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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 



 

 

 

-3- 

 

Spis treści 

 
Wykaz skrótów .............................................................................................................................. 4 

Streszczenie .................................................................................................................................. 5 

1. Wprowadzenie .........................................................................................................................10 

1.1. Charakterystyka projektu .....................................................................................................10 
1.2. Charakterystyka osób objętych wsparciem ............................................................................13 

2. Cel i zakres badania ex-post .....................................................................................................15 

3. Kryteria badania i pytania ewaluacyjne .....................................................................................18 

4. Metodologia badania ................................................................................................................18 

5. Ograniczenia procesu ewaluacyjnego ........................................................................................20 

6. Wyniki badania ex-post ............................................................................................................22 

6.1. Analiza poziomu kompetencji uczestników/uczestniczek projektu ...........................................23 

6.1.1. Osoby z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych .......................25 

6.1.2. Osoby chore na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne ..............................41 

7. Analiza zmiany poziomu kompetencji – porównanie wyników badania ex-ante i ex-post ...............57 

8. Analiza stopnia spełnienia oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu .....................................65 

8.1.1. Osoby z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych .......................67 

8.1.2. Osoby chore na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne ..............................70 

8.1.3. Badana grupa ogółem ..................................................................................................71 

9. Podsumowanie stopnia realizacji celów i wskaźników projektu ....................................................74 

10. Wnioski końcowe .....................................................................................................................79 

11. Spis tabel ................................................................................................................................88 

12. Spis wykresów .........................................................................................................................89 

13. Wykaz załączników do raportu ..................................................................................................91 

 

  



 

 

 

-4- 
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Rzadkie „Ars Vivendi” 
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ON Osoba/y Niepełnosprawna/e 

ON z ZUG Osoba/y Niepełnosprawna/e z Zespołem/ami Uwarunkowanym/i Genetycznie 
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PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 

PZN Polski Związek Niewidomych 

SOPZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
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Streszczenie 

Niniejszy raport został opracowany przez Zespół Badawczy Konsorcjum Firm Collect Consulting S.A. 

i Invest & Consulting Group Sp. z o.o. w ramach ewaluacji ex-ante i ex-post, realizowanej w projekcie 

systemowym Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie. 

Realizacja projektu badawczego była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

Charakterystyka badanego projektu  

Projekt Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie realizowany był od 

1 grudnia 2012 roku do 30 listopada 2014 roku i miał charakter ponadregionalny, obejmując zasięgiem 

obszar całej Polski. Projekt realizowany był przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych i Polskim Stowarzyszeniem 

Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi”. 

Pierwotnie celem głównym projektu była aktywizacja społeczno–zawodowa 400 osób (w tym 220K, 

180M) niepełnosprawnych z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie (ON z ZUG) z terenu całego kraju 

w okresie od 01.12.2012 r. do 30.11.2014 r., w tym wprowadzenie 50 ON na rynek pracy, a także 

wsparcie osób z ich najbliższego otoczenia oraz rozpowszechnianie wiedzy wśród pracodawców, 

na temat zatrudniania ON. Podczas realizacji projektu dokonano zmiany i ostatecznie wsparcie 

skierowane zostało do 409 ON z ZUG (w tym 235K, 174M). W projekcie założono następujące cele 

szczegółowe: 

 Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych zwiększających szanse na wejście na rynek pracy 

ON z ZUG poprzez udzielenie im kompleksowego wsparcia w rozwoju kompetencji społeczno-

zawodowych polegającego na przeprowadzeniu diagnozy funkcjonalnej, opracowaniu 

Indywidualnych Planów Działania, wsparcia specjalistycznego (psychologicznym, prawnym, 

dietetycznym, tyflologicznym, doradztwie zawodowym), kształcenia w szkołach średnich, 

policealnych/pomaturalnych lub wyższych, kursach praktycznej nauki zawodu, warsztatach czy 

też stażach. 

 Wzrost wiedzy najbliższego otoczenia, tj. rodziców/opiekunów w zakresie funkcjonowania z ON 

z ZUG poprzez wsparcie psychologiczne i prawne, wsparcie tyflologiczne, wsparcie dietetyczne. 

 Wzrost wiedzy na temat funkcjonowania ON z ZUG w społeczeństwie i w miejscu pracy 

u  pracodawców oraz wzrost motywacji do zatrudniania ON poprzez działania informacyjne 

skierowane do pracodawców z otwartego/chronionego rynku pracy  

Założenia prezentowanego w niniejszym dokumencie badania dotyczyły pierwszego celu 

szczegółowego, dlatego wyniki odnoszą się do pierwszej grupy – osób z uszkodzonym wzrokiem, 

wynikającym ze schorzeń genetycznych oraz osób chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby 
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metaboliczne. Cel szczegółowy nr 1 jest w sposób szczególny powiązany z celem głównym projektu, 

z uwagi na to, iż realizuje działania skierowane do głównej grupy docelowej – ON z ZUG, 

ukierunkowane na aktywizacje społeczno-zawodową i ich wprowadzanie na rynek pracy.  

Opis badania 

Badanie realizowane było w dwóch etapach (ex-ante i ex-post). Celem ewaluacji ex-ante było 

zmierzenie poziomu wybranych kompetencji zawodowych, dokonanie diagnozy funkcjonalnej oraz 

określenie poziomu samodzielności ON z ZUG w momencie przystępowania do projektu, natomiast 

na etapie badania ex-post analizowano te kompetencje na wyjściu z projektu. Dzięki porównaniu 

wyników badania ex-ante i ex-post możliwe było określenie wzrostu poziomu założonych w projekcie 

kompetencji społeczno-zawodowych wśród ON, które przekładały się na realizację wskaźników miękkich 

założonych w projekcie.  

W celu zbadania zmian w zakresie kompetencji uczestników/uczestniczek projektu w badaniu ex-ante 

i ex-post wykorzystano to samo narzędzie badawcze. W toku obu badań kompetencje ON z ZUG 

analizowane były w następujących obszarach:  

 poziom kompetencji społeczno-zawodowych uczestników/uczestniczek, takich jak: 

 porozumiewanie się / komunikacja, 

 zaufanie we własne siły, 

 motywacja do aktywności społecznej i zawodowej, 

 odpowiedzialność, 

 poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, 

 koncentracja, uwaga, zadaniowość, 

 samodzielność, 

 poziom funkcjonowania ON z ZUG w społeczeństwie i na rynku pracy, 

 wiedza w zakresie funkcjonowania na rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych, 

 oczekiwania ON z ZUG w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-zawodowych. 

Badanie realizowane było w oparciu o trzy kryteria ewalaucyjne – trafność, skuteczność i użyteczność. 

Kryterium trafności pozwoliło udzielić odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu działania realizowane 

w projekcie odpowiedziały na zidentyfikowane potrzeby uczestników/uczestniczek w zakresie 

kompetencji społeczno-zawodowych?. 

Kryterium skuteczności odnosiło się do stopnia realizacji celów projektu. 

Kryterium użyteczności pozwoliło odpowiedzieć na pytanie: w jakim stopniu otrzymane w projekcie 

wsparcie jest użyteczne w rozwoju społeczno-zawodowym uczestników/uczestniczek projektu? 
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W toku ewaluacji wykorzystano dwie metody badawcze – analizę desk research oraz badanie 

ankietowe. Analiza dokumentów przeprowadzona została w oparciu o dokumenty projektowe, natomiast 

badanie ankietowe na podstawie Kwestionariusza mierzenia poziomu kompetencji społeczno-

zawodowych, stopnia samodzielności oraz funkcjonowania ON z ZUG w społeczeństwie i na rynku pracy.  

Podstawowym kanałem dotarcia do respondentów była ankieta internetowa CAWI, dostosowana 

również dla osób z uszkodzonym wzrokiem – tzn. umożliwiająca powiększenie/pomniejszenie obrazu, 

czy też ustawienie kontrastu. Ponadto, ankieta dystrybuowana była drogą pocztową, w formie 

audytoryjnej/indywidualnej podczas szkoleń i spotkań z przedstawicielami Zespołu Badawczego 

w siedzibie Partnerów, w trakcie indywidualnych spotkań w domu lub innym wskazanym przez 

respondenta miejscu. 

W trakcie badania ex-ante ankietyzacji poddano wszystkich uczestników/uczestniczki projektu, tj. 409 

osób (235 kobiet i 147 mężczyzn). Na etapie badania ex-post Zespół Badawczy dotarł do 403 

uczestników (231 kobiet i 172 mężczyzn), co było spowodowane złym stanem zdrowia lub trudną 

sytuacją życiową respondentów/respondentek. 

Wyniki badania 

Poziom objętych badaniem kompetencji i umiejętności uczestników/uczestniczek projektu Wsparcie 

osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie był zróżnicowany, zarówno w obszarze 

poszczególnych kompetencji, jak i w zależności od rodzaju niepełnosprawności ON z ZUG już na etapie 

badania ex-ante.  

W chwili przystąpienia do projektu u respondentów/respondentek występowały kompetencje, których 

poziom był wysoki, ale były też takie, które wymagały dużego wsparcia. Odmienne potrzeby w zakresie 

kształtowania/doskonalenia kompetencji miały osoby z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym 

ze schorzeń genetycznych i osoby chore na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne. 

Na początku realizacji projektu osoby z uszkodzonym wzrokiem w największym stopniu potrzebowały 

wsparcia w zakresie kwestii związanych z rynkiem pracy, kształtowaniem celów zawodowych i wzrostem 

poczucia bezpieczeństwa w kontekście przyszłości zawodowej. Osoby z fenyloketonurią i innymi 

rzadkimi chorobami metabolicznymi wymagały większego wsparcia w zakresie kompetencji miękkich 

takich jak - wzrost pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa, a dopiero w następnej kolejności 

dokształcania w tematyce związanej z rynkiem pracy. Ponadto, osoby uczestniczące w projekcie 

z ramienia Partnera AV zdecydowanie niżej oceniły swoje umiejętności w zakresie wszystkich 

kompetencji, niż osoby z uszkodzonym wzrokiem. Wpływ na niższe oceny kompetencji, a zatem większe 

potrzeby w zakresie ich wspierania w przypadku osób z fenyloketonurią i innymi chorobami 

metabolicznymi miał zapewne młody wiek tych uczestników/uczestniczek, a co za tym idzie brak wiedzy 

i doświadczenia nabywanego wraz z wiekiem. Drugim istotnym czynnikiem była specyfika choroby – 

w grupie osób z fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi znalazły się osoby 
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niepełnosprawne intelektualnie, co w znacznym stopniu różnicowało potrzeby i oczekiwania 

uczestników/uczestniczek względem projektu.  

Równie nisko, w momencie przystępowania do projektu, przez obie grupy ocenione zostały dwie 

kompetencje: motywacja do aktywności społecznej i zawodowej oraz wiedza w zakresie funkcjonowania 

rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych. Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy 

było również najważniejszym i największym oczekiwaniem uczestników/uczestniczek wsparcia względem 

projektu. 

Jak wynika z przeprowadzonego badania ex-post wzrost kompetencji uczestników/uczestniczek projektu 

nastąpił we wszystkich badanych obszarach, co pozwala stwierdzić, że wsparcie oferowane ON z ZUG 

w projekcie zostało trafnie dobrane do potrzeb osób niepełnosprawnych objętych działaniami 

projektowymi. Największy wzrost kompetencji miał miejsce w przypadku wiedzy w zakresie rynku pracy, 

nawiązywania relacji zawodowych oraz funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie, czyli 

w obszarach, w których uczestniczki/uczestnicy w największym stopniu oczekiwali zmiany.  

Na uwagę zasługuje również duży wzrost w przypadku kompetencji miękkich – takich jak 

samodzielność, odpowiedzialność czy motywacja do aktywności społecznej i zawodowej. W przypadku 

wszystkich tych obszarów osiągnięte zostały założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki miękkie - 

kompetencje wzrosły o 20% i więcej u 80% uczestników/uczestniczek badania. Na wzrost 

samodzielności, czy odpowiedzialności ON z ZUG niewątpliwy wpływ mają działania projektowe, takie 

jak: zajęcia realizowane w ramach wsparcia wyrównującego kompetencje społeczno-zawodowe, m.in. 

z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się, czynności życia 

codziennego, usprawniania widzenia w przypadku osób z uszkodzonym wzrokiem wynikającym ze 

schorzeń genetycznych, czy wsparcie psychologiczne i dietetyczne w przypadku osób z fenyloketonurią 

i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi. O skuteczności projektu świadczy również wzrost 

motywacji do aktywności społecznej i zawodowej uczestników/uczestniczek wsparcia, przejawiający się 

m.in. dużym zainteresowaniem w zakresie uczestnictwa w warsztatach aktywizacji społecznej 

i zawodowej czy chęcią uczestnictwa w stażach. Na zakończenie projektu bardziej zmotywowani zostali 

uczestnicy/uczestniczki z uszkodzonym wzrokiem niż osoby chore na fenyloketonurię i inne rzadkie 

choroby metaboliczne, jednak ogólny wzrost motywacji wskazuje na skuteczność oferowanego ON 

z ZUG wsparcia.  

Wzrost umiejętności i wiedzy ON z ZUG w poszczególnych obszarach przekłada się na użyteczność 

wsparcia oferowanego uczestnikom/uczestniczkom projektu. ON z ZUG poszerzyły swoją wiedzę na 

temat rynku pracy, m.in. w zakresie sposoby przygotowania dokumentów aplikacyjnych, 

zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej, a także z zakresu praw i obowiązków przysługujących 

pracownikom niepełnosprawnym. Wiedza ta wpływa na samoświadomość uczestników/uczestniczek 

projektu, co przełoży się na rozwój społeczno-zawodowy ON z ZUG, zwiększy ich atrakcyjność na rynku 

pracy. O użyteczności wsparcia świadczy także wzrost poczucia bezpieczeństwa, wiary we własne siły 
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oraz motywacji do działania. Osoby pewne siebie, chętniej będą podejmować różnego rodzaju 

aktywności zarówno społeczne, towarzyskie, jak i zawodowe. 

Dostosowanie działań projektowych do potrzeb uczestników/uczestniczek było możliwe dzięki 

zindywidualizowanemu podejściu do potrzeb i możliwości ON z ZUG. Ścieżka wsparcia oparta 

na diagnozie funkcjonalnej i Indywidualnym Planie Działania pozwoliła na dobranie form wsparcia 

do indywidualnych potrzeb uczestników/uczestniczek projektu. Taki sposób realizacji wsparcia powinien 

stanowić dobrą praktykę i być wykorzystywany w innych projektach, projektach własnych Partnerów, 

czy tych, które realizowane będą w nowej perspektywie finansowej.  

W przyszłości nadal należy kłaść nacisk na rozwój wiedzy ON z ZUG w zakresie rynku pracy, na co 

wskazują wyniki badania, dotyczące spełnienia oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu. Mimo 

dużego wzrostu wiedzy ON z ZUG na temat rynku pracy i relacji zawodowych uczestniczki/uczestnicy 

projektu deklarują, iż chcieliby w jeszcze większym stopniu poszerzać swoją wiedzę. Ważny wydaje się 

być również nacisk na umiejętności miękkie, niedoceniane przez respondentów/respondentki badania, 

a także wzmacnianie motywacji.  

Szczegółowe dane dotyczące poziomu poszczególnych kompetencji oraz zmiany ich poziomu, pod 

wpływem działań skierowanych na aktywizację społeczną i zawodową uczestników/uczestniczek 

prezentują kolejne rozdziały raportu. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania. 
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1. Wprowadzenie  

Prezentowany raport stanowi podsumowanie prowadzonej przez Zespół Collect Consulting S.A. i Invest 

& Consulting Group Sp. z o.o. ewaluacji ex-post projektu Wsparcie osób z wybranymi Zespołami 

Uwarunkowanymi Genetycznie, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych (PZN) i Polskim 

Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi” (AV) w ramach 

Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji 

i aktywizacji zawodowej Poddziałanie 1.3.6. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Opracowanie prezentuje wyniki badania dotyczącego poziomu wybranych kompetencji społeczno-

zawodowych, diagnozy funkcjonalnej oraz poziomu samodzielności osób niepełnosprawnych 

z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie (ON z ZUG) uczestniczących w badanym projekcie. Ponadto 

w raporcie dokonano analizy otrzymanych wyników badania ex-ante i ex-post (dzięki czemu możliwe 

było określenie zmiany poziomu kompetencji uczestników/uczestniczek projektu w stosunku do stanu 

wyjściowego, uzyskanego tuż po przystąpieniu do uczestnictwa w projekcie). Dzięki analizie 

porównawczej zbadano stopień spełnienia oczekiwań ON z ZUG względem projektu, a także 

przeprowadzono analizę zmiany poziomu wskaźników miękkich.  

1.1. Charakterystyka projektu 

Projekt Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie realizowany był od 

1 grudnia 2012 roku do 30 listopada 2014 roku i miał charakter ponadregionalny, obejmując zasięgiem 

obszar całej Polski.  

Działania projektowe skierowane zostały do dwóch grup docelowych: osób niepełnosprawnych 

z zespołami uwarunkowanymi genetycznie oraz osób z ich otoczenia (tj. rodziców/opiekunów).  

 

 

Pierwotnie celem głównym projektu była aktywizacja społeczno–zawodowa 400 osób (w tym 220K, 

180M) niepełnosprawnych z Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie (ON z ZUG) z terenu całego 

kraju w okresie od 01.12.2012 r. do 30.11.2014 r. Podczas realizacji projektu dokonano zmiany 

i ostatecznie wsparcie skierowane zostało do 409 ON z ZUG (w tym 235K, 174M). Działania 

aktywizacyjne realizowane były poprzez: 

 udzielanie kompleksowego wsparcia doradczo-szkoleniowego 400 ON z ZUG oraz 

wprowadzenie na rynek pracy 50 ON z ZUG objętych wsparciem w Projekcie,  

 wzrost wiedzy najbliższego otoczenia ON z ZUG poprzez wsparcie psychologiczno-prawne 

i rozpowszechnienie wiedzy na temat zatrudniania ON wśród pracodawców, poprzez ich 

udział w spotkaniach informacyjnych. 
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Zaplanowano, iż cel główny projektu1 zostanie osiągnięty przez realizację następujących celów 

szczegółowych: 

W ramach projektu zaplanowano szereg działań zmierzających do aktywizacji niepełnosprawnych 

uczestników/uczestniczek projektu: 

Tabela 1 Formy wsparcia ON z ZUG 

Formy wsparcia ON z ZUG w projekcie 

 Opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD), poprzedzone diagnozą poziomu kompetencji społeczno-
zawodowych, dla wszystkich uczestników/uczestniczek projektu (które stanowią punkt wyjścia do dalszej pracy 
z uczestnikami/uczestniczkami, są podstawą do kierowania na kolejne formy wsparcia), 

 Zakup sprzętu dla ON z ZUG likwidującego bariery funkcjonalne (ułatwiające udział w projekcie, podjęcie 
nauki, pracy), 

 Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczno-prawne,  

 Wsparcie dietetyczne, 

 Specjalistyczne wsparcie indywidualne w zakresie schorzeń genetycznych, 

 Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego dla wszystkich uczestników/uczestniczek projektu z ZUG, 

 Indywidualne/grupowe wsparcie wyrównujące kompetencje społeczne, 

 Indywidualne wsparcie tyflologiczne, 

 Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, 

                                                

 

1 Jako, że cel badania odnosi się do pierwszego celu szczegółowego analizy i opisy w dalszej części raportu dotyczą tylko poziomu realizacji 
pierwszego celu szczegółowego. 

Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych zwiększajacych szanse na wejście na 
rynek pracy ON z ZUG poprzez: 

•udzielenie kompleksowego wsparcia w rozwoju kompetencji społeczno-zawodowych, polegajacego na 
diagnozie funkcjonalnej, opracowaniu Indywidualnych Planów Działań (IPD), wsparciu specjalistycznym 
(psychologicznym, prawnym, dietetycznym, tyflologicznym, doradztwie zawodowym), kształceniu  
w szkołach średnich, policelanych/pomaturalnych lub wyższych, praktycznej nauce zawodu, warsztatach 
oraz stażach.    

Wzrost wiedzy najbliższego otoczenia tj. rodziców/opiekunów w zakresie 
funkcjonowania ON z ZUG poprzez: 

•wsparcie psychologiczne i prawne 

•wsparcie tyflologiczne 

•wsparcie dietetyczne 

Wzrost wiedzy na temat funkcjonowania ON z ZUG w społeczeństwie i w miejscu 
pracy u minimum 70 pracodawców oraz wzrost motywacji do zatrudniania ON 
poprzez:  

•działania informacyjne skierowane do pracodawców z otwartego/chronionego rynku pracy w okresie od 
01.12.2012 r. do 30.11.2014 r. 



 

 

 

-12- 

 Warsztaty z przedsiębiorczości, 

 Praktyczna nauka zawodu, 

 Umożliwienie podjęcia/kontynuacji nauki, 

 Staże rehabilitacyjne na otwartym/chronionym rynku pracy, 

 Wsparcie w znalezieniu zatrudnienia. 
Źródło: Opracowane przez Collect Consulting i Invest & Consulting Group na podstawie wniosku o dofinansowanie 

Ścieżka wsparcia w projekcie realizowana była na podstawie diagnozy funkcjonalnej oraz 

Indywidualnego Planu Działania, które określone zostały dla wszystkich uczestników/uczestniczek 

przystępujących do projektu i determinowały dalsze formy wsparcia, które kierowane były do 

poszczególnych ON z ZUG. Dzięki temu wsparcie dostosowane było do indywidualnych potrzeb 

uczestników/uczestniczek projektu. Zindywidualizowane podejście do ON z ZUG uczestniczących 

w projekcie oznacza, że dla każdej z osób ścieżka wsparcia mogła być znacząco inna – w zależności od 

osobistych predyspozycji, umiejętności, czy zdolności interpersonalnych. Ścieżka wsparcia, możliwa do 

przejścia przez uczestników/uczestniczki projektu prezentuje się następująco:  

 

Działania projektowe miały przyczynić się do osiągnięcia następujących rezultatów miękkich: 

Tabela 2 Rezultaty miękkie projektu 

Wskaźnik Wartość docelowa 

Liczba ON z ZUG, u których nastąpił rozwój kompetencji miękkich  
o 20% 

327 

Liczba ON z ZUG, którzy nabyli i/lub rozwinęli miękkie kompetencje społeczno-
zawodowe 

327 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting i Invest & Consulting Group na podstawie wniosku o dofinansowanie 

 

 

Indywidualna 
diagnoza 

• diagnoza funkcjonalna, określenie kompetencji i umiejętności pracowniczych oraz stopnia 
samodzielności 

•opracowanie Indywidualnego Planu Działania 

Działania 
zgodne               
z IPD 

•wsparcie specjalistyczne (psychologiczne, prawne, dietetyczne, tyflologiczne) 

•wsparcie skierowane na kompetencje miękkie 

•warsztaty, szkolenia 

•podjęcie/kontynuowanie nauki 

Dzialania 
związane         

z wejściem na 
rynek pracy 

•praktyczna nauka zawodu 

•staże rehabilitacyjne 

•uzyskanie zatrudnienia 



 

 

 

-13- 

Ponadto rezultaty miękkie projektu określone zostały następująco: 

 Nabycie i rozwinięcie umiejętności porozumiewania się wymagającego wykorzystania 

alternatywnych metod komunikacji u 327 ON z ZUG objętych wsparciem w projekcie. 

 Zwiększenie zaufania we własne siły i motywacji do aktywności zawodowej i społecznej oraz 

zwiększenie poczucia odpowiedzialności o 20% u 327 ON z ZUG objętych wsparciem 

w projekcie.  

 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji o 20% u 327 ON z ZUG objętych wsparciem 

w projekcie. 

 Wzrost koncentracji, uwagi i zadaniowości o 20% u 327 ON z ZUG objętych wsparciem 

w projekcie. 

 Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych 

u 327 ON z ZUG objętych wsparciem w projekcie. 

 Wzrost świadomości oraz wzrost wiedzy na temat funkcjonowania ON z ZUG w społeczeństwie 

i w miejscu pracy o 30% u minimum 70 pracodawców. 

Ze względu na cel ewaluacji ex-ante i ex-post niniejszy raport skupia się na wsparciu kierowanym 

wyłącznie do niepełnosprawnych uczestników/uczestniczek projektu. 

1.2. Charakterystyka osób objętych wsparciem 

Osoby z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych. Wśród osób 

niewidomych lub słabowidzących od urodzenia około 20% stanowią osoby z utratą wzroku o podłożu 

dziedzicznym (z dziedzicznością mamy do czynienia, wtedy, gdy w rodzinie dziecka ze schorzeniem 

wzroku w poprzednich pokoleniach wystąpiło kilka przypadków uszkodzenia/utraty wzroku). Wśród 

schorzeń genetycznych powodujących uszkodzenia narządu wzroku wymienia się: 

 choroby metaboliczne z zajęciem oczu (np. galaktozemia, mukopolisacharydozy, 

gangliozydozy); 

 fakomatozy, tj. choroby nerwowo-skórne (np. choroby: von Hippel-Lindau, Recklinghausena, 

Bourneville’a); 

 inne zespoły uwarunkowane genetycznie z towarzyszącymi problemami wzrokowymi (np. 

asocjacja CHARGE, zespół Goldenhara, zespół Pradera-Willi’ego); 

 choroby dystroficzne siatkówki (np. choroba Stargardta, retinitis pigmentosa, zespół Ushera); 

 dziedziczne choroby nerwów wzrokowych (np. dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych 

Lebera, dziedziczny zanik nerwów wzrokowych typu Kjera, wrodzona – izolowana hipoplazja 

nerwów wzrokowych); 
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 inne dziedziczne choroby wrodzone i wady oczu (np. jaskra wrodzona, zaćma wrodzona, 

dystrofie i bielmo rogówki); 

 dziedziczne choroby tkanki łącznej z zajęciem oka (np. zespół Marfana, zespół Sticklera, zespół 

Marshalla).2 

Sytuacja na rynku pracy osób z uszkodzonym wzrokiem jest tak samo trudna jak sytuacja osób z innymi 

niepełnosprawnościami. Wśród utrudnień, z jakimi spotykają się osoby niewidome czy niedowidzące 

chcące podjąć zatrudnienie znajdują się takie czynniki jak: 

Utrudnienia w zdobywaniu informacji i niedogodności w komunikacji interpersonalnej 

Brak możliwości odbierania informacji wizualnych z otoczenia i orientacji w zmieniających się warunkach 

w otoczeniu znacznie utrudnia osobom niewidomym dostęp do informacji w formie pisanej ponadto brak 

możliwości reagowania na mimikę i gesty rozmówcy przekładają się z kolei na trudności w kontaktach 

interpersonalnych. 

Ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się i podróżowaniu 

Brak możliwości samodzielnego, szybkiego przemieszczania się przez osoby niewidome utrudnia 

zarówno funkcjonowanie w codziennym życiu prywatnym, jak i w miejscu pracy. Konieczność 

posługiwania się białą laską, korzystanie z pomocy drugiej osoby lub psa przewodnika 

w przemieszczaniu się na co dzień, stanowi jedno z największych ograniczeń w życiu osoby niewidomej.  

Problemy natury psychologicznej 

Problemy te wynikają z trudności w zaakceptowaniu mniejszych możliwości w codziennym życiu 

w porównaniu do tych, jakie mają osoby pełnosprawne. Częstym następstwem psychologicznym, które 

wynika z zaburzenia funkcji narządu wzroku, jest zaburzenie poczucia własnej wartości, niska 

samoocena, brak wiary we własne siły, możliwości i kompetencje.3 

Ponadto osoby ze schorzeniami wzroku spotykają się z takimi problemami jak dyskryminacja, 

stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych przez pracodawców, brak odpowiedniego 

wykształcenia i kompetencji. 

Osoby chore na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne. Fenyloketonuria oraz 

inne rzadkie choroby metaboliczne są chorobami genetycznymi, mającymi charakter przewlekły, ciężki, 

nierzadko śmiertelny. Wśród objawów fenyloketonurii najczęściej wymienia się opóźnienie rozwoju 

                                                

 

2 Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie, Podręcznik dobrych praktyk, red. T. Tasiemski, s. 8 

3 Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie, Podręcznik dobrych praktyk, red. T. Tasiemski, s.11-12 
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psychoruchowego, które stwierdzane jest w okresie niemowlęcym i często stanowi pierwszy objaw 

choroby. .4 

Krajowe źródła informacji nie dostarczają danych dotyczących sytuacji na rynku pracy osób z chorobami 

metabolicznymi. Osoby te, oraz ich rodziny i opiekunowie w związku ze specyfiką choroby borykają się 

z licznymi trudnościami w życiu społecznym, które zapewne rzutują na sytuację zawodową. Do 

czynników utrudniających funkcjonowanie osobom chorującym na fenyloketonurię oraz inne rzadkie 

choroby metaboliczne należy zaliczyć: 

 brak wiedzy medycznej w leczeniu jednostki chorobowej, na którą chorują (choroby 

nieuleczalne); 

 ciągłe starania o uzyskanie decyzji Ministra Zdrowia w zakresie refundacji kosztów ponoszonych 

na leki lub leczenie; 

 brak tolerancji i akceptacji społecznej w najbliższym otoczeniu; 

 problemy finansowe i niejednokrotnie ubóstwo będące wynikiem choroby w rodzinie. 

Nacisk na aktywizację społeczną i zawodową tej grypy chorych powinien być priorytetowy, szczególnie 

że w przypadku właściwej diety nie ma żadnych przeciwskazań do podejmowania zatrudnienia przez 

osoby z fenyloketonurią i innymi, rzadkimi chorobami metabolicznymi.5 

2. Cel i zakres badania ex-post 

Cel badania. Celem ewaluacji ex-post było zmierzenie poziomu wybranych kompetencji zawodowych, 

dokonanie diagnozy funkcjonalnej oraz określenie poziomu samodzielności ON z ZUG na wyjściu 

z projektu. 

Badanie przeprowadzone zostało przy użyciu kwestionariusza mierzenia poziomu kompetencji 

społeczno-zawodowych, stopnia samodzielności oraz funkcjonowania ON z ZUG w społeczeństwie i na 

rynku pracy. Zgodnie z przyjętą przed rozpoczęciem badania ex-ante metodologią, na etapie ex-post 

ankietyzację przeprowadzono przy użyciu tego samego narzędzia, które wykorzystano w ewaluacji ex-

ante. Umożliwiło to nie tylko zmierzenie poziomu kompetencji po zakończeniu udziału w projekcie, ale 

także dokonanie analizy porównawczej w następujących obszarach:  

 poziom kompetencji społeczno-zawodowych uczestników/ uczestniczek, takich jak: 

                                                

 

4 Tamże, s. 6-7 

5 Tamże, s.6-7 
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 porozumiewanie się / komunikacja, 

 zaufanie we własne siły, 

 motywacja do aktywności społecznej i zawodowej, 

 odpowiedzialność, 

 poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, 

 koncentracja, uwaga, zadaniowość, 

 samodzielność, 

 poziom funkcjonowania ON z ZUG w społeczeństwie i na rynku pracy, 

 wiedza w zakresie funkcjonowania na rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych, 

 oczekiwania ON z ZUG w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-zawodowych. 

Zakres badania. Badanie ex-post realizowane było w okresie od 01.05.2013 r. do 30.09.2014 r. 

Podczas ewaluacji ex-ante badaniem objęto łącznie 409 uczestników/uczestniczki wsparcia. Na etapie 

ex-post w badaniu udział wzięły 403 osoby. Zmniejszenie liczby respondentów/respondentek związane 

było z czynnikami niezależnymi od Zespołu Badawczego. Przyczyny, z powodu których badaniu ex-post 

poddano o 6 uczestników/uczestniczek mniej to: 

 śmierć/zły stan zdrowia uczestnika/uczestniczki projektu; 

 zły stan zdrowia najbliższej rodziny uczestnika/uczestniczki projektu; 

 leczenie zagraniczne uczestnika/uczestniczki projektu; 

 niezadowolenie z udziału w projekcie. 

Szczegółowe dane dotyczące próby badawczej prezentuje tabela: 

Tabela 3 Uczestnicy/uczestniczki badania ex-ante i ex-post 

Lp. Grupa objęta badaniem 
Badanie ex-ante Badanie ex-post 

Ogółem Kobiet Mężczyzn Ogółem Kobiet Mężczyzn 

1 
Osoby z uszkodzonym 
wzrokiem, wynikającym ze 
schorzeń genetycznych 

300 178 122 296 175 121 

2 

Osoby chore na 
fenyloketonurię i inne 
rzadkie choroby 
metaboliczne 

109 57 52 107 56 51 

Razem 409 235 174 403 231 172 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting i Invest & Consulting Group 

Istotnymi z punktu widzenia analizy wyników badania cechami są również: miejsce zamieszkania oraz 

wiek ON z ZUG. Co czwarty uczestnik/uczestniczka projektu pochodził z miasta. Odsetek mieszkańców 

terenów miejskich i wiejskich rozkładają się podobnie zarówno w całej populacji jak również wśród 

poszczególnych grup ON z ZUG. Osoby z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń 
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genetycznych pochodzące z miasta stanowiły 76% tej grupy, natomiast wśród osób chorych na 

fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne mieszkańcy miast to 72% uczestników/uczestniczek 

projektu. W całej populacji ON z ZUG zamieszkujące tereny miejskie stanowiły 75%.  

Tabela 4 Uczestnicy/uczestniczki badania ze względu na miejsce zamieszkania 

Lp. Grupa objęta badaniem 
Miejsce zamieszkania 

Ogółem Miasto Wieś 

1 
Osoby z uszkodzonym wzrokiem, 
wynikającym ze schorzeń genetycznych 

296 224 72 

2 
Osoby chore na fenyloketonurię i inne 
rzadkie choroby metaboliczne 

107 77 30 

Razem 403 301 102 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting i Invest & Consulting Group na podstawie PEFS 

Pod względem wieku, wśród uczestników/uczestniczek projektu dominowały osoby młode, w przedziale 

wiekowym 16-24 lata (osoby te stanowiły 41% wszystkich ON z ZUG objętych wsparciem), najmniej 

liczną grupą natomiast były osoby w przedziale wiekowym 35-44 lata (10% ogółu). Ponadto, 

porównując cechy uczestników/uczestniczek badania z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym 

ze schorzeń genetycznych oraz osoby z fenyloketonurią i innymi, rzadkimi chorobami metabolicznymi, 

należy stwierdzić, że wśród osób zrekrutowanych do projektu przez Partnera AV znalazło się znacznie 

więcej osób młodych niż wśród osób ze schorzeniami wzroku.  

Dane dotyczące wieku uczestników/uczestniczek ewaluacji prezentuje tabela: 

Tabela 5 Uczestnicy/uczestniczki badania ze względu na płeć 

Grupa objęta  
badaniem 
 

Płeć i wiek 

Wiek respondentów/respondentek 

Ogółem Kobiet Mężczyzn 

1
6

-2
5

 

2
5

-3
4

 

3
5

-4
4

 

4
5

-5
4

 

5
5

-6
4

 

1
6

-2
5

 

2
5

-3
4

 

3
5

-4
4

 

4
5

-5
4

 

5
5

-6
4

 

1
6

-2
5

 

2
5

-3
4

 

3
5

-4
4

 

4
5

-5
4

 

5
5

-6
4

 

Osoby z uszkodzonym 
wzrokiem, wynikającym 
ze schorzeń 
genetycznych 

95 37 34 64 66 44 26 23 45 37 51 11 11 19 29 

Osoby chore na 
fenyloketonurię i inne 
rzadkie choroby 
metaboliczne 

72 25 8 2 0 38 12 5 1 0 34 13 3 1 0 

Razem 167 62 42 66 66 82 38 28 46 37 85 24 14 20 29 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting i Invest & Consulting Group na podstawie PEFS 
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3. Kryteria badania i pytania ewaluacyjne 

W ramach badania ex-post ocena dokonana została w oparciu o następujące kryteria: trafność 

i skuteczność, którym przypisano pytania badawcze: 

Tabela 6 Pytania badawcze 

Lp. Kryteria ewaluacyjne Pytania badawcze 

1 TRAFNOŚĆ 

W jakim stopniu działania realizowane w projekcie odpowiedziały na 

zidentyfikowane potrzeby uczestników/uczestniczek w zakresie 
kompetencji społeczno-zawodowych? 

2 SKUTECZNOŚĆ W jakim stopniu cele projektu zostały osiągnięte? 

3 UŻYTECZNOŚĆ 
W jakim stopniu otrzymane w projekcie wsparcie jest użyteczne 
w rozwoju społeczno-zawodowym uczestników/uczestniczek projektu? 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting i Invest & Consulting Group na podstawie SOPZ 

4. Metodologia badania 

Podczas ewaluacji ex-ante i ex-post wykorzystane zostały dwie metody badawcze: analiza desk 

research oraz badanie ankietowe wśród uczestników/uczestniczek projektu, przeprowadzone za 

pomocą narzędzia Kwestionariusz mierzenia poziomu kompetencji społeczno-zawodowych, stopnia 

samodzielności oraz funkcjonowania ON z ZUG.  

Desk research. Analiza desk research opierała się o wniosek o dofinansowanie projektu wraz 

z załącznikiem 1, umowę o dofinansowanie oraz regulamin form wsparcia udzielanego w ramach 

projektu. Analiza tych dokumentów posłużyła Zespołowi Badawczemu do doprecyzowania wiedzy na 

temat założeń projektu. Podczas ewaluacji ex-post w celu uzupełnienia danych analizie poddano 

również formularz zmian do wniosku o dofinansowanie, zmiany w Planie Działania, dane monitoringowe, 

a także dane dotyczące ścieżek wsparcia poszczególnych uczestników opracowane przez Zespół 

Badawczy na podstawie PEFS. 

Badanie ankietowe wśród uczestników/uczestniczek projektu. Badanie przeprowadzone 

zostało w oparciu o kwestionariusz opracowany przez Zespół Badawczy (kwestionariusz stanowi 

załącznik do niniejszego raportu). Kwestionariusz składał się z dwóch części: 

 część I, służąca do pomiaru poziomu określonych kompetencji społeczno-zawodowych, 

 część II: poświęcona oczekiwaniom uczestnika/uczestniczki i satysfakcji z udziału w projekcie. 

