić konkretne elementy w procesach komunikacyjnych. Najczęściej 

byli to trenerzy warsztatów dla opiekunów (wszyscy wskazali konkretne elementy do usprawnienia), specjaliści  

ds. rekrutacji /organizacji form wsparcia (67%) oraz pedagodzy (57%). 
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W przypadku usprawnień w obszarze komunikacji, najczęściej badani wskazywali konieczność szybszego 

przekazywania informacji, przepływu dokumentów (11%). Aspekt ten był szczególnie ważny dla 

uczestniczących w badaniu pedagogów (29%) oraz specjalistów ds. rekrutacji i organizacji form wsparcia (22%), 

a także osób zaangażowanych w realizację projektu w województwie zachodniopomorskim (60%). W dalszej 

kolejności wskazywano na wprowadzenie szkoleń dla pracowników projektu (6%), jasność, przejrzystość 

dokumentacji i informacji (5%), a także kompletność informacji, zatrudnienie większej liczby osób, konkretność, 

rzeczowość informacji, stabilność decyzji oraz lepszą współpracę pomiędzy Liderem a Partnerem (po 3%). 

Jasność /przejrzystość dokumentacji i informacji okazała się szczególnie ważna dla uczestniczących w badaniu 

psychologów (23%), trenerów warsztatów dla opiekunów (25%) oraz specjalistów ds. aktywizacji (25%), a także 

osób zaangażowanych w realizację projektu w województwie wielkopolskim (29%).  

Tabela 15 Elementy, które mogłyby usprawnić procesy komunikacyjne– wskazania spontaniczne 

Elementy, które mogłyby usprawnić procesy komunikacyjne 

Szybsze przekazywanie informacji /szybszy przepływ dokumentów 11% 

Szkolenia dla pracowników projektu 6% 

Jasność /przejrzystość dokumentacji i informacji  5% 

Kompletne informacje /pełne na dany temat 3% 

Zatrudnienie większej liczby osób 3% 

Konkretne /rzeczowe informacje 3% 

Stabilność decyzji 3% 

Lepsza współpraca między Liderem a Partnerem 3% 

Płynność przekazywanych środków finansowych /bez opóźnień przelewy pieniędzy 2% 

Biurokracja /duża ilość dokumentacji 2% 

Większa decyzyjność na niższych szczeblach organizacyjnych 1% 

Inne 8% 

Nie wiem /trudno mi powiedzieć 19% 

Brak /nie dostrzegam 39% 
Źródło: Badanie CAWI wśród przedstawicieli kadry merytorycznej i zarządzającej projektu (N=120) 

 

Z perspektywy jakościowej widoczne jest natomiast, że ocena komunikacji w projekcie jest zróżnicowana  

w zależności od tego, czy mowa o komunikacji wewnętrznej w strukturach Partnera, czy też na linii 

zarządzających projektem.  

W projekcie komunikacja jest prowadzona pomiędzy: Partnerem a Liderem, Liderem a CRZL-em, między 

Partnerem a kadrą merytoryczną. Na poziomie ogólnym komunikację między Liderem a Partnerem ocenia się 

jako dobrą, jako że jest ona prowadzona w sposób nieprzerwany, a także z wykorzystaniem różnych kanałów – 

telefonicznie, mailowo, bezpośrednio.  

No, myślę, że jest ona poprawna. Jest przepływ komunikacji między nami. Działania są wykonywane. W jakiś sytuacjach 

wymagających wsparcia, czy rozmowy, oczywiście jak najbardziej jest ten kontakt mailowy, czy telefoniczny, więc jak 

najbardziej poprawnie oceniam. IDI 1_kadra zarządzająca 

Jeśli chodzi o kontakty z CRZLem nie mamy żadnych, jako Partner. Nie wiem, czy programowo czy dla zasady. Wiemy, 

że z zasady my się z nimi nie kontaktujemy. Też nie wiemy jak wygląda tam komunikacja. Nie dostaliśmy informacji od 
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Lidera czy jest prawidłowa, czy nie prawidłowa, czy się zmienia. My się z nimi bezpośrednio nie komunikujemy, cała 

nasza komunikacja to jest Lider – Partner8. IDI 2_kadra zarządzająca 

Przedstawiciele Partnera postulowali wprowadzenie pewnych usprawnień w obszarze komunikacji z Liderem, 

które dotyczą kwestii formalnych, a zwłaszcza dokumentacji projektowej.  

Komunikacja wewnętrzna pomiędzy Partnerem a kadrą merytoryczną w miejscach realizacji projektu przebiega 

w większości kwestii sprawnie. Jako dobre praktyki wypracowane przez Partnera wskazuje się: tabele 

monitoringowe (wypracowane w II edycji), które pozwalają szybko generować i filtrować dane w zależności od 

zgłaszanej potrzeby dotyczącej dostępu do informacji na temat przebiegu projektu.  

Znaczy dobrą praktyką, już wniesioną z projektu drugiego i tu zaimplementowaną, no jest szereg tabeli 

monitoringowych, które no my posiadamy, które no w moim odczuciu bardzo ułatwiają prace, ułatwiają 

sprawozdawczość. Bo z tych tabel wielu, wielu, które mamy można wyłowić informacje w sposób bardzo prosty, które 

są akurat, na ten czas bardzo potrzebne.  IDI 8_kadra merytoryczna 

 

 

10. PROBLEMY OGRANICZAJĄCE SKUTECZNOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU Z PERSPEKTYWY 

EWALUACJI MID-TERM I PROPOZYCJE USPRAWNIEŃ  

W trakcie ewaluacji mid-term zidentyfikowano szereg trudności, na jakie napotykała kadra merytoryczna. Część 

z tych problemów udało się już rozwiązać, zaś kolejne wymagają dalszych działań. Trudności, z którymi 

poradzono sobie na dotychczasowym etapie realizacji projektu zostały przedstawione poniżej. Natomiast 

trudności, które nie zostały na ten moment rozwiązane zostały przedstawione wraz z rekomendacjami  

w kolejnym rozdziale raportu. 

 

 

                                                                 
8 Umowa partnerska zakłada, że to Lider jest stroną odpowiedzialną za kontakty z CRZL i reprezentację Partnerstwa na zewnątrz. 
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Tabela 16 Trudności pokonane w dotychczasowym okresie realizacji projektu 

ŹRÓDŁO 
INFORMACJI 

Zdefiniowane trudności Zastosowany sposób rozwiązania problemu 

Kadra 
merytoryczna – 
ogólne 
zagadnienia 

Kwestie finansowe 

 Trudności w przepływie wynagrodzeń dla kadry – w jednym przypadku 
specjalista nie otrzymał wynagrodzenia na czas; w drugim przypadku innemu 
specjaliście przelano wynagrodzenie dwukrotnie za konkretne zadanie.  

Wymogi formalne 

 Uczestniczka w jednym z badanych miejsc realizacji projektu podjęła 
zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, niestety nie było to wliczone  
w osiągnięcia w ramach projektu, dlatego też nie mogła też korzystać  
z mieszkań treningowych miejsca realizacji (mieszkała we wsi odległej od 
miejsca realizacji i miejsca zatrudnienia)

9
. 

Trudności ze strony opiekunów OzNI 

 Opór rodziców przed aktywizacją zawodową ich dzieci wynikający  
z przeświadczenia, że OzNI nie są w stanie podjąć pracy, nie mają 
wystarczających umiejętności.  

 Zdarzały się sytuacje, gdy opiekunowie OzNI zdecydowanie sprzeciwiali się 
podjęciu przez ich podopiecznego stażu lub zatrudnienia, nawet jeśli sam 
uczestnik był chętny podjąć pracę. 

System rentowy i orzecznictwo 

 Jeden z uczestników nie chciał podjąć zatrudnienia, mimo że pracownicy 
miejsca realizacji byli w stanie znaleźć dla niego miejsce pracy, ponieważ  

Kwestie finansowe 

 Po zgłoszeniu sytuacji do ZG PSOUU problemy zostały rozwiązane. 
 

Wymogi formalne 

 Aby zatrudnienie beneficjentki zostało wliczone w efekt projektu 
oraz aby mogła ona korzystać z mieszkania treningowego, miejsce 
realizacji zatrudniło ją na cząstkowy etat.  
 
 

Trudności ze strony opiekunów OzNI 

 Kadra merytoryczna jest w stałym, nieformalnym kontakcie  
z opiekunami beneficjentów, stara się przełamywać ich opór 
pokazując efekty działań, przekazując informacje o zasadach 
przyznawania świadczeń OzNI. 

 

System rentowy i orzecznictwo 

 Kadra merytoryczna rozwiązuje te trudności poprzez zapoznawanie 
uczestników oraz ich opiekunów z obowiązującymi zasadami 
zatrudniania i przyznawania świadczeń OzNI. 

                                                                 
9 Regulamin rekrutacji zakłada możliwość zawarcia umowy cywilnoprawnej, jednakże pod warunkiem  spełnienia wymogów co do wysokości wynagrodzenia, co wynika z wytycznych w zakresie wskaźnika 

efektywności zatrudnieniowej. 
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ŹRÓDŁO 
INFORMACJI 

Zdefiniowane trudności Zastosowany sposób rozwiązania problemu 

w niedługim czasie czekała go komisja lekarska, nie chciał aby z powodu 
podjęcia zatrudnienia zmieniono mu orzeczenie. 

 Beneficjenci mieli opory przed podjęciem zatrudnienia, a niekiedy nawet 
stażu i praktyk, z obawy o utratę renty. 

Konsultant 
merytoryczny 

 Część rodziców jest nieprzychylna aktywizowaniu ich dzieci lub nie traktuje 
projektu poważnie, np. uczestnik omija dzień pracy, ponieważ rodzice zabrali 
go na weekend na działkę.  

 Zdarza się, że pracodawca już po podpisaniu umowy rezygnuje  
z zatrudnienia beneficjenta. 

 Kadra rozszerzyła wsparcie opiekunów o nieformalne rozmowy 
nawiązywane przez kadrę merytoryczną. 
 

 Trenerzy pracy informują pracodawców nt. praw i obowiązków 
wynikających z zatrudniania OzNI.  

Konsultant 
metodyczny 

 Warunki lokalowe – z powodu remontu w niektórych miejscach realizacji 
tymczasowo pracownie mieszczą się w zbyt małych pomieszczeniach; nie ma 
osobnego miejsca dla maszyny z parafiną, w której jest wysoka temperatura.  

 Trudności są tymczasowe, wynikają z remontu w placówkach i są 
stopniowo usuwane.  

 
 

Psycholog  Wsparcie psychologa odbywa się w trakcie przygotowywania  
i odbywania praktyk. Brakuje wsparcia później, po tym jak już uczestnik jest 
zatrudniony, w tym wsparcia po zakończeniu okresu projektu.  

 O ile miejsce realizacji ma psychologa, wspiera on uczestników już 
po projekcie w ramach swoich codziennych obowiązków. Jeśli 
miejsce realizacji nie zatrudnia psychologa, zadania te przejmuje 
pozostała kadra projektu. 

Pedagog  W jednej grupie warsztatów z kompetencji społecznych uczestniczyli zarówno 
osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, jak i osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu znacznym. 

 Zgodnie z założeniem warsztaty trwały 6 godzin w ciągu dnia, co było 
obciążające dla niektórych uczestników. 
 

 Dostosowywanie programu i sposobu prowadzenia warsztatów do 
indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjentów,  
np. wykorzystanie różnych metod pracy, na przykład elementów 
obrazkowych dla osób z upośledzeniem znacznym, lub elementów 
pisanych dla osób z upośledzeniem lekkim; robienie przerw  
w trakcie zajęć. 

Trener pracy  W ramach praktyk w konkretnym miejscu pracy uczestnik ma z góry 
określone czynności, których musi się uczyć, a zdarza się, że któraś z tych 
czynności jest wyjątkowo trudna albo nużąca dla uczestnika (np. sprawdzanie 
dat przydatności na produktach sklepie).  

 Trener starał się poświęcać więcej czasu na czynności interesujące 
dla uczestnika, aby go nie zniechęcać. 
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ŹRÓDŁO 
INFORMACJI 

Zdefiniowane trudności Zastosowany sposób rozwiązania problemu 

Terapeuta  W ramach projektu nie przewidziano zapewnienia środków czystości 
niezbędnych do prowadzenia pracowni wyrobu podpałki (płyn do naczyń, 
mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy, płyn do podłóg). Pracownia 
musi korzystać z zasobów miejsca realizacji.  

 Terapeuta, który obecnie jest zatrudniany przez ZG musi korzystać ze 
wsparcia miejsca realizacji – swojego byłego pracodawcy, ponieważ ZG nie 
zapewnia mu zaplecza w postaci sprzętu biurowego (komputer, dostęp do 
Internetu, drukarka, papier i tusz do drukarki). 

 Terapeuci nie wiedzą, jakie mają możliwości kontynuowania działań  
w ramach pracowni po zakończeniu projektu. 

 Zapewnienie terapeucie oraz prowadzonej przez niego pracowni 
sprzętu biurowego i środków finansowych na materiały biurowe 
oraz środki czystości.  
 
 
 
 
 

 Szkolenie kadry nt. możliwości dalszych działań w ramach pracowni 
(np. zakup patentu, franczyza). 

Trener 
pracujący  
z rodzicami 

 Ze względu na trudną sytuację rodzinną uczestników nie zawsze było możliwe 
objęcie wsparciem opiekuna każdego z beneficjentów.  

 Początkowo rodzice byli bardzo sceptycznie nastawieni do warsztatu, nie byli 
przekonani, że może im się on przydać, wnieść nową wiedzę. 

 W takich sytuacjach wsparciem obejmowano dwóch opiekunów 
innego z uczestników. 

 Opór rodziców udawało się przełamywać rozmową, dużym 
ułatwieniem była wcześniejsza znajomość wśród kadry opiekunów 
beneficjentów. 

Mentor  Trudności związane z produkcją podpałki. 
 

 Niska motywacja beneficjentów. 

 Rozwiązywane na bieżąco wspólnie z terapeutą.  

 Zachęcanie uczestników do zrobienia choć jednej podpałki – gdy 
widzieli wymierny efekt swojej pracy chętnie włączali się w dalsze 
działania w pracowni. 
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W badaniu ilościowym większość badanych przedstawicieli nie posiadała żadnych konkretnych 

rekomendacji, czy też sugestii usprawnień dotyczących realizacji projektu (66%). Żadnych rekomendacji nie 

wskazali wszyscy badani konsultanci merytoryczni/metodyczni oraz przedstawiciele kadry zarządzającej, a także 

80% terapeutów i 77% asystentów osób z niepełnosprawnością. Sugestie mające na celu usprawnienie realizacji 

projektu zgłaszali natomiast najczęściej badani trenerzy warsztatów dla opiekunów (50%), specjaliści ds. 

aktywizacji zawodowej (75%), czy też specjaliści ds. rekrutacji i organizacji form wsparcia (56%), a także osoby  

z województwa śląskiego (44%), świętokrzyskiego (43%), wielkopolskiego (43%) oraz dolnośląskiego (43%). 

Wskazania dotyczące sugestii, których wprowadzenie mogłoby usprawnić realizację projektu były bardzo 

rozdrobnione. 8% przyznało, że ogólnie należy kontynuować projekt (najczęściej psychologowie – 15%  

i mentorzy – 27% oraz osoby zaangażowane w realizację projektu na terenie województwa dolnośląskiego – 

29%). Sugerowano również zmniejszenie biurokracji i liczby dokumentacji (8% - szczególnie specjaliści ds. 

rekrutacji /organizacji form wsparcia oraz specjaliści ds. aktywizacji zawodowej), zwiększenie płynności 

przekazywanych środków finansowych, bez opóźnień w przelewach (5% - szczególnie doradcy zawodowi oraz 

specjaliści ds. rekrutacji /organizacji form wsparcia oraz osoby zaangażowane w realizację projektu  

w województwie małopolskim) oraz usprawnienie procesu przekazywania informacji (4% - szczególnie 

pedagodzy, trenerzy warsztatów dla rodziców oraz osoby zaangażowane w realizację projektu w województwie 

wielkopolskim i śląskim).  

Tabela 17 Rekomendacje, sugestie, których wprowadzenie mogłoby usprawnić realizację projektu – wskazania 

spontaniczne 

Propozycje usprawnień w projekcie 

Kontynuacja projektu /przedłużenie 8% 

Biurokracja /duża ilość dokumentacji 8% 

Płynność przekazywanych środków finansowych /bez opóźnień przelewy pieniędzy 5% 

Szybsze przekazywanie informacji /szybszy przepływ 4% 

Indywidualne podejście do uczestników /uwzględnianie ich możliwości 3% 

Jasność /przejrzystość dokumentacji i informacji zawartych 3% 

Konkretne /rzeczowe informacje 2% 

Szkolenia dla pracowników projektu 2% 

Kompletne informacje /pełne na dany temat 1% 

Inne 4% 

Nie wiem /trudno mi powiedzieć 5% 

Brak /nie dostrzegam 61% 
Źródło: Badanie CAWI wśród przedstawicieli kadry merytorycznej i zarządzającej projektu (N=120) 
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11. REZULTATY TWARDE 

Część raportu dotycząca rezultatów twardych projektu „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz 

głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III” dotyczy okresu do 31.05.2014 roku.
10

  

W ramach projektu założono określony poziom realizacji wskaźników twardych (przedstawionych we 

wcześniejszej części raportu), które powinny być osiągnięte w ramach czasowych określonych  

w harmonogramie. Wskaźnik wsparcia jest różny w zależności od grupy beneficjentów, których dotyczą 

poszczególne działania – najliczniejszą grupę, która powinna zostać zrekrutowana do projektu stanowią osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (400 osób), w dalszej kolejności 

opiekunowie uczestników projektu (350 osób) oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

głębokim (100 osób). Harmonogram realizacji jest dostosowany do ścieżki wsparcia wytyczonej w projekcie, 

dlatego ramy czasowe są różne dla poszczególnych działań i zostały wskazane poniżej.  

 

 Czy zakładane rezultaty twarde projektu są realizowane zgodnie z harmonogramem? 

Na dzień 31.05.2014 r. działania podjęte w ramach projektu odbywają się zgodnie z harmonogramem.  Jedynie 

realizacja ewaluacji mid-term projektu została przesunięta w czasie w stosunku do wcześnie przygotowanego 

harmonogramu. Zostało to uzasadnione w formularzu zmian przedstawionym CRZL i przez niego 

zaakceptowane. Powodem wnioskowania o przesunięcie terminu realizacji ewaluacji mid-term była chęć 

włączenia w badanie beneficjentów, którzy pod koniec maja 2014 r. zakończyli udział w projekcie. Ponadto 

zmiana wynikała z zatrudnienia Specjalisty ds.  monitoringu  i  sprawozdawczości  w grudniu 2013 r. (nie zaś na 

początku realizacji projektu, jak zakładano początkowo) oraz z konieczności przeprowadzenia zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 W jakim stopniu rezultaty twarde określone we wniosku o dofinansowanie projektu zostały 
zrealizowane do czasu zakończenia prowadzonych badań ewaluacyjnych mid-term? 

Osiągnięte na dzień 31 maja 2014 roku rezultaty projektu (przedstawione w stosunku do pierwotnie założonych 

w projekcie) są następujące: 

Zrekrutowano do projektu ogółem 547 osób (339K, 208M), w tym: 

o osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym (w tym  
z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnością sprzężoną): 200 osób, z planowanej liczby 400 osób, co 
stanowi 50% zrealizowania przyjętego wskaźnika; 
Harmonogram zakłada rekrutację beneficjentów z tej grupy do końca lipca 2014 r. Zgodnie  

z informacjami zawartymi we Wniosku o Płatność za okres 1-31.05.2014 r. na czerwiec 2014 r. 

zaplanowano zrekrutowanie kolejnych 200 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym  

i znacznym. W badaniu ewaluacyjnym nie zidentyfikowano zagrożeń w realizacji tego rezultatu  

w całości projektu zgodnie z założonym harmonogramem. 

                                                                 
10

 Na podstawie: Wniosek Beneficjenta o Płatność za okres od 2014-05-01 do 31-05-2014. 
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o osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim: 105 osób, z planowanej liczby 100 
osób, co stanowi 105% zrealizowania przyjętego wskaźnika; 
Harmonogram zakładał rekrutację beneficjentów z tej grupy do końca marca 2014 r. Rezultat został 

osiągnięty w 100% już w styczniu 2014 r., czyli wcześniej niż zakładano w harmonogramie. 

o opiekunowie: 242 osoby z planowanej liczby 350 osób, co stanowi 69% zrealizowania przyjętego 
wskaźnika. 
Harmonogram zakłada rekrutację beneficjentów z tej grupy do końca grudnia 2014 r. włącznie. Nie 

zidentyfikowano zagrożeń w realizacji tego rezultatu w całości projektu zgodnie z harmonogramem. 

 

Wskaźnik rekrutacji beneficjentów osiągnięto w 64%, pomimo przesunięcia rekrutacji 100 beneficjentów 

ostatecznych ze stycznia na luty 2014 r., z uwagi na trwające konsultacje z Liderem dotyczące stosowania 

zasady konkurencyjności w niektórych pozycjach budżetowych.  

Kontynuują udział w projekcie 194 osoby (83K, 111M), w tym: 

o osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym (w tym  
z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnością sprzężoną): 95 osób (40K, 55M), w tym  1 osoba (1M), 
która powróciła do projektu po zakończonym udziale; 

o osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim: 99 osób (43K, 56M). 
 

Zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką 349 osób (253K, 96M), w tym: 

o osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym (w tym  
z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnością sprzężoną):  105 osób (42K, 63M); 

o osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim: 2 osoby (2M); 
o opiekunowie: 242 (211K, 31M). 