Forma kwestionariusza została dostosowana do potrzeb uczestników/uczestniczek, wynikających 

z rodzaju niepełnosprawności i była modyfikowana, zgodnie z indywidualnymi potrzebami badanych ON 

z ZUG.  
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Podstawowym kanałem dotarcia do respondentów była ankieta internetowa CAWI, dostosowana 

również dla osób z uszkodzonym wzrokiem – tzn. umożliwiająca powiększenie/pomniejszenie obrazu, 

ustawienie kontrastu. Ponadto ankieta dystrybuowana była drogą pocztową, w formie 

audytoryjnej/indywidualnej podczas szkoleń i spotkań z przedstawicielami Zespołu Badawczego 

w siedzibie Partnerów, w trakcie indywidualnych spotkań w domu lub innym wskazanym przez 

respondenta miejscu. W trakcie badania ex-post kwestionariusz w wersji papierowej wykorzystany 

został w następujących formach: 

 w wersji papierowej sporządzony w tradycyjnym druku (czcionka Arial, Tahoma 12pkt), 

 w wersji papierowej sporządzony w druku z powiększoną czcionką (czcionka Arial 22pkt),  

Dla osób chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne kwestionariusz został 

opracowany w wersji papierowej sporządzony w tradycyjnym druku (czcionka Arial, Tahoma 12pkt). 

Sposób prowadzenia badania. Badanie realizowane było od maja 2014 roku. Początkowo 

ankietyzację prowadzono w sposób bieżący – po otrzymaniu od Lidera informacji o ukończeniu przez 

uczestników/uczestniczki udziału w projekcie. W związku z niewielką liczbą osób, które do sierpnia 

zakończyły wsparcie, we wrześniu ankiety zostały skierowane do wszystkich osób objętych badanym 

projektem. Proces realizacji badania ex-post prezentuje schemat. 

 

Pierwszym krokiem w realizacji badania ex-post było rozesłanie linka do ankiety on-line drogą mailową 

do uczestników/uczestniczek projektu. Podstawą mailingu były dane z PEFS oraz adresy mailowe 

pozyskane od respondentów/respondentek i ich opiekunów podczas realizacji badania ex-ante. 

Następnie przedstawiciele Zespołu Badawczego drogą telefoniczną informowali o wysłaniu ankiety 

i prosili o udział w badaniu. W sytuacji, gdy wskazany w PEFS lub podczas badania ex-ante adres 

mailowy był nieaktualny, drogą telefoniczną weryfikowano kontakt. Podczas pierwszej rozmowy 

telefonicznej ustalano również inną możliwą do zrealizowania formę przeprowadzenia badania. 

•na wskazane w 
PEFS oraz podczas 
ewalaucji ex-ante 
adresy mailowe 

Rozesłanie 
ankiet CAWI 

 

•poinformowania                
o przesłanej ankiecie,           
z prośbą o jej 
wypełnienie 

•weryfikacji adresu 
mailowego 

•weryfikacji dostarczenia, 
a w przypadku 
niedostarczenia ankiety  
ustalenia innej formy 
badania 

 

Kontakt 
telefoniczny  

•w przypadku braku 
możliwości realizacji 
badania drogą 
internetową 

Indywidualne 
dotarcie do 
respondenta 

•poprzez ankietę CAWI 
on-line 

•poprzez ankietę 
pocztową 

• indywidualnie              
w miejscu 
zamieszkania/innym 
miejscu wskazanym 
przez respondenta 

•audytoryjnie podczas 
szkoleń 

• indywidualnie             
w siedzibie PZN 

Realizacja 
badania 

Z uczestnikami projektu lub 
ich opiekunami w celu: 



 

 

 

-20- 

Kwestionariusze rozesłane zostały pocztą tradycyjną (wraz z zaadresowaną kopertą zwrotną 

i znaczkiem). Badanie prowadzono również podczas szkoleń, w siedzibie PZN, a także w domach lub 

miejscach dogodnych dla ON z ZUG biorących udział w badaniu. W trakcie badania wielokrotnie 

powtarzano kontakt telefoniczny w celu przypomnienia o wypełnieniu ankiety. 

5. Ograniczenia procesu ewaluacyjnego 

Realizacja badania w grupie osób z niepełnosprawnościami wymaga zapewnienia odpowiednich 

warunków, dostosowania procesu badawczego oraz narzędzi do potrzeb respondentów/respondentek, 

wynikających z posiadanych przez nich niepełnosprawności. Należy także spodziewać się występowania 

dodatkowych trudności, wynikających ze stanu zdrowia osób objętych badaniem.  

Problemy zdrowotne uczestników/uczestniczek badania: 

W przypadku ON z ZUG uczestniczących w projekcie, trudności w przeprowadzeniu badania wynikały 

głównie z kłopotów ze wzrokiem w grupie osób objętych wsparciem przez Partnera PZN oraz ogólnego 

złego stanu zdrowia uczestników/uczestniczek, zrekrutowanych do projektu z ramienia Partnera AV. 

Szczególnie w tej drugiej grupie osób stan zdrowia wielu respondentów/respondentek utrudniał 

realizację badania.  

W celu zminimalizowania problemu wynikającego ze stanu zdrowia uczestników/uczestniczek projektu 

Zespół Badawczy zdecydował się na realizację badania on-line. Rozesłanie ankiety pocztą elektroniczną 

nie wymagało od respondentów/respondentek dodatkowego zaangażowania, mogli wypełnić ankietę 

w domu, samodzielnie lub przy pomocy osoby bliskiej, w znajomym środowisku. Dla osób 

z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych ankieta została dostosowana do 

problemów związanych z tym schorzeniem. Istniała możliwość powiększenia/pomniejszenia obrazu, 

ustawienia kontrastu.  

Niewielka liczba uczestników/uczestniczek, którzy zakończyli udział w projekcie w czasie realizacji 

badania ex-post: 

Istotną kwestią wpływającą na przebieg badania był fakt, że niewielu uczestników/uczestniczek 

zakończyło udział w projekcie w pierwotnie zakładanym terminie (w sierpniu 2014 roku udział 

w projekcie zakończyło około 25 osób), w związku z czym możliwości realizacji badania na bieżąco, 

w miarę kończenia udziału we wsparciu przez poszczególne osoby, były ograniczone. Środkiem 

zaradczym w tym zakresie było skierowanie badania do wszystkich uczestników/uczestniczek niezależnie 

od faktu zakończenia uczestnictwa we wsparciu i zintensyfikowanie procesu badawczego. 

Utrudniony kontakt/brak kontaktu z uczestnikami/uczestniczkami badania: 

Pierwszym elementem ewaluacji ex-post było wysłanie kwestionariusza w formie internetowej do 

uczestników/uczestniczek badania, a następnie kontakt telefoniczny z respondentami/respondentkami. 

W przypadku braku kontaktu związanego z nieodbieraniem telefonu wykonawca powtarzał kilkakrotnie 
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próby nawiązania kontaktu z respondentami o różnorodnych porach dnia. Na tym etapie 

problematyczne okazały się także nieaktualne dane – zarówno te przekazane w PEFS jak i te 

zgromadzone bezpośrednio od uczestników/uczestniczek podczas badania ex-ante, tj. nieaktualne, 

nieistniejące numery telefonów, nieistniejące adresy e-mail. W sytuacji zupełnego braku kontaktu 

z respondentem/respondentką zwracano się do Zamawiającego z prośbą o weryfikację nieprawidłowych 

oraz nieaktywnych numerów telefonów. 

W celu dotarcia do jak najszerszej liczby respondentów Zespół Badawczy kontaktował się 

z respondentami/respondentkami w sposób bezpośredni – ankietyzację prowadzono w domach, lub 

innych miejscach wskazanych przez uczestników/uczestniczki projektu lub ich opiekunów. Dzięki 

pomocy Partnera możliwe było również prowadzenie badania w siedzibie PZN, co stanowiło środek 

zaradczy w przypadku obaw czy braku ufności respondentów/respondentek.  

Odmowa uczestnictwa w badaniu: 

Niejednokrotnie w trakcie realizacji badania Zespól Badawczy spotkał się z niechęcią ze strony 

uczestników/uczestniczek projektu do uczestnictwa w badaniu. Każdy przypadek odmowy rozpatrywany 

był w sposób indywidulany. Na odmowę wpływało kilka czynników. Przede wszystkim zły stan zdrowia, 

uniemożliwiający udział w badaniu, nieufność względem przedstawicieli Zespołu Badawczego, niechęć 

związana z niezadowoleniem z udziału w projekcie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości ze strony 

uczestników/uczestniczek badania Zespól Badawczy tłumaczył cel badania, wyjaśniał jak wypełnić 

ankietę. W celu uwiarygodnienia realizacji badania przez Zespół Collect Consulting zwrócono się do 

Lidera projektu o list polecający, który stanowił dla respondentów/respondentek potwierdzenie realizacji 

badania. W przypadku zdecydowanej odmowy zwracano się również do Partnerów z prośbą 

o interwencję. 
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6. Wyniki badania ex-post 

Analiza wniosku o dofinansowanie projektu Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi 

Genetycznie pozwala stwierdzić, że osoby niepełnosprawne z ZUG borykają się z licznymi problemami 

utrudniającymi im skuteczną aktywizację społeczną i zawodową.  

 

Dzięki założonemu wsparciu badany projekt oddziałuje na wskazane powyżej bariery, jednak sukcesem 

na drodze do skutecznej aktywizacji jest pełne dostosowanie form wsparcia do potrzeb i kompetencji 

uczestników/uczestniczek projektu. Badanie ex-post miało na celu zweryfikowanie trafności, 

skuteczności oraz użyteczność form wsparcia oferowanych ON z ZUG w projekcie. W związku 

z powyższym w celu zweryfikowania trafności i skuteczności wsparcia, konieczna była analiza 

kompetencji uczestników/uczestniczek w momencie przystąpienia do projektu, a następnie 

zweryfikowanie poziomu tych kompetencji po zakończeniu udziału we wsparciu. Pierwszym etapem 

dokonania oceny zmiany kompetencji było określenie ich poziomu w momencie zakończenia udziału 

w projekcie. Kolejne podrozdziały prezentują poziom poszczególnych kompetencji 

uczestników/uczestniczek wsparcia na zakończenie udziału w projekcie. Ocena trafności i skuteczności 

oferowanego ON z ZUG wsparcia możliwa była dzięki porównaniu wyników badania ex-ante i ex-post. 

Niniejszy rozdział przedstawia wyniki badania ex-post dla poszczególnych grup 

uczestników/uczestniczek oraz ich porównanie z wynikami badania ex-ante. Analiza porównawcza dla 

ogółu zaprezentowana została w rozdziale 7 Analiza zmiany poziomu kompetencji. 

Bariery wpływające na aktywizację społeczną i zawodową ON z ZUG mają dwojaki charakter – 

bariery wewnętrzne związane z cechami osobowościowymi ON z ZUG, wiedzą, ograniczeniami 

wynikającymi z niepełnosprawności oraz bariery zewnętrzne związane z otoczeniem, 

środowiskiem funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 

Do barier wewnętrznych zaliczyć należy: brak możliwości wypełniania ról społecznych, brak wiedzy 

o funkcjonowaniu rynku pracy i funkcjonowaniu ON na rynku pracy, brak/niskie wykształcenie lub 

wykształcenie nieadekwatne do potrzeb rynku pracy. Istotnymi barierami, w kontekście 

prowadzonej ewaluacji, są te, związane z brakiem wiary we własne siły, niską samooceną oraz 

brakiem kompetencji miękkich, tj. obawa przed wyjściem z domu, obawa przed odrzuceniem 

i brakiem akceptacji m.in. w środowisku pracy. Do tego zaliczyć należy również niską motywację do 

podjęcia zatrudnienia (często wynikającą z obawy przed utratą świadczeń rentowych). 

Wśród barier zewnętrznych natomiast wyróżnić można przede wszystkim bariery rodzinne 

(nadopiekuńczość rodziców/opiekunów, obawa przed narażeniem podopiecznych na niepowodzenia, 

stres, brak wiary w możliwości ON) oraz niechęć pracodawców do zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, które postrzegane są jako pracownicy mniej wydajni i mniej efektywni 

w porównaniu do pracowników pełnosprawnych. 
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6.1. Analiza poziomu kompetencji uczestników/uczestniczek projektu 

W ramach ewaluacji ex-post ponownie zbadano poziom wybranych kompetencji społeczno-zawodowych 

wszystkich uczestników/uczestniczek projektu, przeprowadzono diagnozę funkcjonalną oraz określono 

poziom samodzielności ON z ZUG, czego podstawą było badanie ankietowe. Analogicznie do badania ex-

ante analiza ex-post objęła poziom kompetencji społeczno-zawodowych uczestników/uczestniczek 

projektu, poziom funkcjonowania ON z ZUG w społeczeństwie i na rynku pracy oraz wiedzę w zakresie 

funkcjonowania na rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych. Badaniem objęto również potrzeby 

i oczekiwania uczestników/uczestniczek względem projektu oraz stopień ich spełnienia (dane w tym 

zakresie prezentuje rozdział 8 Analiza stopnia spełnienia oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu). 

Zaprezentowane w kolejnych podrozdziałach wyniki przedstawiają poziom poszczególnych kompetencji 

w ocenie uczestników/uczestniczek projektu na etapie badania ex-post oraz w zestawianiu z wynikami 

badania ex-ante. Każda z kompetencji to zestaw różnych cech, o wskazanie poziomu których poproszeni 

zostali respondenci/respondentki. Dane zostały zagregowane w ramach każdej z kompetencji, dzięki 

czemu możliwe było przedstawienie wyników dla każdej z nich w przedziałach procentowych. Dla celów 

analizy, m.in. zdiagnozowania stopnia poszczególnych kompetencji przedziały procentowe zostały 

zagregowane według następującego klucza: 

Tabela 7 Klucz mierzenia poziomu kompetencji 

Przedział procentowy Poziom kompetencji 

od 0 % do 10 % 
Bardzo niski poziom kompetencji 

od 10,01 % do 20 % 

od 20,01 % do 30 % 
Niski poziom kompetencji 

od 30,01 % do 40 % 

od 40,01 % do 50 % 
Średni poziom kompetencji 

od 50,01 % do 60 % 

od 60,01 % do 70 % 
Wysoki poziom kompetencji 

od 70,01 % do 80 % 

od 80,01 % do 90 % 
Bardzo wysoki poziom kompetencji 

od 90,01 % do 100 % 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting i Invest & Consulting Group 
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Na potrzeby realizacji badań kompetencje zdefiniowane zostały w następujący sposób: 

 

Szczegółowe wyniki ewaluacji ex-post prezentują kolejne podrozdziały.  

KOMUNIKACJA, 
POROZUMIEWANIE SIĘ 

•umiejętność zachowania się, nawiązania kontaktu z innymi w sytuacjach 
formalnych (np. urzędowych) i nieformalnych (np. towarzyskich); 

•odczuwanie stresu, denerwowanie się podczas  kontaktów formalnych i 
nieformalnych; 

•umiejętność obsługi komputera, telefonu i wykorzystania tych narzędzi do 
kontaktów z innymi;  

KONCENTRACJA, UWAGA, 
ZADANIOWOŚĆ 

•zdolność skupienia uwagi na realizowanych zadaniach; 

•umiejętność zapamiętywania treści; 

•realizowanie zadań życia codziennego; 

MOTYWACJA DO 
AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 

I ZAWODOWEJ 

•chęć do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym mimo  trudności 
związanych z niepełnosprawnością; 

•nastawienie do przełamywania barier utrudniających spędzanie wolnego czasu 
w ulubiony przez siebie sposób; 

•częstotliwość uczestnictwa w inicjatywach związanych z życiem, rozwojem 
zawodowym, spotkaniach towarzyskich; 

SAMODZIELNOŚĆ 
•radzenie sobie z czynnościami życia codziennego; 

•stopień świadomości w zakresie potrzeb związanych z dbaniem o własne 
zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój zawodowy; 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
•stopień wykorzystania posiadanej wiedzy  w celu dbania o rózwój osobisty i 

zawodowy 

ZAUFANIE WE WŁASNE 
SIŁY 

•wiara we własne siły, umiejętności; 

•poczucie własnej wartości w odniesieniu do otoczenia  społecznego i 
zawodowego; 

POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA I 

STABILIZACJI 

•odczuwanie niepokoju, obaw w związku z przyszłością, możliwością 
zatrudnienia, samodzielnego utrzymania się; 

•umiejętność samodzielnego radzenia sobie w nieznanych miejscach, nowej 
przestrzeni;  

POZIOM 
FUNKCJONOWANIA W 

SPOŁECZEŃSTWIE 

•umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących, wiedza na temat 
opanowania nerwów, lęków; 

•wiedza na temat świadczeń przysługujących w związku ze stanem zdrowia; 

•wiedza na temat instytucji udzielających wsparcia ON; 

WIEDZA O RYNKU PRACY I 
ZANWIĄZYWANIU 

RELACJI ZAWODOWYCH 

•znajomość swoich słabych i mocnych stron (doświadczenie, kwalifikacje, 
wiedza) jako pracownika; 

•wiedza na temat sposobów podnoszenia kwalifikacji; 

•znajomość prawa pracy; 

•wiedza na temat zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowania 
dokumentów aplikacyjnych, źródeł poszukiwania ofert pracy. 
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6.1.1. Osoby z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych 

Porozumiewanie się, komunikacja. Kompetencje związane z komunikacją należą do grupy 

umiejętności interpersonalnych i uzależnione są w dużej mierze od cech osobowościowych. Niemniej 

jednak zarówno niepełnosprawność, jak i warunki zewnętrzne, np. nadopiekuńczość osób z najbliższego 

otoczenia mają wpływ na umiejętność komunikowania się ON z ZUG. W trakcie badania 

uczestnicy/uczestniczki projektu poproszeni zostali o ocenę swoich umiejętności związanych 

z porozumiewaniem się. Badaniem objęto zarówno sytuacje towarzyskie, jak i formalne (w urzędach, 

u lekarza etc.). Na zakończenie udziału w projekcie osoby z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze 

schorzeń genetycznych oceniły swoje umiejętności komunikacyjne wysoko. 

Tabela 8 Poziom kompetencji „KOMUNIKACJA” (N=296)  

 

Na wysoki i bardzo wysoki poziom umiejętności w zakresie porozumiewania się po zakończeniu udziału 

w projekcie wskazało aż 72% uczestników/uczestniczek, podczas gdy skrajnie niskie umiejętności 

komunikacyjne posiada 7,1% badanych.  

O wzroście poziomu kompetencji „komunikacja, porozumiewanie się” świadczy analiza porównawcza 

wyników badania ex-ante i ex-post, chociaż kompetencja ta było stosunkowo wysoko oceniana przez 

uczestników/uczestniczki z uszkodzonym wzrokiem już na etapie przystąpienia do projektu.  

W trakcie ewaluacji ex-ante uczestnicy ocenili swoje zdolności porozumiewania się jako średnie. Wysoko 

i bardzo wysoko umiejętność porozumiewania się zarówno w kontaktach towarzyskich, jak i formalnych 

na wejściu do projektu 40,3% uczestników/uczestniczek badania, podczas gdy, tak jak pisano powyżej, 

wysoki i bardzo wysoki poziom zdolności komunikacyjnych po zakończeniu udziału w projekcie 

zadeklarowało 72% uczestników/uczestniczek. Taki wynik oznacza, że liczba uczestników/uczestniczek 

oceniających swoje kompetencje wysoko i bardzo wysoko wzrosła o 29,9% w stosunku do stanu 

wyjściowego. 