 

Udział w projekcie do dnia 31.05.2014r. przerwały 4 osoby (3K, 1M): osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu głębokim. 

 

1) W ramach wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym  

(w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnością sprzężoną) osiągnięto następujące rezultaty: 

 Indywidualny Plan Działania przygotowano dla 200 osób (82K, 118M), z planowanej liczby 400 osób 
(160K, 240M), co stanowi 50% zrealizowania wskaźnika. 
Harmonogram zakłada przygotowanie IPD dla 400 osób do końca września 2014 r. Nie 

zidentyfikowano zagrożeń w realizacji tego rezultatu w całości zgodnie z harmonogramem. 

 Warsztaty z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy ukończyły 
199 osób (82K i 117M) z planowanej liczby 300 osób (120K, 180M), co stanowi 66,33% zrealizowania 
wskaźnika. 
Harmonogram zakłada udział w warsztatach 300 osób do końca września 2014 r. Jak wynika  

z informacji zawartych we Wniosku o Płatność za okres 1-31.05.2014 r. na czerwiec 2014 r. 

zaplanowano przeprowadzenie kolejnych warsztatów. Nie zidentyfikowano zagrożeń w realizacji tego 

rezultatu w całości zgodnie z harmonogramem. 

 

 Ze wsparcia psychologicznego skorzystało 180 osób (74K, 106M), z planowanej liczby 400 osób (160K, 
240M), co stanowi 45% zrealizowania wskaźnika. 
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Harmonogram zakłada udzielenie wsparcia psychologicznego dla 400 osób do końca grudnia 2014 r. 

Jak wynika z informacji zawartych we Wniosku o Płatność za okres 1-31.05.2014 r. na czerwiec 2014 r. 

zaplanowano dalsze prowadzenie wsparcia ze strony psychologa. Nie zidentyfikowano zagrożeń  

w realizacji tego rezultatu w całości zgodnie z harmonogramem. 

 Z wyjazdu motywacyjnego skorzystało 199 osób (82K, 117M), z planowanej liczby 300 osób (120K, 
180M), co stanowi 66,33% zrealizowania wskaźnika. 
Harmonogram zakłada udział w wyjeździe motywacyjnym 300 osób do końca lipca 2014 r. Jak wynika  

z informacji zawartych we Wniosku o Płatność za okres 1-31.05.2014 r. na czerwiec 2014 r. 

zaplanowano zorganizowanie kolejnych wyjazdów motywacyjnych. Nie zidentyfikowano zagrożeń  

w realizacji tego rezultatu w całości zgodnie z harmonogramem. 

 Zajęcia praktyczne u pracodawcy odbyły 172 osoby (75K, 97M), z planowanej liczby 250 osób (100K, 
150M), co stanowi 68,8% zrealizowania wskaźnika. 
Harmonogram zakłada odbycie praktyk u pracodawcy przez 250 osób do końca grudnia 2014 r. Jak 

wynika z informacji zawartych we Wniosku o Płatność za okres 1-31.05.2014 r. na czerwiec 2014 r. 

zaplanowano przygotowanie do  odbywania i zorganizowanie indywidualnych zajęć praktycznych  

u pracodawców na otwartym rynku pracy (w tym wyszukiwanie pracodawców, prowadzenie rozmów  

z pracodawcami). Nie zidentyfikowano zagrożeń w realizacji tego rezultatu w całości 

zgodnie z harmonogramem. 

 Staże rehabilitacyjne odbyło 17 osób (9K, 8M), z planowanej liczby 60 osób (24K, 36M) , co stanowi 
28,33% zrealizowania wskaźnika.  
Harmonogram zakłada odbycie staży rehabilitacyjnych przez 60 osób do końca grudnia 2014 r. Jak 

wynika z informacji zawartych we Wniosku o Płatność za okres 1-31.05.2014 r. na czerwiec 2014 r. 

zaplanowano przygotowanie do odbywania i zorganizowanie staży rehabilitacyjnych dla kolejnych 

uczestników. Nie zidentyfikowano zagrożeń w realizacji tego rezultatu w całości  

zgodnie z harmonogramem. 

 Ze wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego skorzystało 176 osób (71K i 105M),  
z planowanej liczby 400 osób (160K, 240M), co stanowi 44% zrealizowania wskaźnika.  
Harmonogram zakłada udzielenie wsparcie w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego dla 400 

osób do końca grudnia 2014 r. Jak wynika z informacji zawartych we Wniosku o Płatność za okres  

1-31.05.2014 r. na czerwiec 2014 r. zaplanowano dalsze prowadzenie wsparcia w zakresie poradnictwa 

i doradztwa zawodowego. Nie zidentyfikowano zagrożeń w realizacji tego rezultatu w całości  

zgodnie z harmonogramem. 

 W wyniku realizacji projektu zatrudnienie zdobyło 19 osób (8K, 11M), z planowanej liczby 75 osób 
(30K, 45M), co stanowi 25,33% zrealizowania wskaźnika.  
Harmonogram zakłada podjęcie zatrudnienia przez 75 osób do końca grudnia 2014 r. Jak wynika  

z informacji zawartych we Wniosku o Płatność za okres 1-31.05.2014 r. na czerwiec 2014 r. 

zaplanowano dalsze działania na rzecz zatrudnienia beneficjentów, to znaczy wyszukiwanie 

pracodawców, prowadzenie z nimi negocjacji, wspieranie w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Nie zidentyfikowano zagrożeń w realizacji tego rezultatu w całości  

zgodnie z harmonogramem. 

 Z usług trenera pracy skorzystały 172 osoby (75K, 97M), z planowanej liczby 250 osób (100K, 150M), 
co stanowi 68,8% zrealizowania wskaźnika.  
Harmonogram zakłada udzielenie wsparcia przez trenera pracy dla 250 osób do końca grudnia 2014 r. 

Jak wynika z informacji zawartych we Wniosku o Płatność za okres 1-31.05.2014 r. na czerwiec 2014 r. 

zaplanowano dalsze prowadzenie wsparcia ze strony trenera pracy. Nie zidentyfikowano zagrożeń  

w realizacji tego rezultatu w całości zgodnie z harmonogramem. 
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2) W ramach wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim osiągnięto 

następujące rezultaty: 

 Przebadano „kwestionariuszem oceny potencjału” 105 osób (46K, 59M), z planowanej liczby 100 osób 
(40K, 60M), co stanowi 105% zrealizowania wskaźnika. 
Harmonogram zakładał przebadanie Kwestionariuszem 100 osób do końca marca 2014 r. Rezultat 

został osiągnięty w 100% już w grudniu 2014 r., czyli wcześniej niż zakładano w harmonogramie.   

 

 Indywidualny Plan Działania przygotowano dla 105 osób (46K, 59M), z planowanej liczby 100 osób 
(40K, 60M), co stanowi 105% zrealizowania wskaźnika.  
Harmonogram zakładał przygotowanie IPD dla 100 osób do końca marca 2014 r. Rezultat został 

osiągnięty w 100% już w grudniu 2014 r., czyli wcześniej niż zakładano w harmonogramie.  

 

3) W ramach wsparcia rodzin i opiekunów OzNI osiągnięto następujące rezultaty:  

 Warsztaty dotyczące wspierania OzNI ukończyły 242 osoby (211K, 31M), z planowanej liczby 350 osób 
(280K, 70M), co stanowi 69,14% zrealizowania wskaźnika.  
Harmonogram zakłada udział w warsztatach 350 osób do końca grudnia 2014 r. Jak wynika z informacji 

zawartych we Wniosku o Płatność za okres 1-31.05.2014 r. na czerwiec 2014 r. zaplanowano 

przeprowadzenie kolejnych warsztatów dla rodziców/ opiekunów. Nie zidentyfikowano zagrożeń  

w realizacji tego rezultatu w całości zgodnie z harmonogramem. 

 

Jak wynika z analizy Wniosków Beneficjenta o Płatność, wskaźniki realizowane są zgodnie z harmonogramem 

przyjętym na potrzeby projektu i na dzień 31.05.2014r. osiągnięto już wysoki stopień realizacji wskaźników. Jest 

to zbieżne z opinią kadry zarządzającej projektem, zarówno po stronie Lidera, jak i Partnera, która zauważa, że 

nie napotkano poważnych trudności w związku z rekrutacją uczestników, wobec czego wskaźniki są realizowane 

według przyjętego planu.  

[PSOUU] nie ma problemu z rekrutacją i na tym etapie prowadzenia projektu jest to połowa. Wskaźniki są na wysokim 

poziomie, tak, to jest ponad 60% osób już rekrutowanych. Po kolei wszystkie formy wsparcia przechodzą osoby. Też 

jest wysoki wskaźnik, jeżeli chodzi o rekrutację rodziców. IDI 1_kadra zarządzająca 

Projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem. Wszystkie wskaźniki i wskazania merytoryczne zostały 

zrealizowane, na ten etap, który był zaplanowany. IDI 2_kadra zarządzająca 

 

Wyjątkowo sprawnie przebiega rekrutacja i diagnoza osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

głębokim – jeszcze przed terminem określonym w harmonogramie udało się pozyskać do projektu, przebadać 

za pomocą kwestionariusza oraz przygotować IPD dla wcześniej określonej liczby 100 beneficjentów.  

W zakresie rekrutacji i wsparcia beneficjentów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności na 

dzień 31.05.2014 r., w większości osiągnięto wskaźnik co najmniej 50%. Nieco mniejsze rezultaty osiągnięto  

w zakresie wsparcia ze strony psychologa oraz poradnictwa i doradztwa zawodowego (odpowiednio 45% i 44% 

realizacji wskaźnika). Ma to jednak swoje uzasadnienie – wsparcie w tym zakresie zgodnie z założeniami 

projektu powinno być rozłożone w czasie, co jak zauważa kadra merytoryczna, jest to zgodne z potrzebami 

samych beneficjentów. 
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Najniższy wskaźnik w grupie beneficjentów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności 

osiągnięto w zakresie podjęcia staży i zatrudnienia (28,33% i 25,33% zrealizowania wskaźnika). Zgodnie  

z założeniami projektu rezultaty te powinny stanowić efekt wcześniejszych form wsparcia, dlatego zrozumiałe 

jest ich realizowanie na późniejszych etapach projektu. Wobec tego osiągnięcie takiego poziomu realizacji 

wskaźnika na dzień 31.05.2014 r. nie jest niepokojące i nie powinno zagrażać osiągnięciu wskaźnika w całości 

zgodnie z harmonogramem. 

Również wskaźnik odnoszący się do wsparcia rodzin i opiekunów beneficjentów jest realizowany sprawnie  

i zgodnie z harmonogramem, jako że na dzień 31.05.2014 r. niemal 70% z przewidzianych 350 osób wzięło już 

udział w warsztatach i tym samym zakończyło udział w projekcie.  

Podsumowując, w trakcie ewaluacji mid-term nie zidentyfikowano zagrożeń dla dalszej realizacji wskaźników 

twardych zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem. Nie znajduje się uzasadnienia dla 

uruchamiania dodatkowych działań w obszarach, których dotyczą wskaźniki twarde. 
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12. REZULTATY PROJEKTU – PERSPEKTYWA MENTORÓW  

Jak podkreślają reprezentanci kadry merytorycznej, mentorzy należą jednocześnie do kadry projektu, ale 

stanowią również jego beneficjentów, ponieważ udział w projekcie rozwija ich kompetencje  

społeczne i zawodowe.  

Na pewno czymś co można by było wykorzystać [w przyszłości] jest ten system wsparcia osób z głęboką 

niepełnosprawnością przy udziale mentora. Który z jednej strony aktywizuje osobę z głęboka niepełnosprawnością, ale 

z drugiej strony aktywizuje też osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, bądź małym czyli mentorów. 

Czyli tu jest taka, takie działanie dwutorowe przy jednym działaniu, bo uderza się w dwóch, w dwa rodzaje, w dwóch 

różnych beneficjentów. IDI 8_kadra merytoryczna 

Potwierdzają to zrealizowane wywiady jakościowe z mentorami.  

Mentorzy dostrzegają pozytywny wpływ swoich działań w projekcie na obszar własnych zachowań  

i umiejętności społecznych. Udział w projekcie stał się okazją do nawiązania kontaktów, a także poszerzenia 

umiejętności komunikacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim. Jak 

sami twierdzą, mieli okazję spędzić czas w przyjaznym środowisku, w życzliwej atmosferze. 

Nikomu się nie dokucza, nikt się na nikogo nie denerwuje. IDI 15_kadra merytoryczna 

Niezwykle istotną wartością okazała się dla mentorów możliwość podjęcia pracy, co pozwoliło im na aktywne  

i użyteczne spędzanie czasu, oraz przebywania poza domem.  

Jak przychodzę tutaj to jestem rozluźniona, a jak siedziałam w domu to byłam spięta.[…] Przychodzę do pracy, żeby 

być spokojną, dla relaksu, żeby się z kimś spotkać. IDI 14_ kadra merytoryczna 

Zdaniem mentorów ważne jest umożliwienie nowej formy kontaktu z innymi osobami niepełnosprawnymi jaką 

oferuje możliwość zbudowania relacji na poziomie uczestnik projektu-mentor. Obie grupy wzajemnie się od 

siebie uczą.  

Oni muszą być wśród nas, a my wśród nich. IDI 15_ kadra merytoryczna 

Podobnie pozytywnie ocenili wpływ otrzymanego wsparcia na własne kompetencje zawodowe. Badani 

mentorzy już wcześniej mieli doświadczenie w pracy w takim charakterze, tym niemniej pozytywnie ocenili 

możliwość pogłębienie umiejętności związanych z tym zawodem. Jak sami zauważają, nauczyli się komunikacji  

z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz większej wrażliwości na potrzeby tych 

osób (z niektórymi porozumiewają się werbalnie, z innymi gestami, w zależności od formy kontaktu, jaką 

preferują beneficjenci). Wyraźnie zwracano uwagę na podmiotowość i potrzeby podopiecznych – mentorzy 

podkreślali jak istotne jest spędzanie czasu z uczestnikami i ich bliższe poznanie, nawiązanie relacji opartej na 

zaufaniu. Jako dodatkowe umiejętności wypracowane dzięki pracy w projekcie mentorzy wskazywali: nauczenie 

się cierpliwości (starali się nie wyręczać uczestników pracowni, a spokojnie, w odpowiednim tempie uczyć ich 

poszczególnych czynności. 

Nie krzyczeć, spokojnie rozmawiać, wspierać ich. IDI 14_kadra merytoryczna 

Jeden z badanych zaznaczył, że udział w projekcie pozwolił mu na spełnienie marzenia, jakim było oferowanie 

wsparcia innym osobom z niepełnosprawnością, a nabyte doświadczenia sprawiają, że planuje związać swoją 

przyszłość zawodową z  podobną pracą.  
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W opinii mentorów, wsparcie, jakie oferują pozostałym uczestnikom projektu jest bardzo istotne dla 

przebiegu i skuteczności ich rehabilitacji. Dzięki działaniom mentora, pozostali uczestnicy projektu mają 

odczucie, że nie są sami ze swoimi trudnościami, mają też kogoś, z kim mogą się podzielić radością  

z wykonywanej pracy. Jak zauważają mentorzy, część z uczestników nie chciała włączyć się w produkcję 

podpałki, miał niską motywację do pracy. Wsparcie mentora miało duże znaczenie dla jej budowania  i w wielu 

wypadkach umożliwiło włączenie się osób z głęboką niepełnosprawnością w planowane działania zawodowe. 

Ważnym elementem było przekazanie beneficjentowi 1 egzemplarza wykonanej samodzielnie podpałki, w ten 

sposób uczestnicy mieli w ręku gotowy produkt, który sami wykonali, co podnosiło ich motywację do pracy,  

a także pozwalało zaprezentować efekty swojej pracy rodzinie, co podnosiło ich samoocenę.  

Dodatkowo mentorzy wskazywali na wyniesione z projektu korzyści osobiste: najważniejszą z nich okazała 

się możliwość uczenia się odpowiedzialności za innych. Pracowali razem z innymi uczestnikami przy wyrobie 

podpałki, czuli jednak że ich rola w projekcie jest wyjątkowa i ważna. Cała organizacja ich pracy podniosła ich 

samoocenę, poczuli się częścią kadry, tym razem to oni mogli przekazywać wsparcie innym osobom, a nie 

występować jedynie w roli odbiorcy tego wsparcia. Do wzrostu samooceny przyczyniło się również szkolenie,  

w którym brali udział. Fakt, że szkolenie trwało aż dwa dni, było prowadzone w Warszawie, w siedzibie głównej 

PSOUU sprawiło, że poczuli się docenieni. 

Z perspektywy mentorów wsparcie, jakie otrzymywali w projekcie, było wyczerpujące. Ważną rolę w tym 

zakresie pełnili terapeuci, stale przebywający z uczestnikami w pracowniach. W razie jakichkolwiek trudności 

związanych z produkcją podpałek, jak i pracą z uczestnikami mentorzy mieli możliwość zwrócenia się do 

terapeutów i wspólnie z nimi rozwiązywali pojawiające się problemy. Dla mentorów istotne było, iż weszli  

w znane sobie środowisko. Już wcześniej byli związani z miejscem realizacji, w którym pracowali, znali 

zatrudnionych tam specjalistów, i dążyli ich zaufaniem. Znali także beneficjentów miejsca realizacji, co ułatwiło 

im nawiązanie współpracy z tymi osobami.  

Badani mentorzy pracowali już wcześniej z osobami z niepełnosprawnością, a zdobyte doświadczenie pomogło 

im w pracy w obecnym projekcie. Podkreślali jednak rolę szkolenia, jakie odbyli na samym początku projektu, 

oceniając je jako wyczerpujące i przydatne, ponieważ obejmowało: 

 Instrukcję wyrobu podpałki – podkreślano istotność procesu nauki: najpierw prowadzący pokazał jak 

wyrobić podpałkę, potem robił ją razem z przyszłym mentorem, a następnie mentor sam wykonywał 

wszystkie czynności, mając w razie potrzeby wsparcie prowadzącego; 

 Metody przekazywania zdobytej wiedzy pozostałym uczestnikom projektu; 

 Zagadnienia związane z pracą z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, znacznym i głębokim. 
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13. REZULTATY PROJEKTU - OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

13.1 Ogólna ocena uczestnictwa w projekcie 

Prawie wszyscy badani uczestnicy projektu będący osobami z niepełnosprawnością intelektualną przyznali, 
że są zadowoleni z udziału w projekcie – łącznie 97% uczestników przyznało, że udział w projekcie im się 
bardzo lub raczej podobał. Nieco bardziej byli zadowoleni mężczyźni (99%), niż kobiety (94%). Ponadto udział  
w projekcie podobał się wszystkim osobom w wieku 31-40 lat, nieco mniej byli zadowoleni uczestnicy w wieku 
do 30 lat (96%), a najmniej osoby najstarsze, powyżej 41 lat (93%).  

Dodatkowo większość opiekunów (92%) uznała, za użyteczny udział podopiecznego w projekcie. Najczęściej 
byli to opiekunowie zamieszkujący w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców (100% odpowiedzi zdecydowanie 
tak oraz raczej tak). Odsetek ten nieznacznie malał wraz ze zmniejszaniem się wielkości miejscowości – 90%  
w miastach 21-49 tys. mieszkańców, 89% w miastach do 20 tys. mieszkańców oraz 87% na wsi.  

Rysunek 8 Odsetek niepełnosprawnych intelektualnie uczestników zadowolonych z udziału w projekcie – odsetek 

odpowiedzi „bardzo mi się podobał” lub „raczej mi się podobał” oraz odsetek opiekunów uznających udział 

podopiecznego w projekcie za użyteczny – odsetek odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak” 

 

Źródło: Badanie CAPI wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w projekcie (N=159) oraz wśród 

opiekunów (N=168) 

 

Osobom z niepełnosprawnością intelektualną, które uczestniczyły w projekcie podobał się spontanicznie przede 
wszystkim całokształt projektu (33%) – wskazywano na dobrze prowadzone, ciekawe zajęcia (15%), możliwość 
nauczenia się nowych rzeczy (9%), czy też miła atmosfera (4%). 7% badanych uczestników przyznało, że 
wszystko im się podobało. Kolejnym 30% respondentów podobały się konkretne wykonywane czynności 
zawodowe – głównie zajęcia praktyczne (9%), praktyki w restauracji (6%), prace porządkowe (5%), zajęcia 
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plastyczne (4%). Podobny odsetek (29%) badanych osób z niepełnosprawnością intelektualną wskazał na 
elementy projektu mające kształtować umiejętności społeczne – głównie spotkania z nowymi ludźmi, kolegami 
(16%), wyjazdy, wycieczki, spacery (9%), ale również współpraca z terapeutą (4%), czy nauka komunikacji  
z innymi (3%). 21% uczestników projektu wyrażało zadowolenie z elementów mających na celu kształtowanie 
umiejętności zawodowych np. możliwość pracowania w normalnych warunkach (10%), ćwiczenia grupowe na 
temat poszukiwania pracy (8%), możliwość bycia przydatnym (2%). 

Jedynie 8% osób wskazało konkretne elementy projektu, które im się nie podobały. Ponadto zastrzeżenia 
były bardzo rozdrobnione. Jedynie 3% osób wskazało na niechęć wobec konieczności sprzątania w projekcie. 
Po 1% uczestników projektu zgłosiło zastrzeżenia co do zbyt dużej ilości obcych ludzi, zbyt dużej intensywności 
projektu, wyśmiewania uczestnika przez inne osoby, traktowania uczestników jak małe dzieci, czy też 
nieinteresujące zajęcia.  