Przedział Liczba wskazań Odsetek wskazań

od 0 % do 10 % 7 2,4%

od 10,01 % do 20 % 6 2,0%

od 20,01 % do 30 % 8 2,7%

od 30,01 % do 40 % 14 4,7%

od 40,01 % do 50 % 24 8,1%

od 50,01 % do 60 % 26 8,8%

od 60,01 % do 70 % 59 19,9%

od 70,01 % do 80 % 69 23,3%

od 80,01 % do 90 % 59 19,9%

od 90,01 % do 100 % 24 8,1%
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Wykres 1 Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post w zakresie komunikacji - PZN 

 

Tak wysokie oceny w zakresie kompetencji „komunikacja, porozumiewanie się” pozwalają stwierdzić, że 

działania realizowane w projekcie skierowane na rozwój umiejętności komunikacyjnych 

uczestników/uczestniczek zostały trafnie dobrane do potrzeb ON z ZUG. Duży odsetek odpowiedzi 

wskazujących na wzrost przedmiotowej kompetencji wskazuje, iż wsparcie ukierunkowane na poprawę 

komunikacji i porozumiewania się osób niepełnosprawnych, uczestniczących w projekcie, było dobrane 

trafnie i w skuteczny sposób zmniejszyło bariery tych osób w obszarze kontaktów towarzyskich, czy 

załatwiania spraw urzędowych. 

Koncentracja, uwaga, zadaniowość. Podobnie jak w przypadku komunikacji, 

uczestnicy/uczestniczki projektu, osoby z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń 

genetycznych po zakończeniu udziału w projekcie nie mają znaczących problemów w zakresie 

koncentracji, czy umiejętności skupienia uwagi. Zdecydowana większość uczestników/uczestniczek 

projektu oceniła swoje umiejętności wysoko. 66,2% stanowiły oceny wysokie i bardzo wysokie, 

wskazujące, że osoby z uszkodzonym wzrokiem nie mają problemów ze skupieniem uwagi, zarówno 

podczas realizacji zadań umysłowych jak i manualnych. 8,1% uczestników/uczestniczek projektu oceniło 

swoje umiejętności w tym zakresie jako słabe i bardzo słabe, a 25,7% badanych wskazało na średni 

poziom umiejętności skupienia. Szczegółowe wyniki badania ex-post w obszarze koncentracji prezentuje 

wykres. 
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Wykres 2 Poziom kompetencji „KONCENTRACJA, UWAGA, ZADANIOWOŚĆ” (N=296) 

 

Porównując poziom koncentracji uczestników/uczestniczek badania na początku i na końcu uczestnictwa 

w projekcie można zaobserwować wzrost zdolności koncentracji wśród osób z uszkodzonym wzrokiem, 

wynikającym ze schorzeń genetycznych, jednak nie jest to znacząca poprawa. W momencie 

przystępowania do projektu 15% badanych oceniało swoje umiejętności koncentracji jako niskie 

i bardzo niskie, a 27% ON z ZUG deklarowało, że w stopniu średnim potrafi skupić się na 

wykonywanych czynnościach.  

Wykres 3 Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post w zakresie koncentracji - PZN 
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Przytoczone na wykresie dane wskazują, że dzięki wsparciu udzielonemu w projekcie po zakończeniu 

uczestnictwa o 6,9% zmniejszyła się liczba uczestników/uczestniczek bardzo nisko i nisko oceniających 

swoje umiejętności skupienia uwagi, natomiast liczba osób, które oceniają swój poziom umiejętności 

koncentracji jako wysoki i bardzo wysoki wzrosła o 8,9%. Oceny średnie utrzymują się na zbliżonym 

poziomie.  

Stosunkowo niewielki wzrost w zakresie kompetencji „koncentracja, uwaga, zadaniowość” w grupie 

osób z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych wynika z wysokich umiejętności 

koncentracji już na początku uczestnictwa w projekcie. Wydaje się, że związane jest to także 

ze specyfiką schorzenia – osoby niewidome czy niedowidzące wykonując czynności życia codziennego 

muszą przykładać do ich realizacji więcej uwagi, stąd kompetencja ta jest u nich wysoko rozwinięta. 

Działania skierowane na rozwinięcie umiejętności koncentracji były bardziej przydatne w grupie osób 

z fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi. 

Motywacja do aktywności społecznej i zawodowej. Brak motywacji do podejmowania 

aktywności, zarówno związanej z życiem społecznym, jak i zawodowym jest jedną z cech wpływających 

negatywnie na funkcjonowanie wszystkich osób, a tym bardziej osób niepełnosprawnych, które są 

w szczególny sposób narażone na wykluczenie społeczne, dlatego podniesienie motywacji zostało 

zdiagnozowane w projekcie jako jeden z głównych obszarów wymagających wsparcia u ON z ZUG. Jest 

to szczególnie istotne w kontekście aktywizacji zawodowej uczestników/uczestniczek projektu.  

Poziom motywacji do aktywności – zarówno społecznej, przejawiającej się chęcią „wyjścia z domu”, 

przełamywania barier wynikających z niepełnosprawności w celu spędzania czasu w ulubiony przez 

siebie sposób, czy podejmowania działań zmierzających do zwiększenia swojej atrakcyjności na rynku 

pracy, doskonalenia kompetencji zawodowych czy wreszcie aktywności w zakresie poszukiwania pracy, 

na zakończenie udziału w projekcie wśród uczestniczek/uczestników wsparcia z ramienia Partnera PZN 

jest średni. Na niski poziom motywacji do działania wskazuje łącznie 15,9% uczestników/uczestniczek 

projektu (w tym 1,7% badanych posiada bardzo niski poziom motywacji, a 14,2% 

respondentów/respondentek wskazuje na niski poziom motywacji do aktywności społecznej 

i zawodowej). Średni poziom motywacji po zakończeniu udziału w projekcie deklaruje 35,8% 

uczestników/uczestniczek z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych, a 47,6% 

ON z ZUG oceniło swoją motywację jako wysoką i bardzo wysoką (odpowiednio 32,8% 

uczestników/uczestniczek odczuwa motywację w przedziale 60,01%-80%, a 14,9% wskazuje na 

motywację w przedziale 80,01%-100%). Porównując jednak te wyniki z sytuacją na wejściu do projektu 

należy zauważyć dużą poprawę w zakresie chęci do realizacji różnych działań w tej grupie badanych. 

Szczegółowe dane dotyczące wyników badania ex-post, jak i porównania stanu wyjściowego, 

z poziomem motywacji na zakończenie projektu, prezentują dwa kolejne wykresy.   



 

 

 

-29- 

Wykres 4 Poziom kompetencji „MOTYWACJA DO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ” (N=296) 

 

Wykres 5 Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post w zakresie motywacji - PZN 
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z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych wskazywało na brak motywacji,  

a podczas badania ex-post tylko 15,9% ON z ZUG oceniło swoją motywację jako niską lub bardzo niską, 

co wskazuje, że wśród 27,4% spośród uczestników/uczestniczek badania cechujących się brakiem 

motywacji nastąpił wzrost chęci do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej. 

W kontekście wyników ewaluacji ex-ante i wzrostu poziomu motywacji uczestników/uczestniczek 

projektu należy stwierdzić, że potrzeby ON z ZUG w tym zakresie zostały w projekcie trafnie 

zdefiniowane. Wzrost aktywności u ponad 20% uczestników/uczestniczek wsparcia świadczy o tym, że 

kompetencję tą udało się rozwinąć w dużym stopniu.  

O trafności wsparcia skierowanego na wzrost motywacji wśród ON z ZU świadczy zainteresowanie 

uczestnictwem w różnorodnych działaniach projektowych, szczególnie tych związanych z aktywizacją 

zawodową. Wielu uczestników/uczestniczek wykazywało zainteresowanie uczestnictwem w stażach, 

co skutkowało zwiększeniem liczby osób objętych tego rodzaju wsparciem (z 20 do 39 osób), dużą 

popularnością cieszyły się warsztaty z przedsiębiorczości czy warsztaty aktywizacji zawodowej. 

Samodzielność. W przypadku osób ze schorzeniami wzroku działania skierowane na wzrost 

samodzielności są szczególnie istotnym elementem projektu. Brak samodzielność może skutkować 

niskim poczuciem wiary we własne siły, a w przypadku osób niewidomych czy niedowidzących znacznie 

ograniczać aktywność społeczną poprzez brak poczucia bezpieczeństwa w nieznanych dotąd miejscach.  

Aż 65,2% uczestników/uczestniczek projektu na etapie badania ex-post oceniło swoją samodzielność 

wysoko i bardzo wysoko, w tym: 

 35,8% uczestników/uczestniczek projektu ocenia własną samodzielność jako wysoką; 

 29,4% On z ZUG deklaruje bardzo wysoki poziom samodzielności. 

Średni poziom samodzielności deklaruje 24,3% uczestników/uczestniczek projektu, podczas gdy bardzo 

niski i niski poziom samodzielności deklaruje jedynie 10,5% badanych.  

Dane dotyczące poziomu samodzielności osób z uszkodzonym wzrokiem wynikającym ze schorzeń 

genetycznych prezentuje wykres. 
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Wykres 6 Poziom kompetencji „SAMODZIELNOŚĆ” (N=296) 

 

Jak widać na wykresie, po zakończeniu udziału w projekcie zdecydowana większość osób 

ze schorzeniami wzroku ocenia swój poziom samodzielności bardzo wysoko, co więcej, porównując 

wyniki badania ex-ante i ex-post zauważyć należy wysoki wzrost poziomu samodzielności wśród ON 

z ZUG. Po pierwsze niskie i bardzo niskie oceny samodzielności spadły z 31,7% w momencie 

przystąpienia do projektu do 10,5% na końcu jego realizacji, co wskazuje, że 21,2% ON z ZUG, które 

na początku realizacji projektu były bardzo niesamodzielne odnotowały poprawę i wzrost 

samodzielności. 

Wykres 7 Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post w zakresie samodzielności - PZN 
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Po drugie, w momencie przystąpienia do projektu na wysoki i bardzo wysoki poziom samodzielności 

wskazywało łącznie 34,7% uczestników/uczestniczek projektu z uszkodzonym wzrokiem wynikającym 

ze schorzeń genetycznych, a na koniec realizacji projektu, osoby samodzielne stanowiły już 65,8% ON 

z ZUG objętych wsparciem. Oznacza to, że samodzielnością na najwyższym poziomie, w wyniku udziału 

w projekcie, cechuje się o 31,1% więcej osób z uszkodzonym wzrokiem więcej. 

Wysoki wzrost w zakresie samodzielności ON z ZUG świadczy o tym, że działania projektowe 

zmierzające do zwiększenia poziomu samodzielności przyniosły oczekiwane efekty. Bez wątpienia na 

wzrost samodzielności osób z uszkodzonym wzrokiem wynikającym ze schorzeń genetycznych wpływ 

miał m.in. zakup sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie, a także inne zajęcia, realizowane w ramach 

wsparcia wyrównującego kompetencje społeczno-zawodowe, m.in. z zakresu orientacji przestrzennej  

i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się, czynności życia codziennego, usprawniania widzenia. 

Odpowiedzialność. Stopień, w jakim respondenci/respondentki wykorzystują swoją wiedzę w celu 

dbania o rozwój osobisty i zawodowy, kształtuje się w przypadku osób z dysfunkcjami wzroku, na 

stosunkowo wysokim poziomie. Wpływ na wysoki poziom odpowiedzialności wśród respondentów ma 

odsetek odpowiedzi osób, które oceniły swój poziom odpowiedzialności powyżej 60% (tzn. wysoko 

i bardzo wysoko).  

Wykres 8 Poziom kompetencji „ODPOWIEDZIALNOŚĆ” (N=296) 
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Porównując wyniki uczestników/uczestniczek badania w momencie przystąpienia do projektu z wynikami 

badania po zakończeniu udziału w nim można stwierdzić, że odpowiedzialność, obok samodzielności 

i motywacji do aktywności społecznej i zawodowej jest kompetencją, w przypadku której nastąpił 

znaczący wzrost. Zdecydowanie więcej ON z ZUG, niż na etapie badania ex-ante, ocenia siebie jako 

odpowiedzialnych - 58,4% respondentów/respondentek oceniło swoją odpowiedzialność wysoko 

i bardzo wysoko, podczas gdy na początku udziału w projekcie tylko 38% badanych deklarowało wysoki 

poziom odpowiedzialności.  

Wykres 9 Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post w zakresie odpowiedzialności - PZN 
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Tabela 9 Poziom kompetencji „ZAUFANIE WE WŁASNE SIŁY” (N=296) 

 

Na zakończenie projektu zdecydowana większość osób z uszkodzonym wzrokiem wynikającym ze 

schorzeń genetycznych uczestniczących w badanym projekcie wierzy we własne możliwości. 38,5% 

badanych posiada wysoki, a 24,7% bardzo wysoki poziom zaufania we własne siły. Średnie oceny 

stanowią łącznie 20,9% odpowiedzi, natomiast osoby o niskiej wierze we własne siły stanowią 15,9%. 

Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post wskazuje na wzrost wiary we własne możliwości wśród 

ON z ZUG. Na zakończenie udziału w projekcie o 25,2% uczestników/uczestniczek więcej ma wysokie 

poczucie własnej wartości. Ponadto zauważyć można wysoki spadek niskich ocen – w trakcie badania 

ex-ante bardzo niskie i niskie poczucie wiary we własne możliwości miało 28% 

uczestników/uczestniczek, tj. o 12,1% więcej niż po zakończeniu udziału w projekcie. 

Wykres 10 Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post w zakresie wiary we własne                                    

możliwości - PZN 

 

 

Przedział Liczba wskazań Odsetek wskazań

od 0 % do 10 % 6 2,0%

od 10,01 % do 20 % 5 1,7%

od 20,01 % do 30 % 17 5,7%

od 30,01 % do 40 % 19 6,4%

od 40,01 % do 50 % 36 12,2%

od 50,01 % do 60 % 26 8,8%

od 60,01 % do 70 % 60 20,3%

od 70,01 % do 80 % 54 18,2%

od 80,01 % do 90 % 44 14,9%

od 90,01 % do 100 % 29 9,8%

1,3% 

6,3% 

11,3% 
9,0% 

15,7% 

18,3% 

13,7% 
15,0% 

6,3% 

3,0% 2,0% 1,7% 

5,7% 
6,4% 

12,2% 

8,8% 

20,3% 
18,2% 

14,9% 

9,8% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

%
 o

d
p

o
w

ie
d

z
i 

przedział ocen 

Wiara we własne siły 

EX-ANTE

EX-POST



 

 

 

-35- 

Wysoki wzrost wiary we własne możliwości uczestników/uczestniczek projektu Wsparcie osób 

z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie, wskazuje, że wsparcie psychologiczne 

i działania doradcze, zarówno wsparcie indywidualne jak i grupowe zostały trafnie dobrane względem 

potrzeb On z ZUG. Wzrost wiary we własne możliwości jest szczególnie ważny w kontekście poziomu 

innych kompetencji – wiara we własne siły niewątpliwie wiąże się z samodzielnością i przekłada na 

motywację do działania. 

Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji to kolejna 

kompetencja, określona jako ważna w aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Na 

etapie ewaluacji ex-ante osoby z uszkodzonym wzrokiem wynikającym ze schorzeń genetycznych 

wskazywały wzrost poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji w kontekście przyszłości zawodowej, jako 

jedno z bardziej istotnych oczekiwań względem projektu.  

52,7% badanych charakteryzuje wysoki (28%) i bardzo wysoki (24,7%) poziom poczucia 

bezpieczeństwa i stabilizacji. 

Wykres 11 Poziom kompetencji „POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I STABILIZACJI” (N=296) 

 

Tylko 4,7% uczestników/uczestniczek projektu ze schorzeniami wzroku odczuwa bardzo silny niepokój, 

a 11,1% respondentów/respondentek nie czuje się pewnie ani w sytuacjach zawodowych, ani 

społecznych, odczuwając silne obawy w nieznanych sobie miejscach. Aż 31,4% to oceny średnie. 

Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, po zakończeniu udziału w projekcie wzrosło znacznie wśród 

uczestników/uczestniczek badania – odsetek osób z niskim poczuciem bezpieczeństwa w stosunku do 

badania ex-ante zmniejszył się o połowę, co pozwala stwierdzić, że potrzeby badanych ON z ZUG  

w tym obszarze zostały skutecznie zaspokojone przez wiele ON z ZUG, a wsparcie zaoferowane  
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w projekcie trafnie dopasowane do potrzeb osób z uszkodzonym wzrokiem wynikającym ze schorzeń 

genetycznych.  

Wykres 12 Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post w zakresie poczucia bezpieczeństwa 

i stabilizacji - PZN 

 

Poziom funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy. W momencie przystąpienia 

do projektu każdy z uczestników/uczestniczek poddany został analizie funkcjonalnej, określone zostały 

jego kompetencje społeczne i pracownicze, dzięki czemu możliwe było dostosowanie wsparcia 

do indywidualnych potrzeb uczestników/uczestniczek projektu.  

Niewielką wiedzę na temat tego, jak polepszyć swoją sytuację zawodową czy niski poziom 

samoświadomości jako potencjalnego pracownika deklaruje w badaniu ex-post łącznie 11,8% 

respondentów/respondentek, z czego 3,4% to oceny skrajnie niskie (w przedziale od 0% do 20%), 

a 8,4% to oceny niskie (w przedziale 20,01%-40%). Oceny średnie stanowią w tym zakresie 39,5% 

odpowiedzi, a oceny wysokie i bardzo wysokie 48,6%, z czego tylko 12,1% to oceny najwyższe, 

wskazujące, że respondenci/respondentki oceniają, iż nie posiadają żadnych lub radzą sobie 

z ewentualnymi problemami w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy. Dane 

te pozwalają stwierdzić, że zdecydowana większość ON z ZUG nie ma zasadniczych problemu w zakresie 

funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy.  
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Wykres 13 Ocena poziomu funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy (N=296) 

 

W porównaniu do wyników badania ex-ante tylko 11,8% uczestników/uczestniczek projektu po 

zakończeniu udziału we wsparciu nadal boryka się z problemami w zakresie funkcjonowania 

w społeczeństwie i na rynku pracy. W grupie osób, które nisko i bardzo nisko oceniały swoje 

umiejętności w tym zakresie na początku uczestnictwa w projekcie, wzrost kompetencji nastąpił 

u 19,5% ON z ZUG.  

Wykres 14 Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie 

i na rynku pracy - PZN 
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Zmniejszyła się również liczba uczestników/uczestniczek, którzy oceniali własny poziom funkcjonowania 

w społeczeństwie i na rynku pracy w stopniu średnim – wzrósł z 34% do 39,5%. Wszystko to przekłada 

się na ogólny wzrost tej kompetencji wśród ON z ZUG uczestniczących w projekcie z ramienia Partnera 

PZN. 

Wysoki wzrost kompetencji w zakresie funkcjonowania ON z ZUG na rynku pracy i w społeczeństwie 

wskazuje, że wsparcie w tym zakresie zostało w ramach projektu trafnie dobrane i stanowi odpowiedź 

na problemy z jakimi borykają się w tym zakresie osoby z uszkodzonym wzrokiem wynikającym ze 

schorzeń genetycznych. Na wzrost poziomu funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy 

niewątpliwie wpływ miało zainteresowanie uczestników/uczestniczek projektu warsztatami aktywizacji 

społeczno-zawodowej, warsztatami z zakresu przedsiębiorczości, a przede wszystkim wsparciem 

wyrównującym kompetencje społeczne (o czym świadczy fakt zwiększenia liczby osób objętych tym 

wsparciem ze 100 do 189). 

Wiedza o rynku pracy i nawiązywaniu relacji zawodowych. Wiedza na temat funkcjonowania 

rynku pracy i relacji zawodowych na etapie badania ex-ante była obszarem najsłabiej ocenianym przez 

uczestników/uczestniczki projektu. Ponadto, to głównie na wzroście wiedzy w zakresie poszukiwania 

pracy, prezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej, pisania CV czy szukania odpowiedniej dla siebie 

branży zależało uczestnikom/uczestniczkom badanego projektu, a szczególnie osobom z uszkodzonym 

wzrokiem.  