 

Tabela 18 Elementy projektu, które najbardziej się podobały i nie podobały osobom z niepełnosprawnością intelektualną 

– wskazania spontaniczne 

Elementy projektu, które się podobały Elementy projektu, które się nie podobały 

OGÓLNIE 33% wszystko mi się podobało 78% 

 - dobrze prowadzone, ciekawe zajęcia 15% sprzątanie 3% 

 - mogłem się nauczyć nowych rzeczy  9% zbyt dużo obcych ludzi 1% 

 - wszystko mi się podobało 7% zbyt krótki projekt 1% 

 - miła atmosfera 4% zbyt intensywny projekt, brak czasu 
na odpoczynek 

1% 

KONKRETNE CZYNNOŚCI ZAWODOWE 30% zły stosunek innych, śmiały się ze 
mnie 

1% 

 - zajęcia praktyczne 9% traktowali nas jak małe dzieci 1% 

 - praktyki w restauracji 6% zajęcia mnie nie interesowały 1% 

 - prace porządkowe 5% zajęcia z ogrodnictwa 1% 

 - zajęcia plastyczne 4% wszystko mi się nie podobało 1% 

 - podlewanie kwiatów, sadzenie, prace ogrodowe 3% trudno  powiedzieć 14% 

 - gotowanie 1%  

 - koszenie trawy  1% 

 - składanie podpałek 1% 

 - korzystanie z Internetu, czytanie, liczenie, 
ćwiczenia matematyczne 

1% 

 - pisanie 1% 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOSCI SPOŁECZNYCH 29% 

 - spotkania z nowymi ludźmi, kolegami 16% 

 - wyjazdy, wycieczki, spacery  9% 

 - współpraca z terapeutą 4% 

 - nauka komunikacji z innymi 3% 

 - zajęcia w grupie 1% 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 21% 

 - mogłem normalnie pracować 10% 

 - ćwiczenia grupowe na temat poszukiwania pracy 8% 

 - mogłem być przydatny 2% 

 - informacje dotyczące tego jak ubierać się w pracy 1% 
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Elementy projektu, które się podobały Elementy projektu, które się nie podobały 

 - rozmowy o postępowaniu, co można a czego nie 
można robić w pracy  

1% 

INNE 4% 

 - zarobiłem pieniądze 2% 

 - dowożenie busem 1% 

 - dostałam torbę środków chemicznych
11

  1% 

trudno  powiedzieć 4% 

Źródło: Badanie CAPI wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w projekcie (N=159) 

 

Niepełnosprawnym uczestnikom projektu, nie tylko podobała się ta inicjatywa, ale również w większości 
uznali, że nauczyli się w projekcie nowych rzeczy – 97%. Zdanie takie wyraziło 99% badanych kobiet i 96% 
mężczyzn. Nieco częściej przyznawały, że nauczycieli się nowych rzeczy w projekcie osoby w wieku 41 lat  
i więcej (100%), w porównaniu do 98% osób w wieku 31-40 lat oraz 95% osób w wieku do 30 lat. Wszyscy 
badani z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uznali, że nauczyli się nowych rzeczy. Ponadto zdanie 
takie wyraziło 92% osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.  

Również większość opiekunów przyznała, że ich podopieczni dzięki projektowi nauczyli się nowych rzeczy 
(92%). Najczęściej byli to mieszkańcy miast powyżej 50 tys. mieszkańców (100%), najrzadziej zaś miast od 20 do 
49 tys. mieszkańców (78%). 

 

Rysunek 9 Odsetek tych, którzy uznali, że dzięki projektowi nauczyli się nowych rzeczy lub podopieczny nauczył się 

nowych rzeczy 

 

Źródło: Badanie CAPI wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w projekcie (N=159) oraz wśród 

opiekunów (N=168) 

  

                                                                 
11 Prawdopodobnie respondentowi chodziło o kosmetyki otrzymane w ramach Pakietu Personalnego.  
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13.2 Wpływ projektu na umiejętności społeczne 

Uczestnicy projektu oraz ich opiekunowie bardzo wysoko ocenili udział w projekcie w obszarze zwiększenia 
umiejętności społecznych osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 64% uczestników projektu będących 
osobami z niepełnosprawnością intelektualną wskazało, iż poprawiły się ich umiejętności we wszystkich pięciu 
badanych obszarach: umiejętności nawiązania kontaktu z innymi ludźmi (obszar 1), umiejętności potrzebne  
w kontaktach z innymi (obszar 2), umiejętności panowania nad gniewem lub złością (obszar 3), umiejętności 
słuchania innych (obszar 4) oraz umiejętności samodzielnego robienia codziennych rzeczy (obszar 5). 
Dodatkowo w 17% wskazano cztery różne obszary – najczęściej było to nawiązywanie kontaktu z innymi ludźmi 
i umiejętności w zakresie podtrzymywania tego kontaktu, jak również słuchanie innych i samodzielne robienie 
różnych codziennych czynności. W przypadku opiekunów aż 86% uznało, iż w co najmniej niewielkim stopniu 
zwiększyły się umiejętności ich podopiecznych we wszystkich pięciu badanych obszarach. Dodatkowo 8% 
wskazało cztery różne obszary (obszary 1, 2, 3, 4 lub obszary 1, 2, 4 i 5) oraz 4% trzy różne obszary, w których 
umiejętności uległy poprawie w co najmniej niewielkim stopniu.  

Jedynie 4% osób z niepełnosprawnością intelektualną i 1% opiekunów stwierdziło, że w żadnym z badanych 
obszarów nie zwiększyły się poprzez udział w projekcie umiejętności społeczne niepełnosprawnego uczestnika.  

Zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak również opiekunowie uznali, że udział w projekcie osobom  
z niepełnosprawnością intelektualną pozwolił przede wszystkim na zwiększenie umiejętności w zakresie 
nawiązania kontaktu z innymi ludźmi (89% niepełnosprawnych uczestników oraz 95% opiekunów), 
umiejętności słuchania innych (odpowiednio 89% i 98%) oraz umiejętności potrzebnych w kontaktach  
z innymi ludźmi – w spotkaniach, rozmowach, wspólnej pracy (odpowiednio 88% i 96%). Niepełnosprawni 
uczestnicy słabiej ocenili projekt pod względem umiejętności potrzebnych do panowania nad gniewem, złością 
(71% uznało, że poprawiły się ich umiejętności w tym zakresie). W przypadku opiekunów jednak aż 93% uznało, 
że ich podopieczny przynajmniej w stopniu niewielkim poprawił swoje umiejętności w panowaniu nad gniewem 
lub złością. Z drugiej strony opiekunowie najsłabiej ocenili aspekt samodzielnego robienia różnych codziennych 
rzeczy (92%), mimo iż sami niepełnosprawni w aż 89% przyznali, iż w tym obszarze poprawili 
swoje umiejętności. 

Rysunek 10 Odsetek tych, którzy uznali, że dzięki projektowi poprawiły się ich umiejętności społeczne oraz odsetek 

opiekunów, którzy uznali, że podopieczni zwiększyli swoje umiejętności społeczne – odsetek odpowiedzi w bardzo dużym 

stopniu, w dużym stopniu, w średnim stopniu i niewielkim stopniu 

 

Źródło: Badanie CAPI wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w projekcie (N=159) oraz wśród 

opiekunów (N=168) 
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13.3 Wpływ projektu na umiejętności zawodowe oraz sytuację zawodową 

Zarówno niepełnosprawni intelektualnie uczestnicy projektu, jak i ich podopieczni słabiej ocenili zdobywane  
w projekcie umiejętności zawodowe, w porównaniu do umiejętności społecznych. Co piąta osoba  
z niepełnosprawnością intelektualną uznała, iż nie poprawiła żadnych z ocenianych umiejętności zawodowych. 
31% wskazało wszystkie cztery oceniane aspekty szczegółowe w obszarze umiejętności zawodowych – 
samodzielne rozwiązywanie problemów (obszar 6), sposoby szukania pracy (obszar 7), rozmawiania o pracy  
z osobą, która może zatrudnić (obszar 8) oraz samodzielna praca (obszar 9). 11% osób uznało, że poprawiło 
swoje umiejętności zawodowe w trzech obszarach (najczęściej obszary 7, 8 i 9), 17% w dwóch (najczęściej to 
obszar rozmawiania o pracy z osobą, która zatrudnia oraz samodzielna praca), a 19% w tylko jednym 
(najczęściej to obszar samodzielnej pracy). 

W przypadku opiekunów również co piąty uznał, że podopieczny w żadnym obszarze nie poprawił swoich 
umiejętności. Z drugiej strony aż 58% opiekunów przyznało, że podopieczny zwiększył swoje umiejętności we 
wszystkich czterech ocenianych obszarach w co najmniej niewielkim stopniu. 12% opiekunów uznało, że 
podopieczny zwiększył umiejętności w tylko jednym aspekcie (głównie obszar samodzielnego rozwiązywania 
problemów), 8%, że w dwóch (głównie samodzielność w rozwiązywaniu problemów i samodzielna praca), a 3%, 
że w trzech aspektach (obszary 6, 7 oraz 8).  

Niepełnosprawni intelektualnie uczestnicy projektu przede wszystkim przyznawali, że dzięki projektowi 
poprawiły się ich umiejętności w zakresie samodzielnej pracy (60%). Potwierdzają to również opiekunowie, 
którzy w 68% wskazali, iż w co najmniej niewielkim stopniu ich podopieczny poprawił swoje umiejętności w tym 
aspekcie. W nieco mniejszym stopniu osoby z niepełnosprawnością intelektualną uznawały, że poprawiły swoje 
umiejętności w zakresie sposobów rozmawiania o pracy z osobą, która zatrudnia (57%), zaś najsłabiej ocenili 
samodzielność rozwiązywania problemów oraz sposoby poszukiwania pracy – odpowiednio 49% i 45% uznało, 
że poprawiły się ich umiejętności w tym zakresie. Ostatnie dwa aspekty zdecydowanie lepiej ocenili 
opiekunowie, którzy w aż 77% uznali, że ich podopieczny w co najmniej niewielkim stopniu poprawił swoje 
umiejętności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz w 60% w zakresie sposobów 
poszukiwania pracy. 

Rysunek 11 Odsetek tych, którzy uznali, że dzięki projektowi poprawiły się ich umiejętności zawodowe oraz odsetek 

opiekunów, którzy uznali, że podopieczni zwiększyli swoje umiejętności zawodowe – odsetek odpowiedzi w bardzo 

dużym stopniu, w dużym stopniu, w średnim stopniu i w niewielkim stopniu 

 

Źródło: Badanie CAPI wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w projekcie (N=159) oraz wśród 

opiekunów (N=168) 
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Większość niepełnosprawnych uczestników projektu chciałaby pracować zawodowo (76%, w tym 62% 
chciałoby bardzo pracować). Częściej chęć pracowania wyrażali badani mężczyźni (79%), niż kobiety (73%). 
Odsetek chcących pracować nieznacznie spada wraz z wiekiem – w grupie osób najmłodszych, do 30 roku życia 
wyniósł 77%, w grupie osób w wieku 31-40 lat (76%), a wśród najstarszych respondentów, w wieku 41 lat  
i więcej 72%. Znaczące różnice widoczne są pomiędzy respondentami z różnym stopniem niepełnosprawności. 
Aż 90% niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym chciałoby pracować, podczas gdy w grupie osób  
z niepełnosprawnością znaczną już tylko 60%.  