Poziom wiedzy w zakresie rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych na zakończenie udziału 

w projekcie wśród osób ze schorzeniami wzroku kształtuje się następująco: 

 22% uczestników/uczestniczek badania posiada bardzo niską i niską wiedzę na temat 

funkcjonowania rynku pracy, podczas gdy 19,9% ON z ZUG ma bardzo niski i niski poziom 

wiedzy na temat nawiązywania relacji zawodowych; 

 Odpowiednio 25,7% i 23,6% respondentów/respondentek ocenia swoją wiedzę w zakresie 

rynku pracy i relacji zawodowych na średnim poziomie; 

 W przypadku 52,4% badanych wiedza o rynku pracy jest wysoka lub bardzo wysoka, natomiast 

na takim samym, wysokim i bardzo wysokim poziomie jest wiedza w zakresie nawiązywania 

relacji zawodowych u 56,4% osób. 
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Wykres 15 Poziom wiedzy uczestników/uczestniczek w zakresie rynku pracy i nawiązywania relacji 

zawodowych (N=296) 

  

Jak wskazano powyżej, kwestie związane z wiedzą na temat tego jak poruszać się po rynku pracy, jak 

zaprezentować się w korzystny sposób na rozmowie kwalifikacyjnej, gdzie i w jaki sposób poszukiwać 

zatrudnienia były jednymi z najbardziej istotnych dla osób z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym 

ze schorzeń genetycznych. Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post wskazuje, że duża grupa ON 

z ZUG, nabyła wiedzę o rynku pracy i nawiązywaniu relacji zawodowych. Poniższa tabela wskazuje, 

iż w przedziałach oznaczających brak lub niski poziom znajomości badanego obszaru kompetencyjnego, 

liczba wskazań znacząco spadła, względem poziomu badania ex-ante, natomiast w przedziałach 

określonych, jako „średnie”, po udziale w projekcie, nastąpił wzrost, który może oznaczać, iż ON z ZUG 

lepiej oceniają poziom swojej wiedzy i możliwości na rynku pracy. 
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Tabela 10 Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post w zakresie wiedzy o rynku pracy i relacjach 

zawodowych - PZN 

 

Uczestnicy/uczestniczki projektu w większym stopniu poszerzyli swoja wiedzę w zakresie rynku pracy. 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, na etapie ewaluacji ex-ante 60% osób z uszkodzonym 

wzrokiem posiadało bardzo niską i niską wiedzę w zakresie prawa pracy, praw i przywilejów 

pracowników niepełnosprawnych, podczas gdy w momencie zakończenia udziału w projekcie na niski 

i bardzo niski poziom wiedzy wskazywało jedynie 22% badanych. Podobny przyrost wiedzy nastąpił 

w przypadku wiedzy na temat nawiązywania relacji zawodowych. W chwili przystąpienia do projektu 

najniższy poziom wiedzy na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych, zachowania na rozmowie 

kwalifikacyjnej deklarowało 41,7% badanych, podczas gdy po wsparciu otrzymanym  w projekcie 

bardzo niski i niski poziom wiedzy w tym zakresie posiada 19,9% respondentów/respondentek. 

 

Zaprezentowane dane wskazują, że zmianie, zarówno w początkowej, jak i w końcowej fazie realizacji 

projektu, nie uległa tendencja, zgodnie z którą posiadana przez respondentów/respondentki wiedza 

w zakresie rynku pracy jest niższa od wiedzy na temat nawiązywania relacji zawodowych. Osoby  

z uszkodzonym wzrokiem mają większą wiedzę na temat tego jak napisać CV czy jak zaprezentować 

się na rozmowie kwalifikacyjnej, niż na temat praw przysługujących im jako pracownikom 

niepełnosprawnym, czy też przywilejów dla pracodawców zatrudniających ON. Wzrost wiedzy 

uczestników/uczestniczek projektu wskazuje jednak, że działania skierowane na podniesienie wiedzy 

ON z ZUG w zakresie rynku pracy odniosły zamierzone efekty. Jest to bardzo istotne, z tego względu, 

że znajomość własnych praw oraz obowiązków pracodawcy względem pracowników 

niepełnosprawnych może mieć wpływ na inne kompetencje – np. motywację do aktywności 

zawodowej, czy poczucie bezpieczeństwa i wiarę we własne siły.  

Powyższe wyniki wskazują, że działania projektowe w sposób trafny i skuteczny, wpłynęły na 

spełnienie oczekiwań ON w zakresie rozwoju aktywizacji zawodowej. Wyniki ewaluacji ex-post 
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wskazujące na wzrost wiedzy są szczególnie ważne ze względu na fakt, że większość 

uczestników/uczestniczek projektu z ramienia Partnera PZN to osoby nieaktywne zawodowo (79,7% 

On z ZUG), stąd ich potrzeby w zakresie wiedzy i możliwości na rynku pracy były wysokie.  

6.1.2. Osoby chore na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne 

Porozumiewanie się, komunikacja. Uczestnicy/uczestniczki projektu chorzy na fenyloketonurię 

i inne rzadkie choroby metaboliczne na początku uczestnictwa w projekcie cechowali się znaczącymi 

problemami w zakresie komunikacji. Uczestnicy badania zwracali uwagę na problemy zarówno 

w sytuacjach towarzyskich jak i formalnych. Analizując wyniki po zakończeniu udziału we wsparciu 

można zauważyć poprawę w tym zakresie, choć nadal istnieje duża grupa osób, które wymagają 

wsparcia i powinny pracować nad swoimi umiejętnościami komunikacyjnymi.  

Tabela 11 Poziom kompetencji „KOMUNIKACJA, POROZUMIEWANIE SIĘ” (N=107) 

 

Jak wynika z przeprowadzonego badania ex-post, nadal 29,9% uczestników/uczestniczek projektu 

posiada niewystarczające umiejętności komunikacyjne, w tym: 

 13,1% uczestników/uczestniczek projektu cechuje bardzo niski poziom kompetencji 

komunikacyjnych; 

 16,8% wskazuje na niski poziom umiejętności porozumiewania się. 

W sposób pewny i bez problemów komunikuje się 48,6% badanych (w tym 40,2% to oceny wysokie – 

w przedziale 60,01%-80% i 8,4% oceny bardzo wysokie – w przedziale 80,01%-100%). Średni poziom 

omawianej kompetencji reprezentuje 21,5% badanych osób z fenyloketonurią i innymi rzadkimi 

chorobami metabolicznymi.  

Porównując wyniki w zakresie komunikacji osób z uszkodzonym wzrokiem i osób z fenyloketonurią 

i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi, można zauważyć, że uczestnicy/uczestniczki z tej drugiej 

grupy zmagają się z większymi problemami w ramach analizowanej kompetencji. Wpływ na to może 

mieć specyfika choroby – fenyloketonurii i innym rzadkim chorobom metabolicznym często towarzyszy 

Przedział Liczba wskazań Odsetek wskazań

od 0 % do 10 % 6 5,6%

od 10,01 % do 20 % 8 7,5%

od 20,01 % do 30 % 7 6,5%

od 30,01 % do 40 % 11 10,3%

od 40,01 % do 50 % 13 12,1%

od 50,01 % do 60 % 10 9,3%

od 60,01 % do 70 % 14 13,1%

od 70,01 % do 80 % 29 27,1%

od 80,01 % do 90 % 7 6,5%

od 90,01 % do 100 % 2 1,9%
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niepełnosprawność intelektualna, w związku z czym osoby w tej grupie mogą mieć większe problemy 

w zakresie porozumiewania się. Po drugie osoby zrekrutowane do projektu przez Partnera AV 

to w większej niż w przypadku PZN części osoby młode, a więc mogące nie posiadać doświadczenia np. 

w sytuacjach formalnych. Może to być również związane z tym, iż po stronie Partnera PZN 

uczestniczki/uczestniczki mieli/ły dostępny szerszy, różnorodny wachlarz rodzajów wsparcia, w tym 

wsparcie ukierunkowane na przełamanie barier komunikacyjnych, związanych z rodzajem 

niepełnosprawności. Fenyloketonuria i inne rzadkie choroby metaboliczne to schorzenia zdiagnozowane 

i określone jako niepełnosprawność stosunkowo niedawno, co może mieć związek z tym, iż nie są 

dobrze znane potrzeby z obszaru rozwoju kompetencji społeczno-zawodowych osób z tym rodzajem 

niepełnosprawności. 

Wykres 16 Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post w zakresie komunikacji - AV 

 

Analizując kompetencje interpersonalne uczestników/uczestniczek projektu związane 

z porozumiewaniem się, warto zwrócić również uwagę na fakt, że zmiany w zakresie komunikacji nie 

stanowiły dla respondentów/respondentek chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby 

metaboliczne istotnej potrzeby w momencie przystąpienia do projektu. Na etapie ewaluacji ex-ante nie 

mieli oni/one znaczących oczekiwań względem tej umiejętności, a jednak, w momencie zakończenia 

udziału w projekcie to właśnie działania zmierzające do podniesienia zdolności komunikacyjnych 

respondentów/respondentek zostały przez nich najlepiej ocenione, w największym stopniu wpisały się 

w oczekiwania spełnione w projekcie. Taki wynik świadczy o tym, na co wskazywało już badanie  

ex-ante, tzn., że respondenci nie zdają sobie sprawy z istotności kompetencji miękkich oraz swoich 

braków w tym zakresie. 
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Koncentracja, uwaga, zadaniowość. Umiejętność skupienia uwagi, skoncentrowania się 

na realizowanym zadaniu nie stanowi mocnej strony uczestników/uczestniczek badania, chorych 

na choroby metaboliczne. Na zakończenie udziału w projekcie na problemy z koncentracją wskazywało 

23,4% respondentów/respondentek, z czego oceny najniższe, w przedziale od 0% do 20% stanowiły 

7,5% (bardzo niski poziom kompetencji). 

Wykres 17 Poziom kompetencji „KONCENTRACJA, UWAGA, ZADANIOWOŚĆ” (N=107) 

 

Na niski poziom umiejętności skupienia uwagi wskazywało 15,9% osób chorych na fenyloketonurię oraz 

inne rzadkie choroby metaboliczne. Oceny średnie, w przedziale między 40% a 60% to 22,4% wskazań, 

pozostałe 54,2% stanowili uczestnicy/uczestniczki, którzy deklarowali brak problemów w zakresie 

koncentracji.  

Zestawiając ze sobą wyniki badania ex-ante i ex-post zauważyć można duży wzrost koncentracji 

w grupie osób z fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi:   
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Wykres 18 Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post w zakresie koncentracji - AV 

 

Na wejściu do projektu bardzo niski i niski poziom zdolności koncentracji wykazywało 44%. 

Na zakończenie udziału w projekcie u ponad 20% osób z tej grupy nastąpił wzrost kompetencji. 

Ponadto, na wysoki i bardzo wysoki poziom koncentracji po zakończeniu badania wskazuje o 18,4% ON 

z ZUG więcej niż na początku.  

Wysoki wzrost w zakresie kompetencji „koncentracja, uwaga, zadaniowość” w przypadku osób 

z fenyloketonurią i innymi chorobami metabolicznym, wskazuje na dopasowanie wsparcia w tym 

zakresie do potrzeb uczestników/uczestniczek w tym zakresie, szczególnie w kontekście porównania 

wyników tej grupy z osobami niewidomymi czy słabowidzącymi, które w znacznie mniejszym stopniu 

potrzebowały wzmacniania koncentracji. Można zatem stwierdzić, że badanej grupie wskazana była 

realizacja wsparcia w przedstawionym obszarze kompetencyjnym. 

Motywacja do aktywności społecznej i zawodowej. Brak motywacji do działania stanowił cechę 

charakterystyczną dla ponad 60% uczestników/uczestniczek badania ex-ante chorych na choroby 

metaboliczne, co wskazywało na duże zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tej kompetencji. Wyniki 

badania ex-post potwierdzają konieczność motywowania do podejmowania aktywności przez tę grupę 

ON z ZUG. Liczba osób, u których motywacja do działania wciąż jest niska pokazuje, jak ważna jest 

praca nad tą kompetencją. 
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Wykres 19 Poziom kompetencji „MOTYWACJA DO AKTYWNOSCI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ” (N=107) 

 

Na zakończenie udziału w projekcie niechęć do podejmowania aktywności społecznej, czy też 

poszukiwania pracy, kształcenia się i zdobywania kwalifikacji występuje nadal u 34,6% 

respondentów/respondentek. Własne zaangażowanie średnio ocenia 24,3% badanych.  

W przypadku tej kompetencji zauważyć można wzrost motywacji do działania, choć nie tak wysoki jak 

w przypadku osób z uszkodzonym wzrokiem – 44,9% uczestników/uczestniczek projektu wskazało na 

wysoką i bardzo wysoką motywację, podczas gdy na etapie badania ex-ante wysoko i bardzo wysoko 

zmotywowanych było 35,8% respondentów/respondentek, co oznacza, że u 9,1% 

uczestników/uczestniczek projektu, którzy oceniali własną motywację jako niską lub średnią nastąpił 

wzrost zaangażowania. 
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Wykres 20 Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post w zakresie motywacji - AV 

 

Uczestnicy/uczestniczki projektu nadal mają problemy z motywacją. Odsetek osób, które oceniają 

poziom swojej aktywności w zakresie podejmowania różnorodnych działań w porównaniu z wynikami 

badania ex-ante, na wyjściu z projektu zmalał tylko o 9,4%. 

Tezę tę potwierdza również poziom realizacji wskaźników twardych – do okresu prowadzenia badania 

ex-post w grupie osób zrekrutowanych przez Partnera AV nikt nie podjął zatrudnienia.   

Samodzielność. Poziom samodzielności uczestników/uczestniczek projektu na zakończenie udziału 

w badaniu można określić jako bardzo wysoki. Na etapie ewaluacji ex-post 57% 

uczestników/uczestniczek projektu jest bardzo samodzielnych, a u 18,7% badanych samodzielność 

kształtuje się na średnim poziomie. Taki sam odsetek respondentów wskazuje na brak samodzielności. 
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Wykres 21 Poziom kompetencji „SAMODZIELNOŚĆ” (N=107) 

 

Działania realizowane w projekcie, zmierzające do usamodzielnienia czy też wzrostu samodzielności 

uczestników/uczestniczek badania, w kontekście przytoczonych powyżej wyników wydają się być trafnie 

dobrane do potrzeb i w skuteczny sposób przyczyniły się do zmiany samooceny ON, które po wsparciu 

otrzymanym w projekcie, czują się bardziej samodzielne. W grupie osób, które były niesamodzielne 

na początku uczestnictwa w projekcie wzrost samodzielności nastąpił u 7,4% badanych, co przekłada 

się na odsetek uczestników i uczestniczek w pełni samodzielnych – na zakończenie badania grupa 

ta wzrosła aż o 22,3%.  
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Wykres 22 Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post w zakresie samodzielności - AV 

 

Takie wysokie zmiany świadczą o dostosowaniu wsparcia w zakresie wzmacniania samodzielności wśród 

osób z fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi. Samodzielność, zarówno na etapie 

planowania wsparcia w projekcie, jak i opracowywania metodologii niniejszego badania, rozumiana była 

jako umiejętność dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Niewątpliwie na wzrost samodzielności 

uczestników/uczestniczek badania miało pozytywny wpływ wsparcie specjalistyczne, w postaci wsparcia 

dietetycznego, dzięki któremu uczestnicy/uczestniczki poszerzyli wiedzę na temat swoich schorzeń 

i sposobów dbania o zdrowie, a także zapobieganie jego pogarszaniu dzięki właściwie zbilansowanej 

diecie. 

Odpowiedzialność. W trakcie badania ex-ante zdiagnozowano, że poziom samodzielności 

uczestników/uczestniczek chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne, związany jest 

z poziomem odpowiedzialności. Na wejściu do projektu respondenci/respondentki badania cechowali się 

niskim poziomem obu tych kompetencji, co w dużej mierze mogło być związane z młodym wiekiem 

osób biorących udział w projekcie. Podobnie jak w przypadku samodzielności, poziom odpowiedzialności 

uczestników/uczestniczek projektu wzrósł pod wpływem udziału we wsparciu.  
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Wykres 23 Poziom kompetencji „ODPOWIEDZIALNOŚĆ” (N=107) 

  

Na zakończenie uczestnictwa w projekcie 52,3% osób ocenia swoją odpowiedzialność wysoko i bardzo 

wysoko. Wysoki poziom odpowiedzialności cechuje 18,6% badanych, podczas gdy bardzo wysoki 

poziom odpowiedzialności posiada 33,6% ON z ZUG. 

Wykres 24 Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post w zakresie odpowiedzialności - AV 

 

Pozytywne zmiany widać również w porównaniu wyników ewaluacji ex-ante i ex-post zaprezentowanych 

na wykresie 24. Na wejściu do projektu aż 57,8% uczestników/uczestniczek z fenyloketonurią i innymi 

rzadkimi chorobami metabolicznymi cechował bardzo niski i niski poziom samodzielności. Na etapie 

badania ex-post nastąpił spadek niskich ocen, aż u 30,7% osób, którzy wskazywali na niską 
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odpowiedzialność nastąpił wzrost tej kompetecji. Pozytywny wpływ nazmianę, mogło mieć przede 

wszystkim wsparcie psychologiczne i dietetyczne, które jest niezwykle ważne dla tego rodzaju 

niepełnosprawności. 

Zaufanie we własne siły. Wzrost wiary we własne siły był jednym z bardziej istotnych elementów, 

na którego zmianę po udziale w projekcie oczekiwały ON z ZUG, na etapie ewaluacji ex-ante. Jak 

wynika z analizy spełnienia potrzeb uczestników/uczestniczek projektu wpisał się on w oczekiwania 

respondentów/respondentek w zakresie wzrostu wiary we własne możliwości. 

Tabela 12 Poziom kompetencji „ZAUFANIE WE WŁASNE SIŁY” (N=107) 

 

Po zakończeniu udziału w projekcie swoje możliwości w życiu społecznym i zawodowym wysoko 

i bardzo wysoko ocenia 52,7% osób chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne. 

Brak wiary we własne możliwości cechuje 28,4% respondentów/respondentek badania. 

Wykres 25 Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post w zakresie wiary we własne siły - AV 

 

Przedział Liczba wskazań Odsetek wskazań

od 0 % do 10 % 8 7,5%

od 10,01 % do 20 % 4 3,7%

od 20,01 % do 30 % 13 12,1%

od 30,01 % do 40 % 10 9,3%

od 40,01 % do 50 % 13 12,1%

od 50,01 % do 60 % 4 3,7%

od 60,01 % do 70 % 11 10,3%

od 70,01 % do 80 % 14 13,1%

od 80,01 % do 90 % 15 14,0%

od 90,01 % do 100 % 15 14,0%
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Analiza porównawcza wyników badania ex-ante i ex-post wskazuje, że wsparcie realizowane w projekcie 

nastawione na wzrost wiary we własne możliwości spełniło oczekiwania uczestników/uczestniczek 

projektu i było dostosowane do ich potrzeb. W trakcie badania ex-ante niskie poczucie wiary we własne 

siły miało 54,1% respondentów/respondentek badania. W momencie zakończenia udziału w projekcie 

odsetek niskich ocen spadł u 25,7%, co oznacza, że poczucie wiary w siebie u tych osób wzrosło.  

Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Obawy przed przyszłością (szczególnie zawodową) oraz 

brak pewności siebie w nowym nieznanym środowisku odczuwa 26,2% uczestników/uczestniczek 

badania ex-post, w tym: 

 14% uczestników/uczestniczek badania deklaruje bardzo niskie poczucie bezpieczeństwa 

i stabilizacji; 

 12,1% badanych wskazuje na niskie poczucie bezpieczeństwa. 

Wykres 26 Poziom kompetencji „POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I STABILIZACJI” (N=107) 

 

Poczucie bezpieczeństwa w przypadku pozostałych uczestników/uczestniczek wsparcia kształtuje się na 

średnim i wysokim poziomie. 27,1% uczestników/uczestniczek wskazuje na średnie poczucie 

bezpieczeństwa -46,7% badanych wskazuje na wysoki i bardzo wysoki poziom poczucia 

bezpieczeństwa, przy czym odsetek ocen wysokich i bardzo wysokich rozkłada się równo – po 23,4%. 
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Wykres 27 Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post w zakresie poczucia bezpieczeństwa 

i stabilizacji - AV 

 

Poczucie bezpieczeństwa, było jedną z kompetencji, na wzroście której zależało 

uczestnikom/uczestniczkom projektu z ramienia Partnera AV. Wyniki analizy porównawczej wskazują, 

że udało się to założenie osiągnąć. Po zakończeniu udziału w projekcie niemal o 30% spadł odsetek 

ocen bardzo niskich i niskich w zakresie tej kompetencji. 

Poziom funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy. Wiedza w takich tematach jak- 

formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przywileje ON jako pracowników/pracownic lub 

pracodawców zatrudniających ON, prawa i obowiązki pracodawców, związane z zatrudnianiem osób 

niepełnosprawnych -na etapie ewaluacji ex-ante wśród uczestników/uczestniczek projektu chorych na 

fenyloketonurię i inne choroby metaboliczne była bardzo niska. W związku z tym, na pogłębieniu tej 

wiedzy zależało uczestnikom/uczestniczkom wsparcia w momencie przystępowania do projektu. Wyniki 

badania ex-post wskazują, że założenia projektu w tym zakresie udało się zrealizować w stopniu 

średnim. 
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Wykres 28 Ocena poziomu funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy (N=107) 

 

Nadal, łącznie 31,8% uczestników/uczestniczek projektu nisko ocenia swoje kompetencje związane 

z uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym. Pozostałe oceny kształtują się na podobnym 

poziomie: oceny średnie – 30,8% ON z ZUG i wysokie - 37,3%.  

Wykres 29 Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie 

i na rynku pracy - AV 
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Mimo ogólnego, średniego poziomu wiedzy osób z fenyloketonurią i innymi chorobami metabolicznymi, 

wyniki badania ex-post w porównaniu z badaniem ex-ante wskazują, że nastąpił znaczący wzrost 

wiedzy uczestników/uczestniczek wsparcia. Na etapie wejścia do projektu aż 65,1% 

respondentów/respondentek deklarowało brak, lub niski poziom kompetencji w zakresie 

funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy. Wyniki badania ex-post wskazują, że wiedza 

uczestników/uczestniczek wzrosła w wyniku wsparcia u połowy osób, które jej nie posiadały. Nie bez 

znaczenia są tutaj na pewno takie działania jak warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej, czy 

konsultacje z doradcą zawodowym  

Wiedza o zasadach funkcjonowania ON na rynku pracy jest jedną z zasadniczych kompetencji, które 

trzeba wspierać w ramach działań projektowych. Wchodząc na rynek pracy ON z ZUG muszą być 

świadome swoich praw i obowiązków, a także obowiązków pracodawców względem 

pracowników/pracownic niepełnosprawnych. Należy pamiętać, że niski poziom wiedzy 

uczestników/uczestniczek wsparcia z fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi 

w momencie przystępowania do projektu mógł być związany z młodym wiekiem 

uczestników/uczestniczek. 

Wiedza o rynku pracy i nawiązywaniu relacji zawodowych. Również wiedza o rynku pracy 

i nawiązywaniu relacji zawodowych była podczas badania ex-ante w badanej grupie na bardzo niskim 

poziomie. Wyniki badania po zakończeniu udziału w projekcie wskazują, że uczestnicy i uczestniczki 

wsparcia nabyli nową wiedzę w tym temacie, jednak ocena spełnienia oczekiwań w zakresie wiedzy 

o rynku pracy wskazuje, że należałoby w jeszcze większym stopniu położyć nacisk na te kwestie, 

np. w kolejnych przedsięwzięciach skierowanych do osób chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie 

choroby metaboliczne. 
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Wykres 30 Poziom wiedzy uczestników/uczestniczek badania na temat funkcjonowania rynku pracy 

i nawiązywania relacji zawodowych (N=107) 

 

Na konieczność kontynuowania działań z zakresu rozwoju zawodowego wśród osób chorych 

na fenyloketonurię i inne choroby metaboliczne, wskazuje rozkład odpowiedzi, pokazujący, że podobna 

liczba respondentów/respondentek posiada niską oraz dużą wiedzę na temat rynku pracy 

po zakończeniu udziału w projekcie: 

 38,3% uczestników/uczestniczek badania ocenia swoją wiedzę w zakresie rynku pracy jako 

bardzo niską lub niską; 

 21,5% respondentów/respondentek deklaruje średni poziom wiedzy w tym zakresie; 

 40,2% osób chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne legitymuje się 

wysokim i bardzo wysokim poziomem wiedzy na temat rynku pracy. 

Podobnie, jak w  przypadku osób z uszkodzonym wzrokiem wynikającym ze schorzeń genetycznych, 

również w grupie respondentów/respondentek chorych na fenyloketonurię i inne choroby metaboliczne 

ocena w zakresie nawiązywania relacji zawodowych jest nieco wyższa niż ocena wiedzy o rynku pracy – 

36,4% uczestników/uczestniczek projektu deklaruje bardzo niską i niską wiedzę o relacjach 

zawodowych, podczas gdy 41,1% respondentów/respondentek posiada wysoką i bardzo wysoką wiedzę 

na ten temat.  

Poniższa tabela prezentuje wzrost wiedzy uczestników/uczestniczek projektu w zakresie rynku pracy 

i nawiązywania relacji zawodowych po zakończeniu udziału w projekcie.  
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Tabela 13 Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post w zakresie wiedzy o rynku pracy i relacjach 

zawodowych - AV 

 

Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post wskazuje, że wiedza uczestników/uczestniczek projektu 

na temat rynku pracy i relacji zawodowych znacznie wzrosła. Świadczy o tym, znaczący spadek ocen 

najniższych odnośnie posiadanej przez ON z ZUG wiedzy. W przypadku wiedzy na temat prawa pracy, 

przywilejów przysługujących pracownikom niepełnosprawnym czy obowiązków pracodawców względem 

ON liczba ocen bardzo niskich i niskich na etapie badania ex-post spadła o 38% w stosunku do stanu 

wyjściowego. Oznacza to, że 38% badanych ON z ZUG ocenia swoją wiedzę na temat rynku pracy 

lepiej, niż w momencie przystąpienia do udziału w projekcie. U 5% uczestników/uczestniczek wsparcia 

wiedza wzrosła do poziomu średniego, a u 33% ON z ZUG do poziomu wysokiego i bardzo wysokiego. 

Taką samą tendencję można zaobserwować w przypadku wiedzy na temat nawiązywania relacji 

zawodowych przez ON z ZUG. Na początku uczestnictwa w projekcie 77,1% badanych oceniło swoją 

wiedzę na temat tego jak zdobyć zatrudnienie (tzn. gdzie poszukiwać pracy, jak przygotować 

dokumenty aplikacyjne czy zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej) nisko i bardzo nisko, 

podczas gdy po zakończeniu udziału we wsparciu nadal bardzo niską i niską wiedzę deklaruje 38,3% 

respondentów/respondentek. Wyniki te wskazują, że wiedza na temat funkcjonowania rynku pracy 

wzrosła u 38,7% ON z ZUG. 
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Wiedza w zakresie funkcjonowania rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych, podobnie jak 

wzrost umiejętności związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy i w społeczeństwie, to obszary, 

w których kompetencje uczestników/uczestniczek projektu wzrosły w największym stopniu, 

co przekłada się na realizację wskaźników miękkich projektu dotyczących rynku pracy.  

Tak wysokie wyniki świadczą o dostosowaniu wsparcia projektowego do potrzeb ON z ZUG, tym 

bardziej, że kwestie związane z rynkiem pracy i nawiązywaniem relacji zawodowych były najważniejsze 

dla uczestników/uczestniczek projektu w momencie przystępowania do niego. ON z ZUG 

w największym stopniu zależało na podniesieniu wiedzy na temat tego jak znaleźć zatrudnienie 

i co zrobić, aby w atrakcyjny sposób zaprezentować się przed potencjalnym pracodawcą.  

7. Analiza zmiany poziomu kompetencji – porównanie wyników badania 

ex-ante i ex-post 

Celem realizacji niniejszego badania było określenie wpływu udzielonego wsparcia na poziom 

kompetencji uczestników/uczestniczek projektu, a tym samym weryfikacja czy nastąpił rozwój 

kompetencji, zdiagnozowanych na etapie planowania projektu, jako ważnych w aktywizacji społeczno-

zawodowej ON z ZUG. Zbadanie czy i w jakim stopniu wskaźniki miękkie założone w projekcie zostały 

osiągnięte było możliwe, dzięki zestawieniu wyników ewaluacji ex-ante i ex-post, czyli porównania 

poziomu kompetencji uczestników/uczestniczek projektu na początku i na zakończeniu udziału  

w projekcie. Zestawienia danych w zakresie poszczególnych kompetencji przedstawiono poniżej. 

Komunikacja, porozumiewanie się. Nabycie i rozwinięcie umiejętności porozumiewania się było 

jednym z założonych w projekcie rezultatów miękkich. Kompetencja określona jako 

komunikacja/porozumiewanie się, zarówno w trakcie ewaluacji ex-ante, jak i badania ex-post mierzona 

była w odniesieniu do umiejętności porozumiewania się uczestników/uczestniczek projektu w sytuacjach 

towarzyskich – nieformalnych oraz sytuacjach formalnych – np. w urzędach, u lekarza. Niewątpliwie 

czynnik sytuacyjny ma niezwykle duży wpływ na zdolności komunikacyjne ON z ZUG. Ponadto, 

niebagatelny wpływ na odczuwanie komfortu w sytuacjach społecznych, zarówno formalnych jak 

i nieformalnych – towarzyskich, mają cechy osobowości.  

W momencie przystąpienia do projektu zdecydowana większość uczestników/uczestniczek miała 

problemy z komunikacją, choć w większości przypadków nie były one znaczące w opinii 

respondentów/respondentek. Niski poziom tej kompetencji widoczny był szczególnie u osób chorych na 

fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne, na co wpływ może mieć kilka czynników: 

 Po pierwsze specyfika choroby – z fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi 

wiążą się również inne schorzenia, niejednokrotnie wpływające na rozwój umysłowy i zdolności 

poznawcze ON z ZUG, co utrudnia komunikację; 



 

 

 

-58- 

 Po drugie wiek uczestników/uczestniczek – w grupie osób z fenyloketonurią i innymi rzadkimi 

chorobami metabolicznymi dominowały osoby młode, stąd ich umiejętności komunikacyjne nie 

są jeszcze wystarczająco rozwinięte. 

Przeprowadzona analiza porównawcza wskazuje, że poziom umiejętności komunikacyjnych wśród 

uczestników/uczestniczek badania wzrósł, mimo barier związanych z niepełnosprawnością.  

Wykres 31 Analiza zmiany kompetencji: „KOMUNIKACJA, POROZUMIEWANIE SIĘ” 

 

Na początku uczestnictwa w projekcie 26,4% uczestników/uczestniczek badania wskazywało na bardzo 

niski i niski poziom kompetencji komunikacyjnych, 34,5% badanych deklarowało średni poziom 

umiejętności w tym zakresie, a 39,1% ON z ZUG oceniło swoje możliwości jako wysokie i bardzo 

wysokie. Na zakończenie udziału w projekcie wartości te kształtują się następująco: 

 16,6% uczestników/uczestniczek wsparcia ocenia swoje umiejętności komunikacyjne jako niskie 

i bardzo niskie, co wskazuje na spadek liczby uczestników deklarujących tak niski poziom 

kompetencji o 9,8%; 

 18,1% respondentów/respondentek wskazało na średni poziom kompetencji; 

 65,3% ON z ZUG zadeklarowało wysoki i bardzo wysoki poziom kompetencji komunikacyjnych, 

co oznacza wzrost o 26,2% w stosunku do stanu wyjściowego. 

Wzrost poziomu kompetencji „komunikacja, porozumiewanie się” wśród uczestników/uczestniczek 

badania pozwala stwierdzić, że cele projektu zmierzające do przełamania barier komunikacyjnych u ON 

z ZUG zostały zrealizowane. Tym bardziej, że ocena stopnia spełnienia oczekiwań 

uczestników/uczestniczek badania wskazuje, że działania skierowane na rozwój umiejętności 
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komunikowania się, przerosły oczekiwania ON z ZUG względem projektu. 

Koncentracja, uwaga, zadaniowość. Zdolność skupienia uwagi, skoncentrowania się 

na realizowanych zadaniach były mierzone podczas badania ex-ante i ex-post poprzez takie kryteria jak 

umiejętność skupienia uwagi, zapamiętywania treści, a także realizacja zadań życia codziennego. Już na 

etapie początkowym respondenci/respondentki badania deklarowali brak problemów w zakresie 

koncentracji. Nieco niższy poziom tej kompetencji występował u uczestników/uczestniczek projektu 

chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne. Zmiany w zakresie omawianej 

kompetencji prezentuje wykres. 

Wykres 32 Analiza zmiany kompetencji: „KONCENTRACJA, UWAGA, ZADANIOWOŚĆ”  

 

Na etapie ewaluacji ex-ante 22,9% uczestników/uczestniczek projektu deklarowało problemy w zakresie 

koncentracji, uwagi czy wykonywania czynności dnia codziennego. U 26,6% osób kompetencja 

ta kształtowała się na średnim poziomie, a 50,5% badanych posiadało umiejętność skupienia uwagi 

i skoncentrowania się na realizacji zadań na wysokim i bardzo wysokim poziomie.  

Po zakończeniu udziału w projekcie problemy z koncentracją nadal ma 18,1% ON z ZUG, tj, 4,8% osób 

mniej niż podczas badania ex-ante, średnio umiejętność skoncentrowania się ocenia 37,7% badanych 

(koncentracja, w wyniku udziału w projekcie wzrosła u  11,1% w grupie osób, które oceniają swoje 

umiejętności w tym obszarze średnio), a wysokie zdolności koncentracji posiada 44,2% badanych. 

Wzrost umiejętności ON z ZUG w zakresie koncentracji i skupienia uwagi świadczy o tym, że wsparcie 

realizowane w projekcie było dostosowane do potrzeb uczestników/uczestniczek projektu w tym 

zakresie. Podsumowując wyniki badań ex-ante i ex-post należy pamiętać o nieco innym poziomie 

1,2% 

1,5% 

3,0% 

6,5% 

11,7% 

13,2% 

12,4% 

20,3% 

18,6% 

11,7% 

20% 10% 0% 10% 20% 30%

0 % - 10 %

10,01% -  20 %

20,01 % - 30 %

30,01 % - 40 %

40,01 % - 50 %

50,01 % - 60 %

60,01 % -70 %

70,01 % - 80 %

80,01 % - 90 %

90,01 % - 100 %

% odpowiedzi 

p
rz

e
d

z
ia

ł 
o

c
e

n
 

Koncentracja, uwaga, zadaniowość 

EX-ANTE 

6,8% 

6,1% 

EX-POST 

6,8 % 

13,4 % 

13,0% 

13,9% 

15,2% 

16,1% 

5,6% 

2,9% 



 

 

 

-60- 

potrzeb badanych w tym zakresie.  

Na etapie ewaluacji ex-ante osoby z fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi 

cechowały się niższym poziomem koncentracji niż osoby z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze 

schorzeń genetycznych, w związku z tym w tej grupie nastąpił większy wzrost kompetencji.  

Motywacja do aktywności społecznej i zawodowej. Jako wskaźniki motywacji do aktywności 

społecznej i zawodowej w niniejszym badaniu przyjęto m.in. stopień determinacji do pokonywania 

barier, które stoją na przeszkodzie do spędzenia czasu w ulubiony przez siebie sposób czy poznawania 

nowych osób. Zarówno diagnoza problemów ON z ZUG przeprowadzona na etapie opracowywania 

wniosku o dofinansowanie, jak i ewaluacja ex-ante wykazały, że poziom motywacji do działania 

zarówno wśród osób z uszkodzonym wzrokiem, jak i u uczestników/uczestniczek projektu 

z fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi była bardzo niska. W momencie 

rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie niski poziom motywacji do działania, zarówno w zakresie 

podejmowania aktywności społecznych, udzielania się towarzysko, jak i dążenia do znalezienia 

zatrudnienia miało 49% uczestników/uczestniczek projektu, podczas gdy średnio zmotywowanych było 

29,3% ON z ZUG, a wysoką motywacją cechowało się 21,7% badanych. Dzięki realizacji wsparcia na 

zakończenie projektu tendencje w zakresie motywacji uległy odwróceniu. 

Wykres 33 Zmiana poziomu kompetencji: „MOTYWACJA DO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 

I ZAWODOWEJ”  

 

W wyniku realizacji wsparcia w ramach projektu 46,9% badanych jest silnie zmotywowanych 

do działania. Po zakończeniu udziału w projekcie tylko 21,3% ON z ZUG deklaruje brak motywacji 
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do podejmowania aktywności, a u 31,8% uczestników/uczestniczek projektu motywacja kształtuje się 

na średnim poziomie. 

Motywacja do podejmowania działań związanych zarówno z życiem społecznym, jak i zawodowym jest 

szczególnie ważną kompetencją w przypadku osób niepełnosprawnych. Jak wynika z diagnozy 

przeprowadzonej na potrzeby realizacji projektu jest to kompetencja, którą należy szczególnie 

wzmacniać, ponieważ przekłada się ona na cały proces aktywizacji społecznej i zawodowej ON z ZUG. 

Ponadto, motywacja związana jest z innymi kompetencjami, które wzajemnie na siebie oddziałują. 

W przypadku osób z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych na poziom 

motywacji wpływa np. poziom samodzielności uczestników/uczestniczek wsparcia.  

Wzrost motywacji uczestniczek/uczestników do działania pozwala stwierdzić, że wsparcie w tym zakresie 

dobrane zostało trafnie w stosunku do potrzeb ON z ZUG. Ponadto wyniki działań motywujących 

w projekcie bezpośrednio przekładają się na wskaźniki twarde – zainteresowanie wsparciem 

wyrównującym kompetencje społeczno-zawodowe spowodowało, że wskaźnik ten został zwiększony 

w toku realizacji projektu – ze 100 na 189 osób. Podobnie w przypadku staży zawodowych, ostatecznie 

wsparciem objęto 19 osób więcej niż zakładano – w związku z dużym zainteresowaniem tą formą 

wsparcia.  