Opiekunowie również chcieliby w większości, by ich podopieczny pracował, jednakże odsetek ten jest nieco 
niższy, niż w grupie samych osób niepełnosprawnych i wynosi 67% (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). 
Aż 80% opiekunów podopiecznego z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności chciałoby by on pracował. 
Odsetek ten zdecydowanie spada wraz z pogłębianiem się niepełnosprawności – wśród opiekunów 
podopiecznych ze znacznym stopniem niepełnosprawności wyniósł 63%, wśród opiekunów osób z głębokim 
stopniem jedynie 28%. Co ciekawe większą chęć podjęcia pracy przez podopiecznego wyrazili opiekunowie 
mieszkający na wsi (70%) oraz w miastach 20-49 tys. mieszkańców (73%), rzadziej zaś opiekunowie  
z najmniejszych (do 20 tys. mieszkańców (64%) oraz największych miast (63%). 

Co prawda większość opiekunów chciałaby, by podopieczni pracowali, jednak tylko 39% uznało, że ich 
podopieczny może pracować zawodowo. Najczęściej byli to opiekunowie osób z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności (62%), opiekunowie w wieku do 35 lat (45%) oraz 36-55 lat (41%), a także opiekunowie 
mieszkający w miastach do 20 tys. mieszkańców (52%). Z drugiej strony najczęściej przyznawali, że podopieczny 
nie może pracować opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym (23%)  
i głębokim (0%), opiekunowie najstarsi wiekiem, powyżej 55 lat (35%) oraz opiekunowie ze wsi (33%)  
i największych miast (36%). 

Rysunek 12 Odsetek niepełnosprawnych uczestników projektu, którzy chcieliby pracować zawodowo (odpowiedzi „tak, 

bardzo” oraz „tak trochę”) oraz opiekunów, którzy chcieliby by ich podopieczni pracowali zawodowo (odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” oraz „raczej tak” 

 

Źródło: Badanie CAPI wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w projekcie (N=159) oraz wśród 

opiekunów (N=168)  
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14. OCENA PROJEKTU Z PERSPEKTYWY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

Większość rodziców/opiekunów, którzy uczestniczyli w badaniu oceniła, że udział w projekcie „Wsparcie 
osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub 
niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III” spełnił ich 
oczekiwania (92% odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”). 

Większymi entuzjastami okazały się badane opiekunki (93%), niż opiekunowie (88%). Ponadto najczęściej 
oceniali, że udział w projekcie spełnił oczekiwania opiekunowie w wieku do 35 lat (95%) lub powyżej 55 lat 
(95%), a najrzadziej opiekunowie w średnim wieku 36-55 lat (88%). Istotny był również stopień 
niepełnosprawności podopiecznego. Odsetek przyznających, że projekt spełnił ich oczekiwania wzrastał wraz  
z pogłębianiem się niepełnosprawności podopiecznego. I tak wszyscy opiekunowie podopiecznych z głębokim 
stopniem niepełnosprawności ocenili, że projekt spełnił ich oczekiwania, podczas gdy w grupie opiekunów osób 
z niepełnosprawnością w stopniu znacznym odsetek ten wyniósł 96%, a w przypadku stopnia 
umiarkowanego (87%). 

Nieznacznie różnice dostrzegalne są również ze względu na miejsce zamieszkania opiekuna. Najczęściej 
przyznawali, że projekt spełnił ich oczekiwania opiekunowie z miast powyżej 50 tys. mieszkańców (96%), 
najrzadziej zaś z miast 20-49 tys. mieszkańców (88%). Na wsiach oraz w najmniejszych miastach (do 20 tys. 
mieszkańców) odsetek ten utrzymywał się na zbliżonym poziomie 91%-92%. 

Rysunek 13 Odsetek respondentów, którzy odpowiedzieli „raczej tak” lub „zdecydowanie tak” na pytanie: Czy udział  

w tym projekcie spełnił Pana(i) oczekiwania? 

 

Źródło: Badanie CAPI wśród opiekunów (N=168) 
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Jak pokazuje zrealizowane badanie ilościowe wśród opiekunów osób z niepełnosprawnością dzięki udziałowi  
w projekcie przede wszystkim zyskali oni chwilę oddechu i czas dla siebie (13%). Mieli również okazję do 
integracji i wymiany doświadczeń z innymi opiekunami osób z niepełnosprawnością intelektualną (12%), 
zyskania innego spojrzenia na możliwość zatrudniania osób z niepełnosprawnością (11%), ale również 
zwiększyli swoją wiedzę na temat predyspozycji podopiecznego do pracy (11%).  

Co trzeci opiekun poprzez swój udział w projekcie dostrzegał korzyści nie tylko dla siebie, ale również dla 
swoich podopiecznych, zwracając uwagę na korzyści w obszarze aktywizacji zawodowej: doświadczenie, staż, 
praca (8%), zainteresowanie pracą (2%), wykonywanie prac porządkowych (1%), obowiązkowość, punktualność, 
dyscyplina (1%), czy też wykonywanie prac prostych, powtarzalnych, prace ogrodowe: koszenie trawy, 
pielęgnacja roślin, organizacja pracy własnej (po 1%). W kontekście tym wskazywali opiekunowie również 
korzyści w obszarze aktywizacji społecznej podopiecznego: otwartość na innych ludzi, integracja (5%), wzrost 
poczucia własnej wartości, pewności siebie (4%), samodzielność (2%), czy też umiejętność słuchania 
innych (2%).  

Jedynie 11 opiekunów zgłaszało pewne zastrzeżenia, twierdząc spontanicznie w większości, że nic nie wynieśli  
z projektu (55%), ale również projekt nic nie zmienił w funkcjonowaniu podopiecznego (18%). 

 

Tabela 19 Odsetek odpowiedzi na pytania Co konkretnie dał Panu(i) udział w projekcie? oraz  Dlaczego projekt ten nie 

spełnił Pana(i) oczekiwań? – wskazania spontaniczne 

Co konkretnie dał udział w projekcie (N=168) 
Dlaczego projekt nie spełnił oczekiwań 

(N=11) 

KORZYŚCI DLA OPIEKUNA 74% nic nie wyniosłe(a)m 55% 

 - chwila oddechu, dał mi czas dla siebie 13% nic nie zmienił w funkcjonowania 
podopiecznego 

18% 

 - integracja i wymiana doświadczeń opiekunów 
osób niepełnosprawnych 

12% praca 8 godz. jest zbyt długa dla 
podopiecznego 

9% 

 - inne spojrzenie na możliwość zatrudnienia 
niepełnosprawnych  

11% trudno  powiedzieć 18% 

 - zwiększyła się moja wiedza na temat predyspozycji 
podopiecznego do pracy  

11%  

 - pomoc w opiece i poprawa jakości życia 8% 

 - zaufanie, że inni mogą mi pomóc  6% 

 - przerwanie monotonii, uśmiech w rodzinie 4% 

 - wyciszenie emocjonalne 4% 

 - inne spojrzenie na osoby niepełnosprawne  4% 

 - możliwość uczestnictwa w szkoleniu 4% 

 - umiejętności komunikacji z córką 2% 

 - spotkanie ze specjalistami 2% 

 - nic nie dał opiekunowi 2% 

 - projekt spełnił moje oczekiwania 2% 

 - uzyskałam spokój, że poradzi sobie w życiu 1% 

 - darmowe wyżywienie 1% 

 - zadowolenie i satysfakcja, że moje dziecko potrafi 
coś zrobić 

1% 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA 32% 

 - doświadczenie, staż, praca 8% 

 - otwartość na innych ludzi, integracja  5% 

 - wzrost poczucia własnej wartości, pewności siebie 4% 
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Co konkretnie dał udział w projekcie (N=168) 
Dlaczego projekt nie spełnił oczekiwań 

(N=11) 

 - nowe umiejętności - ogólnie 4% 

 - ma zorganizowany czas 3% 

 - samodzielność 2% 

 - ogólnie - zadowolona/y z udziału w projekcie 2% 

 - zainteresowanie pracą 2% 

 - umiejętność słuchania innych 2% 

 - opanowania gniewu, złości 1% 

 - wykonywanie prac porządkowych  1% 

 - obowiązkowość, punktualność, dyscyplina 1% 

 - umiejętność gotowania i pieczenia 1% 

 - jakie powinno być podejście do pracownika 1% 

 - umiejętności pracy i komunikacji  w grupie, 
zespole 

1% 

 - wykonywanie prac prostych , powtarzalnych 1% 

 - umiejętność przygotowania posiłku 1% 

 - prace ogrodowe: koszenie trawy, pielęgnacja 
roślin 

1% 

 - organizacja pracy własnej 1% 

 - poczucie bycia potrzebnym 1% 

 - wzrost samodzielności - mycie, samodzielne 
ubieranie się 

1% 

trudno  powiedzieć 2% 

Źródło: Badanie CAPI wśród opiekunów (N=168) 

 

Większość badanych opiekunów przyznała, że dzięki udziałowi w projekcie zwiększyła swoją wiedzę na temat 
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie (88% odpowiedzi „zdecydowanie tak”  
i „raczej tak”). 

Swoją wiedzę na temat aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną zwiększyły przede 
wszystkim opiekunki (89%), nieco rzadziej opiekunowie płci męskiej (80%). W największym stopniu skorzystały 
na polepszeniu posiadanej wiedzy najstarsi wiekiem opiekunowie – powyżej 55 lat (90%), nieco mniej 
opiekunowie w średnim wieku – 36-55 lat oraz opiekunowie do 35 lat (po 85%). Ponadto swoją wiedzę na 
temat aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie powiększyło 94% opiekunów 
podopiecznych z głębokim stopniem niepełnosprawności oraz 89% z podopiecznymi z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Nieco mniej skorzystali opiekunowie niepełnosprawnych w stopniu znacznym (85%). 
Należy zauważyć, że wzrost poziomu wiedzy na temat aktywizacji zawodowej szczególnie wysoki był wśród 
opiekunów mieszkających na wsi (91%) oraz w najmniejszych miastach – do 20 tys. mieszkańców (96%). Im 
większe miasto, tym zmniejszał się wpływ projektu na polepszenie stanu wiedzy opiekunów – 85% opiekunów  
z miast 20-49 tys. mieszkańców oraz 82% z miast powyżej 50 tys. mieszkańców przyznała, że zwiększyła swoją 
wiedzę na temat aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
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Rysunek 14 Odsetek respondentów, którzy odpowiedzieli „raczej tak” lub „zdecydowanie tak” na pytanie: Czy udział  

w projekcie zwiększył Pana(i) wiedzę na temat aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie? 

 

Źródło: Badanie CAPI wśród opiekunów (N=168) 

 

Większość badanych opiekunów także przyznawała, że dzięki projektowi zmieniło się ich nastawienie do 
aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną (85% - odpowiedzi „zdecydowanie tak”  
i „raczej tak”).  

W największym stopniu dotyczyło to badanych opiekunek (87%) oraz rodziców/opiekunów w wieku 36-55 lat 
(85%) i powyżej 55 lat (88%). Najrzadziej przyznawali, że dzięki projektowi zmieniło się ich nastawienie do 
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie mężczyźni (68%) i najmłodsi opiekunowie –  
w wieku do 35 lat (70%). Odsetek opiekunów przyznających się do zmiany nastawienia do aktywizacji 
zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną wzrastał nieznacznie wraz z pogłębianiem się 
niepełnosprawności podopiecznego – wśród opiekunów osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym 
wyniósł 82%, a wśród opiekunów osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim już 89%. Ponadto swoje 
nastawienie w największym stopniu zmienili badani opiekunowie mieszkający na terenach wiejskich – aż 93%. 
W najmniejszym zaś stopniu opiekunowie z największych miast – 75%. Różnica ta może wynikać z faktu, że  
w większych miastach społeczne nastawienie jest wyższe, niż na wsi wobec aktywności zawodowej osób  
z niepełnosprawnością intelektualną, więc ta zmiana jest mniej widoczna. 
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Rysunek 15 Odsetek respondentów, którzy odpowiedzieli „raczej tak” lub „zdecydowanie tak” na pytanie: A czy dzięki 

udziałowi w projekcie zmieniło się Pana(i) nastawienie do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

intelektualnie? 

 

Źródło: Badanie CAPI wśród opiekunów (N=168) 
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Część 4 – Rekomendacje wynikające z projektu 
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15. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE DALSZEJ REALIZACJI PROJEKTU 

Tabela 1. Trudności wymagające dalszych działań i wypracowane rekomendacje.   

ŹRÓDŁO 
INFORMACJI 

Trudności Rekomendacje dot. dalszej części projektu 

Kadra 
merytoryczna – 
ogólne 
zagadnienia 

Biurokratyzacja projektu 

 Bardzo duży poziom biurokratyzacji, za mało czasu na pracę z 
beneficjentem. 

 

 

Kwestie finansowe 

 Brak płynności finansowej – aby działać zgodnie z harmonogramem 
specjaliści muszą zakładać prywatne pieniądze.  

 

 

Komunikacja w projekcie 

 Brak płynnego przepływu dokumentacji na linii Partner – kadra 
merytoryczna: kadra zarządzająca Partnera zwraca się do miejsc 
realizacji projektu o dokumenty, które zostały przesłane nawet kilka 
miesięcy wcześniej.  

 Mimo że miejsce realizacji założyło konto e-mail specjalnie na 
potrzeby projektu, nie trafiają tam wszystkie wiadomości od 
Partnera, część jest wysyłana na prywatne adresy wybranych 
pracowników. 

Biurokratyzacja projektu 

 Zmniejszenie poziomu biurokratyzacji.  

 Zorganizowanie spotkania pomiędzy przedstawicielami Lidera, a 
przedstawicielami kadry merytorycznej projektu, mającego na celu 
przedstawienie wagi wymogów formalnych i konieczności wypełniania 
dokumentów. 

 

Kwestie finansowe 

 Przesyłanie środków na konto miejsca realizacji projektu. 
 

 Upłynnienie finansowania z góry zaplanowanych w harmonogramie działań 
prowadzonych przez miejsce realizacji. 
 
 
 

Komunikacja w projekcie 

 Dbanie o zapewnienie sprawnego i efektywnego przepływu informacji w 
ramach projektu na linii Partner-kadra merytoryczna. 
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ŹRÓDŁO 
INFORMACJI 

Trudności Rekomendacje dot. dalszej części projektu 

Wymogi formalne 

 Harmonogram należy przekazywać na jeden miesiąc z góry, 
tymczasem w przypadku niektórych działań trudno z góry 
przewidzieć dokładne terminy, a wprowadzanie poprawek do 
harmonogramu jest dodatkowym utrudnieniem i zajmuje czas, który 
mógłby być przeznaczony na pracę z OzNI. Zdarzają się też sytuacje, 
których nie można przewidzieć, np. uczestnik się rozchoruje lub 
weźmie urlop na żądanie. 

 W efekty projektu wlicza się praktycznie jedynie zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę

12
.  

Wsparcie beneficjentów 

 Projekt nie przewiduje imprezy wieńczącej projekt, z udziałem kadry 
merytorycznej oraz beneficjentów. Taka impreza, poza miejscem 
realizacji, podkreśliłaby rangę całego działania w oczach 
beneficjentów, dała im okazję wykorzystania rzeczy zakupionych w 
Pakiecie Personalnym. 

Wymogi formalne 

 Dopuszczenie możliwości prowadzenia harmonogramu działań na bardziej 
ogólnym poziomie

13
. 

 
 

 Należy rozważyć w realizowanych w przyszłości działaniach w ramach 
kolejnego projektu włączenie w efekty projektu zatrudnienia na podstawie 
umowy zlecenie.  

 
 
Wsparcie beneficjentów 

 W ramach projektu miejsce realizacji mogłoby mieć zapewnione środki 
finansowe na to aby spotkanie odbyło się poza miejscem realizacji  
w restauracji.  

Konsultant 
merytoryczny 

 Dokumenty, które muszą podpisać beneficjenci są niedostosowane 
do OzNI, beneficjenci nie rozumieją, co jest w nich napisane

14
. 

  

 Dostosowanie dokumentacji, którą wypełniają i/ lub podpisują beneficjenci 
do OzNI. 
 

                                                                 
12 Regulamin rekrutacji zakłada możliwość zawarcia umowy cywilnoprawnej, jednakże pod warunkiem  spełnienia wymogów co do wysokości wynagrodzenia, co wynika z wytycznych w zakresie wskaźnika 

efektywności zatrudnieniowej. 

13 Lider w porozumieniu z Partnerem wysłał pismo do CRZL w tej sprawie. CRZL nie wyraził zgody na przesyłanie harmonogramów w bardziej ogólnej formie. 

14 Potwierdza to analiza dokumentów projektowych. Dotyczy to załączników do Regulaminu form udzielanego wsparcia dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa  i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III” (Załącznik nr 31) oraz Załączników do Regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa projektu pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim 

stopniem upośledzenia umysłowego III” (Załączniki nr 4, 5, 6, 9, 10). Należy mieć jednak na uwadze, że nad przygotowaniem regulaminów pracowali przedstawiciele zarówno Partner a jak i Lidera, a całość jest 

akceptowana przez Grupę Sterującą Projektem, w której skład wchodzą przedstawiciele PFRON, PSOUU, CRZL i BON. Ponadto dokumenty stosowane w ramach III edycji projektu były przygotowane na podstawie 

dokumentów funkcjonujących w II edycji. 
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ŹRÓDŁO 
INFORMACJI 

Trudności Rekomendacje dot. dalszej części projektu 

 Konieczność szczegółowego wypełniania harmonogramu z góry.   Rezygnacja z konieczności szczegółowego wypełniania harmonogramu  
z góry 

15
. 

Konsultant 
metodyczny 

 Zdarzają się trudności z dostosowaniem zadań w pracowni do 
możliwości OzNI (część z nich ma nie w pełni sprawne ręce), choć 
kadra merytoryczna dokłada starań, aby znaleźć każdemu 
uczestnikowi zajęcie w pracowni nie zawsze widzi rozwiązanie.  

 Dodatkowe szkolenie dla terapeutów dot. pracy z osobami z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. 

 Superwizja początkujących pracowników, wykazywanie przez koordynatora 
zainteresowania przebiegiem działań wspierających, osobiste spotkania. 

Psycholog  Ściśle określona z góry liczba godzin z psychologiem identyczna dla 
każdego uczestnika, niezależnie od jego potrzeb

16
.   

 Uelastycznienie liczby i harmonogramu wsparcia ze strony psychologa do, 
monitorowanych na bieżąco, postępów i potrzeb beneficjenta. 

Trener pracy  Ściśle określony z góry harmonogram wsparcia uczestnika, 
niezależnie od jego potrzeb.   

 Brak wsparcia po zakończeniu projektu. 

 Zdarzało się, że trener poznawał uczestników i konkretne miejsce 
pracy tuż przed rozpoczęciem praktyk. 
 
 

 Trener oprócz dziennika musiał wypełniać sprawozdania, co było 
powielaniem informacji już spisanych w dzienniku. 

 Uelastycznienie liczby i harmonogramu wsparcia ze strony trenera do, 
monitorowanych na bieżąco, postępów i potrzeb beneficjenta. 

 Kontynuowanie wsparcia po zakończeniu projektu. 

 Przekazywanie trenerom, którzy na co dzień nie pracują z danymi 
beneficjentami konkretnych informacji nt. uczestników projektu (ich 
słabych i mocnych stron, możliwości i potrzeb). Umożliwienie trenerowi 
poznania uczestników jeszcze przed rozpoczęciem z nimi pracy w 
konkretnym miejscu pracy. 

 Ograniczenie sprawozdawczości do dziennika. 

Doradca 
zawodowy 

 Specjaliści mieli przypisane 2 godziny na szukanie praktyk dla 
każdego z uczestników – był to niewystarczający czas. 

 Wpisanie w projekt większej liczby godzin na pozyskiwanie pracodawców.  

Terapeuta  W ramach projektu nie przewidziano zapewnienia środków czystości 
niezbędnych do prowadzenia pracowni wyrobu podpałki (płyn do 
naczyń, mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowa, płyn do 
podłóg). Pracownia musi korzystać z zasobów miejsca realizacji. 

17
 

 

 Zapewnienie terapeucie oraz prowadzonej przez niego pracowni sprzętu 
biurowego i środków finansowych na materiały biurowe oraz środki 
czystości.  
 
 

                                                                 
15 Przesyłanie harmonogramów z góry jest wymogiem stawianym przez Instytucję Wdrażającą - CRZL. 

16 Wniosek o dofinansowanie oraz Regulamin form udzielonego wsparcia wskazuje średnią liczbę godzin przypadającą na beneficjenta, po stronie Partnera leży sposób rozdysponowania tych godzin. Kwestia ta była 

ustalana na poziomie przygotowywania przez Lidera i Partnera wniosku o dofinansowanie. 

17 Niestety Partner nie ujął środków czystości w budżecie na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie, co powoduje obecnie trudności w tym zakresie i  rekomendację dla realizacji przyszłych działań. 
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ŹRÓDŁO 
INFORMACJI 

Trudności Rekomendacje dot. dalszej części projektu 

 Terapeuta, który obecnie jest zatrudniany przez ZG musi korzystać ze 
wsparcia miejsca realizacji – swojego byłego pracodawcy, ponieważ 
ZG nie zapewnia mu zaplecza w postaci sprzętu biurowego 
(komputer, dostęp do Internetu, drukarka, papier i tusz do drukarki). 

 Terapeuci nie wiedzą, jakie mają możliwości kontynuowania działań 
w ramach pracowni po zakończeniu projektu. 