Zaufanie we własne siły i zwiększenie poczucia odpowiedzialności. Kolejnym weryfikowanym 

podczas niniejszego badania wskaźnikiem miękkim było zaufanie we własne siły oraz zwiększenie 

poczucia odpowiedzialności. Odpowiedzialność zdefiniowano w badaniu poprzez stopień, w jakim ON 

z ZUG decydują się wykorzystać posiadaną wiedzę, w celu zadbania o swój rozwój osobisty i zawodowy, 

natomiast wiara we własne siły to ocena własnych możliwości w otoczeniu społecznym i zawodowym. 

Kompetencja „odpowiedzialność” kształtowała się na początku realizacji projektu 

u uczestników/uczestniczek badania na poziomie średnim. Łącznie 34,2% uczestników/uczestniczek 

badania wykazywała niezadowalający, niski poziom odpowiedzialności, 31,1% ON z ZUG potrafiło 

wykorzystać posiadaną wiedzę, aby zadbać o swój rozwój osobisty i zawodowy, na średnim poziomie, 

natomiast umiejętność tę rozwiniętą w wysokim stopniu posiadało 34,7% badanych. Ponadto potrzeby 

w zakresie rozwoju tej kompetencji były większe w przypadku osób z fenyloketonurią i innymi rzadkimi 

chorobami metabolicznymi, co na pewno związane jest z wiekiem respondentów. 

Uczestnicy/uczestniczki zrekrutowani przez Partnera PZN byli/ły osobami starszymi niż osoby 

uczestniczące w projekcie z ramienia AV, w związku z czym, posiadały większą wiedzę na temat dbania 

o własny rozwój osobisty i zawodowy.  
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Wykres 34 Zmiana poziomu kompetencji: „ODPOWIEDZIALNOŚĆ”  

 

Po zakończeniu udziału w projekcie widać w zakresie odpowiedzialności znaczący wzrost. Tylko 17,5% 

uczestników/uczestniczek po zakończeniu udziału w projekcie wykazuje brak lub niskie poczucie 

odpowiedzialności, podczas gdy aż 56,8% badanych cechuje wysoka i bardzo wysoka odpowiedzialność 

– odsetek ON z ZUG w grupie osób cechujących się wysoką odpowiedzialnością wzrósł o 20%. 

Podobnie jak w przypadku odpowiedzialności, wiara we własne siły na wejściu do projektu kształtowała 

się u uczestników/uczestniczek na średnim poziomie: 

 35,5% badanych nie wierzyło, lub miało bardzo niską wiarę we własne siły; 

 24,9% osób oceniało wiarę w siebie jako średnią; 

 39,6% uczestników/uczestniczek projektu na początku jego realizacji charakteryzowało się 

wysokim i bardzo wysokim poziomem wiary we własne możliwości. 

Porównując powyższe wyniki z wynikami badania ex-post należy stwierdzić dużą, znaczącą zmianę 

w zakresie wiary uczestników/uczestniczek we własne możliwości. Dzięki uczestnictwie we wsparciu, 

aż 60% badanych ON z ZUG osiągnęło wysoki poziom zaufania we własne siły – co w porównaniu 

z początkowym etapem realizacji projektu stanowi wzrost o 20,4%. Warto również odnotować spadek 

odsetka osób, które nisko i bardzo nisko oceniały swoje możliwości. Po zakończeniu uczestnictwa 

w projekcie niskie zaufanie do swoich możliwość prezentuje 20,3% badanych. Szczegółowe dane 

prezentuje poniższy wykres: 
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Wykres 35 Zmiana poziomu kompetencji: „ZAUFANIE WE WŁASNE SIŁY”  

 

Znaczący poziom wzrostu zaufania we własne siły wśród uczestników/uczestniczek wsparcia jest bardzo 

pozytywnym zjawiskiem i świadczy o dostosowaniu wsparcia do potrzeb ON z ZUG. Do wzrostu wiary 

we własne siły przyczyniło się zapewne wsparcie indywidualne i grupowe z psychologiem, dietetyczne, 

tyflologiczne, czy szeroki wachlarz zajęć w ramach wsparcia wyrównującego kompetencje społeczne 

m.in. były to zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego bezpiecznego poruszania się, 

z czynności życia codziennego. 

Wiedza na temat funkcjonowania rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych. Zmiany, 

jakie zaszły w zakresie poziomu wiedzy uczestników/uczestniczek projektu na temat rynku pracy 

i nawiązywania relacji zawodowych są największe spośród wszystkich analizowanych obszarów. Taki 

wynik świadczy o tym, że dzięki uczestnictwu w projekcie ON z ZUG poszerzyły wiedzę, na której 

im najbardziej zależało. Szczegółowe dane prezentują kolejne wykresy. 
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Wykres 36 Zmiana w zakresie wiedzy na temat rynku pracy  

 

Wiedza respondentów/respondentek w zakresie rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych badana 

była na podstawie takich czynników jak: 

 Znajomość prawa pracy (w kontekście pracowników/pracownic niepełnosprawnych); 

 Wiedza na temat przywilejów pracowników/pracownic niepełnosprawnych i pracodawców 

zatrudniających ON; 

 Wiedza na temat obowiązków pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. 

Przeprowadzone badanie ex-ante wykazało, że wiedza o rynku pracy i nawiązywaniu relacji 

zawodowych to obszar, w którym ON z ZUG czują się najmniej pewnie. Uczestnicy/uczestniczki badania 

w momencie przystąpienia do projektu posiadali niewielką wiedzę w tym zakresie. 64,1% 

uczestników/uczestniczek badania niemal nie posiadało wiedzy o funkcjonowaniu rynku pracy. 

Po zakończeniu udziału w projekcie tendencje uległy odwróceniu. Nadal istnieje grupa, której poziom 

wiedzy w zakresie rynku pracy jest niewystarczający, jednak zdecydowanie większa liczba 

uczestników/uczestniczek wsparcia poszerzyła swoją wiedzę w tym zakresie. Aż 49,1% ON z ZUG ocenia 

swoją wiedzę jako wysoką i bardzo wysoką, podczas gdy niewystarczający poziom wiedzy posiada 

26,3% badanych. 

Wiedzę na temat nawiązywania relacji zawodowych (tj. zachowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, 

przygotowanie CV, etc.) na niezadowalającym poziomie posiadało, w momencie rozpoczynania projektu, 

47,7% osób w nim uczestniczących. Po zakończeniu wsparcia odsetek osób, które nie mają 

wystarczającej wiedzy, aby efektywnie nawiązywać relacje zawodowe spadł o 3,4%, a odsetek osób 
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z wysokim i bardzo wysokim poziomem wiedzy na temat relacji zawodowych wyniósł 52,4%. Dane 

prezentuje wykres: 

Wykres 37 Zmiana poziomu wiedzy na temat nawiązywania relacji zawodowych  

 

Najwyższy poziom wzrostu kompetencji dotyczących rynku pracy i relacji zawodowych spośród 

wszystkich badanych umiejętności uczestników/uczestniczek projektów świadczy o tym, że ON z ZUG 

w dużym stopniu potrzebowały wsparcia w tym obszarze, a dzięki realizacji różnorodnych form 

oddziaływania na uczestników/uczestniczki udało się zrealizować założenia projektu dotyczące 

podniesienia tych kompetencji wśród ON z ZUG. 

8. Analiza stopnia spełnienia oczekiwań uczestników/uczestniczek 

projektu 

Podczas badania ex-ante uczestnicy/uczestniczki projektu poproszeni zostali o określenie swoich 

oczekiwań względem projektu. Celem ewaluacji ex-post było zbadanie, w jakim stopniu oferowane 

w projekcie wsparcie było odpowiednie w kontekście potrzeb ON z ZUG, a tym samym, czy cele 

projektu zostały zrealizowane. Niniejszy rozdział prezentuje podsumowanie badań ex-ante i ex-post. 

Porównanie wyników w zakresie oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu z oceną ich spełnienia 

pozwoliło odpowiedzieć na pytanie czy wsparcie udzielone w projekcie pomogło rozwinąć najbardziej 

potrzebne/pożądane przez ON z ZUG kompetencje. 

Przeprowadzona na potrzeby realizacji projektu we analiza potrzeb wśród ON z ZUG, wskazuje, 

że oczekiwania i potrzeby osób niepełnosprawnych, które powinny przełożyć się na wzrost aktywności 

społecznej i zawodowej, w tym podjęcie i utrzymanie zatrudnienia dotyczą następujących aspektów:  
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 Podniesienia samooceny, kompetencji społecznych oraz sprawności funkcjonalnej, co zapewnić 

ma poradnictwo psychologiczne, konsultacje specjalistyczne czy udział w spotkaniach 

i warsztatach; 

 Podniesienia umiejętności poruszania się na otwartym rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia 

– poprzez doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne i warsztaty pozwalające na nabycie 

odpowiedniej wiedzy i umiejętności; 

 Podniesienia kwalifikacji zawodowych – poprzez szkolenia; 

 Podwyższenia poziomu wykształcenia dzięki doradztwu i wsparciu w rozpoczęciu 

i kontynuowaniu nauki; 

 Zdobycia doświadczenia zawodowego dzięki stażom rehabilitacyjnym i praktycznej nauce 

zawodu; 

 Znalezienia i utrzymania zatrudnienia – poprzez pośrednictwo pracy i wsparcie w utrzymaniu 

zatrudnienia; 

 Zabezpieczenia pomocy w realizacji działań w projekcie – zapewnienie zwrotów kosztów 

dojazdu, noclegu, wyżywienia, asystenta i sprzętu (w przypadku osób ze schorzeniami wzroku). 

Przeprowadzone na początku uczestnictwa w projekcie badanie kompetencji i oczekiwań 

uczestników/uczestniczek projektu potwierdziło trafność powyższej diagnozy. Wśród kompetencji, które 

ON z ZUG chciałyby doskonalić i miały nadzieję, że dzięki projektowi Wsparcie osób z wybranymi 

Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie uda się to osiągnąć najczęściej wymieniano: 

 Wiedzę i umiejętności, które pozwolą na poprawę sytuacji zawodowej 

uczestników/uczestniczek; 

 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa; 

 Wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację celów zawodowych. 

Obszary, które zdaniem uczestników/uczestniczek projektu wymagały doskonalenia pokrywają się 

z poziomem kompetencji respondentów/respondentek. To właśnie w kwestiach związanych 

z zatrudnieniem, poszukiwaniem pracy, specyfiką rynku pracy uczestnicy/uczestniczki badania ex-ante 

mieli najniższy poziom kompetencji. Uczestniczki/uczestnicy badania w najmniejszym stopniu oczekiwali 

natomiast od projektu poprawy w zakresie kompetencji miękkich, które były przez nich stosunkowo 

wysoko oceniane, takich jak przełamanie barier wewnętrznych lub zewnętrznych w nawiązywaniu 

kontaktów towarzyskich, poprawa koncentracji i uwagi, gdy chodzi o wysiłek umysłowy, przełamanie 

barier zewnętrznych, jakie ON z ZUG odczuwają w kontaktach urzędowych/zawodowych, czy poprawa 

koncentracji i uwagi, gdy chodzi o zadania manualne. 

Na etapie badania ex-ante potrzeby względem kompetencji, które należałoby rozwijać nieznacznie 

różniły się w dwóch grupach uczestników. Osoby chore na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby 

metaboliczne miały nieco wyższy poziom potrzeb względem projektu, niż osoby z uszkodzonym 
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wzrokiem. Podczas gdy uczestnicy/uczestniczki z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń 

genetycznych skupiali się na konieczności podniesienia kompetencji i wiedzy związanej z rynkiem pracy, 

osoby z fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi wskazywały również na potrzebę 

zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, oraz rozwój społeczny i zawodowy (definiowany jako konieczność 

zwiększenia liczby przedsięwzięć, które rozwijają społecznie) a także wzrost zaufania we własne siły.  

Średnie oceny oczekiwań uczestników/uczestniczek względem projektu w momencie rozpoczęcia 

uczestnictwa prezentuje schemat: 

 

Szczegółowe dane dotyczące stopnia spełnienia oczekiwań uczestników/uczestniczek względem projektu 

prezentują kolejne podrozdziały. 

8.1.1. Osoby z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych 

Uczestnikom/uczestniczkom wsparcia, osobom z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń 

genetycznych na etapie ewaluacji ex-ante w największym stopniu zależało na podniesieniu kompetencji 

i zdobyciu wiedzy w kwestiach związanych z rynkiem pracy.   

Potrzeby/oczekiwania 
względem projektu  osób       
z uszkodzonym wzrokiem 

Nabycie wiedzy                       
i umiejętności, która 

doprowadzi do poprawy 
sytuacji zawodowej – 
średnia ocena 3,96 

Nabycie wiedzy                        
i umiejętności potrzebnych 
by osiągnąć założone cele 

zawodowe – średnia ocena 
3,91 

Zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa co do 

przyszłości – średnia ocena 
3,90 

Potrzeby/oczekiwania 
względem projektu  osób        
z fenyloketonurią i innymi 

rzadkimi chorobami 
metabolicznymi 

Większa pewność                  
i poczucie bezpieczeństwa, 
co do przyszłości - średnia 

ocena 4,04 

Nabycie wiedzy                       
i umiejętności, która 

doprowadzi do poprawy 
sytuacji zawodowej – 
średnia ocena 4,01 

Nabycie wiedzy                         
i umiejętności potrzebnych 
by osiągnąć założone cele 

zawodowe – średnia ocena 
3,91 
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Wyniki przeprowadzonego badania ex-post wskazują, że wsparcie w ramach projektu spełniło 

oczekiwania uczestników w stopniu średnim.6 Oceny wsparcia w ramach poszczególnych kompetencji 

wahają się między 3,32 a 3,68. 

Tabela 14 Poziom zaspokojenia potrzeb uczestników/uczestniczek względem projektu - PZN 

Potrzeba/oczekiwanie względem projektu 

Średnia ocen 

oczekiwania/potrzeby  
względem projektu  

EX-ANTE 

stopień zaspokojenia 
oczekiwań/potrzeb 

EX-POST 

Nabycie wiedzy i umiejętności, która pozwoli mi dążyć do 

poprawy sytuacji zawodowej 
3,96 3,52 

Nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych by osiągnąć 

postawione przeze mnie cele zawodowe 
3,92 3,51 

Większa pewność i poczucie bezpieczeństwa co do mojej 

przyszłości 
3,90 3,41 

Większa pewność i poczucie bezpieczeństwa co do mojej 

przyszłości zawodowej 
3,82 3,32 

Zwiększenie w moim życiu liczby przedsięwzięć, które rozwijają 
mnie zawodowo 

3,81 3,51 

Ustalenie celów zawodowych, jakie chciał(a)bym osiągnąć, 

w najbliższych latach 
3,79 3,33 

Zwiększenie wiedzy w zakresie funkcjonowania na rynku pracy  3,76 3,49 

Zwiększenie wiedzy w zakresie nawiązywania relacji 

zawodowych  
3,67 3,50 

Nabycie wiedzy o sobie samym, jako pracowniku i o tym, jak 
się rozwijać 

3,66 3,44 

Większa pewność i poczucie bezpieczeństwa, gdy jestem 

w miejscach, niedostosowanych do potrzeb wynikających 
z mojego stanu zdrowia 

3,63 3,42 

Zwiększenie zaufania we własne siły 3,61 3,53 

Zwiększenie w moim życiu liczby przedsięwzięć, które rozwijają 

mnie społecznie 
3,57 3,51 

Nabycie wiedzy o sobie samym - swojej osobowości i o tym, 
jak ją rozwijać 

3,56 3,52 

Nabycie wiedzy i umiejętności, która pozwoli mi samodzielnie 

dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo 
3,56 3,64 

Przełamanie barier wewnętrznych, jakie odczuwam 

w kontaktach urzędowych/ zawodowych 
3,34 3,57 

Przełamanie barier zewnętrznych, jakie odczuwam 
w kontaktach urzędowych/ zawodowych 

3,29 3,53 

                                                

 

6 Respondenci wskazywali na pięciostopniowej skali (gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, równoznaczną z bardzo niewielkim stopniem 
spełnienia oczekiwań względem projektu ,a 5 ocenę najwyższą, równoznaczną z bardzo wysokim stopniem spełnienia oczekiwań w ramach 
kompetencji), jak ważne jest dla uczestników/uczestniczek projektu rozwijanie poszczególnych kompetencji. 
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Potrzeba/oczekiwanie względem projektu 

Średnia ocen 

oczekiwania/potrzeby  
względem projektu  

EX-ANTE 

stopień zaspokojenia 
oczekiwań/potrzeb 

EX-POST 

Przełamanie barier wewnętrznych, jakie odczuwam 

w kontaktach towarzyskich 
3,26 3,68 

Poprawa koncentracji i uwagi, gdy chodzi o zadania umysłowe 3,25 3,47 

Przełamanie barier zewnętrznych, jakie odczuwam 
w kontaktach towarzyskich 

3,22 3,67 

Poprawa umiejętności samodzielnej oceny rezultatów własnej 

pracy  
3,22 3,52 

Poprawa koncentracji i uwagi, gdy chodzi o zadania manualne 2,99 3,34 

W największym stopniu projekt spełnił oczekiwania uczestników/uczestniczek w obszarach, które 

na początku jego realizacji nie były dla nich najbardziej istotne. Po pierwsze, w największym stopniu 

uczestnicy i uczestniczki zadowoleni są ze wsparcia, które umożliwiło im nabycie wiedzy w zakresie 

dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz przełamanie swoich barier wewnętrznych 

i zewnętrznych w kontaktach towarzyskich. Ponadto respondenci/respondentki wskazali, że w dość 

wysokim stopniu projekt odpowiedział na ich potrzeby związane z przezwyciężaniem barier 

zewnętrznych w kontaktach urzędowych, a także przyczynił się do wzrostu zaufania we własne siły. 

Wyniki te wskazują, że dzięki udziałowi w projekcie, ON z ZUG udało się rozwinąć kompetencje miękkie, 

których istotności w momencie przystąpienia do projektu nie doceniali.  

W przypadku najważniejszych dla uczestników/uczestniczek kompetencji związanych z rynkiem pracy 

zadowolenie uczestników/uczestniczek wsparcia jest nieco niższe. Trzy najistotniejsze podczas ewaluacji 

ex-ante kwestie związane z rynkiem pracy, tzn. wiedza i umiejętności, które pozwolą na poprawę 

sytuacji zawodowej uczestników/uczestniczek; zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz wiedza 

i umiejętności umożliwiające realizację celów zawodowych otrzymały odpowiednio, następujące oceny: 

3,52, 3,51 oraz 3,41.  

Niższe oceny w tym zakresie nie oznaczają, że projekt nie był dostosowany do potrzeb ON z ZUG w tym 

obszarze. Należy je rozpatrywać w kontekście świadomości własnych umiejętności i możliwości oraz 

form wsparcia jakie zostały uczestnikom/uczestniczkom zaoferowane. Nie każda osoba mogła wziąć 

udział we wsparciu skierowanym na podniesienie atrakcyjności ON z ZUG na rynku pracy, co wynika 

z jego indywidualnych predyspozycji, i zostało określone w IPD. Być może dlatego, oceny wsparcia tych 

kompetencji są nieco niższe. Natomiast większe zadowolenie respondentów/respondentek z rozwoju 

kompetencji miękkich, głównie w zakresie komunikacji wskazuje, że osoby uczestniczące w projekcie, 

na początku jego realizacji nie zdawały sobie sprawy z ich istotności oraz z tego, że potrzebują 

te umiejętności rozwijać. Dopiero wzięcie udziału we wsparciu pokazało, że niedoceniane przez osoby 

z uszkodzonym wzrokiem zdolności interpersonalne, komunikacyjne wymagają poprawy. 
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Ponadto, analizując powyższe wyniki w kontekście wzrostu kompetencji uczestników/uczestniczek 

projektu, które były najwyższe spośród wszystkich analizowanych kompetencji, można stwierdzić, 

że projekt spełnił oczekiwania ON z ZUG, gdyż ich wiedza znacznie wzrosła, a powyższe wyniki świadczą  

o tym, że uczestnicy/uczestniczki projektu chcieliby uzyskać jeszcze więcej informacji na ten temat. 