 
 
 

 Szkolenie kadry nt. możliwości dalszych działań w ramach pracowni (np. 
zakup patentu, franczyza). 
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16. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PRZYSZŁYCH PROJEKTÓW  

W badaniu wypracowano szereg rekomendacji, które mogą mieć zastosowane przy realizacji projektów 

skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną w przyszłości lub ewentualnej kolejnej edycji 

ewaluowanego projektu. 

Kwestie formalno-prawne: 

 Umożliwienie udziału OzNI w kilku projektach systemowych. OzNI potrzebują stałego, powtarzalnego 

wsparcia. Jednorazowe projekty dają efekt krótkoterminowy. 

 Dostosowanie formularzy, które wypełniają i/ lub podpisują beneficjenci do osób  

z niepełnosprawnością intelektualną.
18

 

Wiem, że dla nas największym problemem jest interpretacja zapisów przez Państwowy Fundusz, czyli Lidera. Zbyt 

literalnie i nie dostosowanie pewnych wytycznych do specyfiki tego projektu. Bo to prowadzi do pewnych kuriozalnych 

sytuacji, że no osoby z niepełnosprawnością są zobowiązane do wypełniania jakiś skomplikowanych formularzy (…). Co 

dla stanu osób z niepełnosprawnością to nie jest możliwe. IDI 8_Trener pracujący z rodzicami 

 
Komunikacja w projekcie: 

 Komunikacja w ramach projektu pomiędzy kadrą jest bardzo istotna. Regularne spotkania 

koordynatora projektu, doradcy zawodowego i trenera pracy mogłyby być obligatoryjne. 

 W ramach projektu mogłoby powstać forum wymiany doświadczeń pomiędzy miejscami realizacji 

projektu. Pomocne byłoby kilkugodzinne spotkanie w połowie projektu – wymiana dobrych praktyk, 

podzielenie się trudnościami.  

Superwizja: 

 Szkolenie dla terapeutów dot. pracy z osobami z głębokim stopniem niepełnosprawności 

intelektualnej.  

 Zwiększona superwizja dla początkujących pracowników, zwłaszcza trenerów pracy. 

Wsparcie OzNI: 

 W ramach projektu uczestnicy mogliby nabywać umiejętności z zakresu dopełniania formalności  

w urzędach (rejestracja w UP, formalności w ZUS). Uczestnicy, którzy nie podjęli zatrudnienia mogliby 

rejestrować się w Urzędzie Pracy. 

Także fajnie by było, żeby po projekcie, nie wiem, może to by musiało być w projekt wpisane, żeby te osoby się 

zarejestrowały. Zarejestrowały się, że to jest, przeszliśmy projekt, byliśmy na praktykach, czyli jesteśmy gotowi do 

podjęcia pracy. IDI 17_Pedagog 

 Projekt mógłby dopuszczać staże dla większej liczby uczestników (miejsce realizacji ma 1-2 miejsca na 

10 uczestników). 

 
 
Wsparcie psychologa: 

                                                                 
18 Należy mieć jednak na uwadze, że nad przygotowaniem regulaminów pracowali przedstawiciele zarówno Partner a jak i Lidera, a całość 

jest akceptowana przez Grupę Sterującą Projektem, w której skład wchodzą przedstawiciele PFRON, PSOUU, CRZL i BON. Ponadto 

dokumenty stosowane w ramach III edycji projektu były przygotowane na podstawie dokumentów funkcjonujących w II edycji. 
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 W ramach spotkań indywidualnych z psychologiem do każdego uczestnika były przypisane 2 godziny. 

Jednak dla niektórych osób była to niewystarczająca ilość czasu, zaś dla innych wystarczyła godzina. 

Warto aby psycholog mógł samodzielnie rozporządzać ogólną pulą godzin zarezerwowaną dla 

wszystkich uczestników i dostosowywać liczbę spotkań w zależności od potrzeb każdej z osób.  

 W trakcie diagnozy okazywało się, że część uczestników miała bardzo niską motywację do pracy. 

Warto, aby diagnoza ze strony psychologa była prowadzona już na etapie rekrutacji do projektu, by 

obejmować wsparciem osoby bardziej zmotywowane do podjęcia zatrudnienia. 

 1 z 5 godzin zajęć z psychologiem mogłaby się odbywać jeszcze przed wyjazdem integracyjnym, żeby 

zmotywować uczestników na samym początku do udziału w wyjeździe. Tym bardziej, że 4 godz. 

późniejszego wsparcia będą wystarczające.  

 Wydłużenie wsparcia psychologa na czas po zakończeniu działań aktywizacyjnych, tak by osoby, które 

dzięki projektowi podjęły zatrudnienie i je kontynuują mogły skorzystać z takiego wsparcia. 

Wymagałoby to jednak wydłużenia harmonogramu projektu, ponieważ po zakończeniu działań 

projektowych nie ma możliwości finansowania wsparcia.  

A mnie się wydaje, że przy tych osobach, które są tylko praktykowane, to mogłaby być nawet mniejsza ta ilość godzin, 

natomiast na rzecz tych uczestników, którzy są nawet zatrudnieni potem. Bo to jednak to trwa jakiś czas, pół roku to 

trwa nawet i on już jak wykończył te pięć, to praktycznie nie ma takiej możliwości. Ja nie mówię, że my tego tak jakby 

społecznie dalej nie robimy. Ale to jest tak, jak psycholog mamy w warsztacie, na miejscu, to on to robi jakby na 

miejscu, natomiast jak w projekcie jest psycholog spoza, no to trudno, że teraz ja tam zadzwonię i ta pani mi tutaj 

przyjedzie i będzie mi dalej z uczestnikiem, czy go motywować. IDI 17_Pedagog 

 W projekcie powinny być zabezpieczone środki finansowe na dodatkowe pomoce, na przykład aby 

psycholog mógł oprócz wydrukowanych przez siebie materiałów, dawać uczestnikom notes i długopis, 

gdzie mogliby robić notatki.  

Wsparcie trenera pracy: 

 Przypisanie trenerowi większej liczby godzin na znalezienie miejsca praktyk. 

Naprawdę ilość godzin dla specjalisty w poszukiwaniu praktyk dla uczestnika to jest za mała ilość godzin. Bo to jest 

dwie godziny niby na uczestnika, powiem tak, ja przy innych tam, przy innych pozycjach, to bym może tych godzin 

nawet może urwała trochę, natomiast, bo to jest pierwsza ta praktyka, i tu rzeczywiście trzeba było się nachodzić i 

każdemu gdzieś znaleźć i iść w to miejsce zobaczyć i to było dziesięć osób. Bo na staż i zatrudnienie to najczęściej już 

jest tam, gdzie była praktyka. Nam akurat wyszło tak, że staż praktyka i zatrudnienie było w tym samym zakładzie 

pracy. IDI 17_Pedagog 

 Uelastycznienie harmonogramu wsparcia ze strony trenera pracy tak, aby lepiej dostosować to 

wsparcie do monitorowanych na bieżąco potrzeb beneficjenta.  

Warsztaty z kompetencji społecznych: 

 Warto zaprosić osoby z niepełnosprawnością, które znalazły pracę i odniosły sukces w życiu 

zawodowym w trakcie innych projektów albo na wcześniejszym etapie tego samego projektu; najlepiej 

aby były to osoby z tego samego miejsca pracy, w którym mogą znaleźć zatrudnienie uczestnicy 

obecnego projektu, aby opowiedzieli jak najdokładniej o swoich doświadczeniach i oswoili nowych 

uczestników z konkretnym miejscem pracy. 

 W ramach warsztatów można by odwiedzać różne zakłady pracy, aby uczestnicy poznali specyfikę 

branży i stanowiska. 

Wsparcie dla rodziny OzNI: 

 Należy zapewnić większe wsparcie opiekunom uczestników projektu. Warsztaty są bardzo dobrym 

rozwiązaniem, jednak rodzice potrzebują stałego wsparcia. Zdaniem trenerki dobrym rozwiązaniem 
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byłoby stworzenie grupy wsparcia, a warsztaty są dobrym punktem wyjścia do tego. Grupa wsparcia 

mogłaby się spotykać cyklicznie, do 1-2 tygodnie na 1-2 godziny, w czasie pracy placówki, tak aby  

w tym czasie bliscy niepełnosprawni mieli zapewnioną opiekę. Oprócz czasu na wymianę doświadczeń, 

omówienie pomiędzy rodzicami napotykanych trudności, w czasie spotkań powinien być czas na 

omówienie przez specjalistę zgłaszanych na bieżąco problemów. 

Po tym warsztacie kiedy państwo się już otworzyli i chcieliby korzystać z kolejnych takich możliwości, kiedy by mogli 

być bardziej gotowi do pracy i do współpracy, do dzielenia się swoim doświadczeniem. To nie mają takiej możliwości 

dlatego, że już warsztaty się skończyły. IDI 13_Trener pracujący z rodzicami 

 Po dwóch tygodniach od warsztatów mogłoby mieć miejsce drugie weekendowe spotkanie – rodzice 

mieliby czas na wypróbowanie metod, których się nauczyli i możliwość podzielenia wrażenia, 

trudnościami. 

Fajnie by było gdyby to były cztery dni. Podzielone na dwa bloki. Na takiej zasadzie, że mamy dwa dni potem jest 

przerwa dwutygodniowa i potem kolejne dwa dni. Tak, żeby można było pierwszego dnia wrócić do tego co było i co 

zostało wprowadzone, potem jak już omówiliśmy sobie różne rzeczy, żeby móc wspólnie wypracować co dalej jeżeli już 

to zaczęliśmy stosować. IDI 13_Trener pracujący z rodzinami 

 Opiekunowie potrzebują szkoleń nt. prawa związanego z zatrudnianiem oraz przyznawaniem 

świadczeń OzNI. 

Potrzeba tego typu zajęć, czyli szkoleń z zakresu omówienia aspektów prawnych z zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

skierowana do rodziców jest, jest potrzebna. Bo tej wiedzy nie ma. IDI 8_Trener pracujący z rodzicami 

 Uwzględnienie w ramach działań w projekcie spotkań terapeutów z rodzicami uczestników projektu.  

 Rozważenie wsparcia dla rodzeństwa osób z niepełnosprawnością. Potrzeby i problemy rodzeństwa są 

zwykle w rodzinie odsuwane na bok, uwaga rodziców skupia się na dziecku z niepełnosprawnością, jest 

to trudna sytuacja dla rodzeństwa. Pomocne byłyby dla nich zajęcia socjoterapeutyczne, w trakcie 

których mogliby nauczyć się radzić sobie ze swoimi problemami, mieliby przestrzeń do podzielenia się 

swoimi trudnymi emocjami (np. zazdrością o uwagę rodziców, poczuciem odsunięcia), jak i uczyli lepiej 

komunikować się ze swoim niepełnosprawnym bliskim. 
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sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III”, Warszawa 2014 r. 

 Wniosek Beneficjenta o Płatność za okres od 2014-05-01 do 31-05-2014, Warszawa czerwiec 2014 r. 

 Wniosek o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki wypełniony 28.04.2014 r. 
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