8.1.2. Osoby chore na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne 

Na etapie ewaluacji ex-ante osoby chore na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne miały 

nieco wyższe potrzeby i oczekiwania względem projektu niż uczestnicy/uczestniczki z uszkodzonym 

wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych. Ze strony Partnera AV w projekcie udział wzięło 

zdecydowanie więcej osób młodych, uczących się, niż w przypadku Partnera PZN, a co za tym idzie 

posiadających mniejsze doświadczenie i wiedzę, a z drugiej strony bardziej świadome tego, jak ważne 

są we współczesnych realiach rynku pracy są kompetencje miękkie. 

Równie ważne, co dla osób uczestniczących we wsparciu z ramienia Partnera PZN były dla tej grupy 

działania zmierzające do poniesienia kompetencji wpływających na sytuację zawodową. 

W przeciwieństwie do grupy osób z uszkodzonym wzrokiem, w tym przypadku istotne było również dla 

respondentów/respondentek rozwijanie kompetencji miękkich takich jak – zdolności komunikacyjnych, 

zwiększenia poczucia bezpieczeństwa oraz zaufania we własne siły. W tych zakresach projekt 

stosunkowo dobrze wpisał się w potrzeby uczestników/uczestniczek.  

Tabela 15 Poziom zaspokojenia potrzeb uczestników/uczestniczek względem projektu - AV 

Potrzeba/oczekiwanie względem projektu 

Średnia ocen 

oczekiwania/potrzeby 
względem projektu 

EX-ANTE 

stopień zaspokojenia 
oczekiwań/potrzeb 

EX-POST 

Większa pewność i poczucie bezpieczeństwa co do mojej 

przyszłości 
4,04 3,47 

Nabycie wiedzy i umiejętności, która pozwoli mi dążyć do poprawy 

sytuacji zawodowej 
4,01 3,61 

Nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych by osiągnąć 
postawione przeze mnie cele zawodowe 

3,91 3,58 

Zwiększenie zaufania we własne siły 3,90 3,79 

Większa pewność i poczucie bezpieczeństwa co do mojej 

przyszłości zawodowej 
3,89 3,51 

Zwiększenie wiedzy w zakresie funkcjonowania na rynku pracy 3,88 3,64 

Zwiększenie wiedzy w zakresie nawiązywania relacji zawodowych  3,87 3,67 

Zwiększenie w moim życiu liczby przedsięwzięć, które rozwijają 
mnie zawodowo 

3,86 3,51 

Zwiększenie w moim życiu liczby przedsięwzięć, które rozwijają 

mnie społecznie 
3,83 3,61 

Ustalenie celów zawodowych, jakie chciał(a)bym osiągnąć, 

w najbliższych latach 
3,82 3,71 

Nabycie wiedzy i umiejętności, która pozwoli mi samodzielnie dbać 

o swoje zdrowie i bezpieczeństwo 
3,79 3,80 
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Potrzeba/oczekiwanie względem projektu 

Średnia ocen 

oczekiwania/potrzeby 
względem projektu 

EX-ANTE 

stopień zaspokojenia 
oczekiwań/potrzeb 

EX-POST 

Nabycie wiedzy o sobie samym - swojej osobowości i o tym, jak ją 
rozwijać 

3,77 3,72 

Przełamanie barier wewnętrznych, jakie odczuwam w kontaktach 
urzędowych/ zawodowych 

3,75 3,45 

Nabycie wiedzy o sobie samym, jako pracowniku i o tym, jak się 
rozwijać 

3,71 3,69 

Przełamanie barier wewnętrznych, jakie odczuwam w kontaktach 

towarzyskich 
3,66 3,92 

Poprawa koncentracji i uwagi, gdy chodzi o zadania umysłowe 3,58 3,6 

Większa pewność i poczucie bezpieczeństwa, gdy jestem 
w miejscach, niedostosowanych do potrzeb wynikających 

z mojego stanu zdrowia 

3,56 3,71 

Poprawa umiejętności samodzielnej oceny rezultatów własnej 

pracy  
3,55 3,56 

Poprawa koncentracji i uwagi, gdy chodzi o zadania manualne 3,54 3,52 

Przełamanie barier zewnętrznych, jakie odczuwam w kontaktach 

towarzyskich 
3,49 3,84 

Przełamanie barier zewnętrznych, jakie odczuwam w kontaktach 

urzędowych/ zawodowych 
3,38 3,56 

Ocena spełnienia oczekiwań w zakresie kompetencji miękkich oscyluje między średnią 3,56 a 3,92, 

na pięciostopniowej skali, zatem można stwierdzić, że projekt w tym obszarze w dość wysokim stopniu 

wpisał się w potrzeby i oczekiwania uczestników/uczestniczek – średnia ocena dotycząca przełamywania 

barier osobistych w kontaktach towarzyskich wyniosła 3,92, przełamywanie barier zewnętrznych 

w kontaktach towarzyskich to ocena na poziomie 3,84. Na zbliżonym poziomie ocenione przez 

uczestników zostało zaspokojenie potrzeb i oczekiwań w zakresie wiedzy i umiejętności umożliwiających 

osiąganie założonych celów zawodowych.  

W najmniejszym stopniu badany projekt wpisał się w potrzeby osób z fenyloketonurią i innymi rzadkimi 

chorobami metabolicznymi w zakresie zwiększenia przedsięwzięć rozwijających zawodowo (średnia 

ocena spełnienia oczekiwań 3,45), przedsięwzięć rozwijających społecznie, przełamania barier 

wewnętrznych i zewnętrznych w kontaktach formalnych, poprawy koncentracji i umiejętności skupienia 

uwagi oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w zakresie przyszłości zawodowej (średnie oceny 

na poziomie 3,47).  

8.1.3. Badana grupa ogółem 

Generalnie, wsparcie oferowane ON z ZUG w ramach projektu wpisuje się w stopniu średnim 

w deklarowane na etapie badania ex-ante potrzeby uczestników i uczestniczek. Najwyższe oceny 

dotyczą kompetencji miękkich, związanych z komunikacją w sytuacjach nieformalnych, towarzyskich 
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(średnie oceny na poziomie 3,72 i 3,69). Również nabycie kompetencji związanych z odpowiedzialnością 

i samodzielnością ocenione zostało stosunkowo dobrze (3,64). Szczegółowe dane prezentuje tabela: 

Tabela 16 Poziom zaspokojenia potrzeb uczestników/uczestniczek względem projektu - ogółem 

Potrzeba/oczekiwanie względem projektu 

Średnia ocen 

oczekiwania/potrzeby 
względem projektu           

EX-ANTE 

stopień zaspokojenia 
oczekiwań/potrzeb 

EX-POST 

Nabycie wiedzy i umiejętności, która pozwoli mi dążyć do poprawy 
sytuacji zawodowej 

3,97 3,55 

Większa pewność i poczucie bezpieczeństwa, co do mojej 

przyszłości 
3,93 3,43 

Nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych by osiągnąć 
postawione przeze mnie cele zawodowe 

3,92 3,56 

Większa pewność i poczucie bezpieczeństwa, co do mojej 

przyszłości zawodowej 
3,84 3,37 

Zwiększenie w moim życiu liczby przedsięwzięć, które rozwijają 
mnie zawodowo 

3,82 3,37 

Zwiększenie wiedzy w zakresie funkcjonowania na rynku pracy 3,79 3,53 

Ustalenie celów zawodowych, jakie chciał(a)bym osiągnąć w 

najbliższych latach 
3,80 3,50 

Zwiększenie wiedzy w zakresie nawiązywania relacji zawodowych 3,72 3,54 

Zwiększenie zaufania we własne siły 3,69 3,60 

Nabycie wiedzy o sobie samym jako pracowniku i o tym, jak się 

rozwijać 
3,67 3,51 

Zwiększenie w moim życiu liczby przedsięwzięć, które rozwijają 

mnie społecznie 
3,64 3,54 

Nabycie wiedzy i umiejętności, która pozwoli mi samodzielnie dbać 

o swoje zdrowie i bezpieczeństwo 
3,62 3,68 

Nabycie wiedzy o sobie samym - swojej osobowości i o tym, jak ją 
rozwijać 

3,62 3,58 

Większa pewność i poczucie bezpieczeństwa, gdy jestem                     

w miejscach, niedostosowanych do potrzeb wynikających                    
z mojego stanu zdrowia 

3,62 3,49 

Przełamanie barier wewnętrznych, jakie odczuwam w kontaktach 

urzędowych/ zawodowych 
3,45 3,54 

Przełamanie barier wewnętrznych, jakie odczuwam w kontaktach 

towarzyskich 
3,37 3,75 

Poprawa koncentracji i uwagi gdy chodzi o zadania umysłowe 3,33 3,51 

Przełamanie barier zewnętrznych, jakie odczuwam w kontaktach 

urzędowych/ zawodowych 
3,31 3,54 

Poprawa umiejętności samodzielnej oceny rezultatów własnej 
pracy 

3,31 3,54 

Przełamanie barier zewnętrznych, jakie odczuwam w kontaktach 

towarzyskich 
3,29 3,72 

Poprawa koncentracji i uwagi gdy chodzi o zadania manualne 3,13 3,38 

Rozpoczynając uczestnictwo w projekcie ON z ZUG wskazywały na największe potrzeby w zakresie 

zdobycia wiedzy o rynku pracy. Jednakże ocena form wsparcia, związanych ze zdobywaniem wiedzy 
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i umiejętności niezbędnych do zmiany własnej sytuacji na rynku pracy wskazują, że w tym obszarze 

potrzeby uczestników/uczestniczek, zaspokojone zostały w mniejszym stopniu – średnie oceny 

kształtują się w większości na poziomie poniżej 3,5. Takie wyniki pozwalają stwierdzić, że nadal istnieje 

zapotrzebowanie na zdobywanie wiedzy i umiejętności przez ON z ZUG w obszarze rynku pracy. 

Jednocześnie, należy mieć na uwadze zróżnicowanie potrzeb i oczekiwań uczestników/uczestniczek 

projektu. Analiza ścieżek wsparcia poszczególnych osób wskazuje, że respondenci, którzy brali udział 

w kilku formach wsparcia, lepiej oceniają dostosowanie projektu do własnych potrzeb niż osoby, które 

oprócz diagnozy kompetencji społeczno-zawodowych, otrzymały dodatkowo tylko wsparcie w postaci 

konsultacji7. Znacznie lepiej dopasowanie wsparcia oceniają również osoby, które uczestniczyły 

w zajęciach praktycznych, jak np. praktyczna nauka zawodu czy staże rehabilitacyjne, niż osoby objęte 

wyłącznie wsparciem psychologicznym czy doradczym.  

Powyższe wyniki mogą być związane z „zafałszowanym” obrazem swojej osoby. Być może przed 

przystąpieniem do udziału w projekcie ON z ZUG nie zdawały sobie sprawy z braków wiedzy 

np. w zakresie rynku pracy i dopiero uczestnictwo w różnorodnych formach wsparcia uświadomiło im, 

że powinny poszerzać swoje kompetencje w tych zakresach. Ponadto, takie oceny mogą również 

wynikać z tego, iż ON z ZUG zazwyczaj zaniżają swoją samoocenę, na co niebagatelny wpływ ma 

posiadana przez nie niepełnosprawność. Stąd, nie znając, bądź nie rozumiejąc celu projektu, mogły 

zawyżyć ocenę swoich kompetencji, z obawy przed tym, jak zostaną ocenione przez innych. 

Analizując powyższe wyniki warto w przyszłości, planując kolejne projekty w nowej perspektywie 

finansowej, rozważyć realizację działań zapewniających ON z ZUG więcej zajęć praktycznych, ponieważ 

ten rodzaj wsparcia był najlepiej odbierany przez uczestniczki i uczestników projektu, a także 

w największym stopniu przyczynił się do podjęcia zatrudnienia przez te osoby. Realizując tego typu 

projekty w przyszłości można również zaplanować wśród form wsparcia, opracowanie ścieżek działania 

po zakończeniu udziału w projekcie – swoistych Indywidualnych Planów Działania po wyjściu z projektu 

zawierających „instrukcję” co należy robić, jakie kompetencje nadal kształcić, w jakich kursach 

uczestniczyć i gdzie szukać pomocy. 

  

                                                

 

7 Pod pojęciem konsultacji rozumie się grupowe wsparcie psychologiczno-prawne, indywidualne tyflologiczne/dietetyczne, indywidualne  
z doradcą zawodowym 
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9. Podsumowanie stopnia realizacji celów i wskaźników projektu 

Ostatnim elementem badania ex-post była ocena poziomu realizacji celów i wskaźników projektu, której 

przeprowadzenie możliwe było dzięki analizie dokumentacji projektowej – danych monitoringowych oraz 

raportów okresowych z działań realizowanych w projekcie, a w przypadku wskaźników miękkich 

projektu – wyników badania ankietowego wśród ON z ZUG. Celem tego obszaru badania było 

zweryfikowanie następujących kwestii: w jakim stopniu udało się zrealizować wskaźniki projektu, czy 

i ilu uczestników/uczestniczek zrezygnowało z udziału w projekcie, czy miały miejsce opóźnienia 

względem harmonogramu, które wpłynęły na stopień osiągnięcia celu głównego/ celów szczegółowych 

projektu. W związku, z tym, że cel badania odnosił się do pierwszego celu szczegółowego projektu, 

który ma jednocześnie szczególny wpływ na realizację celu głównego projektu - analizy w dalszej części 

niniejszego rozdziału odnoszą się wyłącznie do pierwszego celu szczegółowego. Odpowiedzi na 

powyższe pytania pozwoliły dokonać oceny, w jakim stopniu cel projektu został osiągnięty. 

Osiem spośród szesnastu wskaźników bezpośrednio odnoszących się do ON z ZUG osiągnęło lub 

przekroczyło 100% poziomu realizacji. Większość z tych wskaźników, to wskaźniki związane 

z aktywizacją społeczną uczestników/uczestniczek projektu, stanowiące pochodną szeroko rozumianej 

diagnozy uczestników/uczestniczek wsparcia, która realizowana była na początku przystąpienia ON 

z ZUG do projektu (wskaźnik: liczba ON z ZUG, którym udzielono wsparcia dietetycznego – 109%, 

wskaźnik: liczba osób, którym udzielono wsparcia wyrównującego kompetencje społeczne – 134%). 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku tych wskaźników wartość docelowa uległa zmianie 

w toku realizacji projektu. Początkowo wsparciem planowano objąć 400 ON z ZUG. W związku 

z większym zainteresowaniem uczestnictwem w projekcie ON z ZUG, Partner Ars Vivendi zorganizował 

dodatkową grupę 9 osób, dla których również przeprowadzono diagnozę funkcjonalną i opracowano 

Indywidualne Plany Działania. 

Wśród wskaźników dotyczących aktywizacji zawodowej uczestników/uczestniczek projektu dwa 

wskaźniki zostały zrealizowane w 100% lub więcej (wskaźnik: liczba ON z ZUG, które zakończyły udział 

w warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej – 100% realizacji oraz wskaźnik: liczba ON z ZUG, 

które podjęły naukę w szkole średniej, policealnej/pomaturalnej lub wyższej – 112,5% realizacji). 

Ponadto, na wysokim, adekwatnym do czasu realizacji projektu, poziomie kształtują się takie wskaźniki 

jak: 

 Wskaźniki związane z aktywizacją społeczną: 

 Liczba ON z ZUG, które otrzymały sprzęt likwidujący bariery funkcjonalne – 97,67%; 

 Liczba ON z ZUG, którym udzielono wsparcia tyflologicznego – 94%; 

 Liczba osób, którym udzielono wsparcia wyrównującego kompetencje społeczne – 134%; 

 Wskaźniki związane z aktywizacją zawodową: 
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 Liczba ON z ZUG, które zakończyły udział w warsztatach z zakresu przedsiębiorczości – 

99%; 

 Liczba ON z ZUG, którym udzielono doradztwa zawodowego – 96,75%; 

 Liczba ON z ZUG, które zakończyły staże – 76,92%. 

Analizując poziom realizacji wskaźników projektu należy zwrócić uwagę na zmiany w wartościach 

docelowych niektórych wskaźników. Celem jak najlepszego dopasowania wsparcia do potrzeb 

uczestników/uczestniczek projektu zdecydowano się zwiększyć liczbę osób objętych stażami 

rehabilitacyjnymi. Wynika to z dużego zainteresowania tą formą wsparcia wśród ON z ZUG. 

Uczestnictwo w stażach umożliwia ON z ZUG poznanie realiów pracy zawodowej, nabycia 

doświadczenia. Uczestnicy/uczestniczki projektu widzą zapewne w tej formie wsparcia realną szansę 

na znalezienie zatrudnienia po zakończeniu stażu. Wartość docelowa wskaźnika obecnie kształtuje się 

na poziomie 20 osób, po zmianach będzie to 39 osób. Przy obecnym, wysokim poziomie realizacji 

omawianego wskaźnika i dużym zainteresowaniu tą formą wsparcia wśród ON z ZUG nie istnieje 

zagrożenie niezrealizowania wartości docelowej po jej podniesieniu.  

Szczegółowe dane dotyczące poziomu realizacji wskaźników prezentuje tabela8: 

                                                

 

8 Tabela 17 opracowana została przez Collect Consulting i Invest & Consulting Group na podstawie Planu działania, po zmianach 

zaakceptowanych przez IP2 oraz danych monitoringowych, zebranych na dzień 30.09.2014 r., z działań realizowanych w projekcie pt. 

„Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie” 
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Tabela 17 Poziom realizacji wskaźników projektu na koniec września 2014 

K M Ogółem

Aktywizacja 

społeczno–zawodowa 400 

ON z ZUG (235 K, 174 M)             

z terenu całego kraju w 

okresie od 01.12.2012 r. do 

30.11.2014 r. poprzez 

udzielenie kompleksowego 

wsparcia doradczo-

szkoleniowego, oraz 

wprowadzenie na rynek 

pracy 50 ON z ZUG objetych 

wsparciem w projekcie, 

wzrost wiedzy ich 

najbliższego otoczenia 

poprzez wsparcie 

psychologiczno-prawne                  

i rozpowszechnienie wiedzy 

na temat zatrudniania ON 

wśród pracodawców, 

poprzez ich udział w 

spotkaniach informacyjnych.

Liczba ONzZUG, które zakończyły udział w 

projekcie
400 38 19 57 14,25%

Liczba ONzZUG, dla których dokonano diagnozy 

funkcjonalnej, określono kompetencje                             

i umiejętności pracownicze oraz stopień 

samodzielności 

400 235 174 409 102,25%

Liczba ONzZUG, dla których opracowano IPD 400 235 174 409 102,25%

Liczba ONzZUG, które otrzymały sprzęt 

likwidujący bariery funkcjonalne 
300 127 212 293 97,67%

Liczba ON z ZUG, którym udzielono wsparcia 

psychologicznego
400 235 174 409 102,25%

Liczba ON z ZUG, którym udzielono doradztwa 

zawodowego
400 220 167 387 96,75%

Liczba ON z ZUG, którym udzielono wsparcia 

dietetycznego
100 57 52 109 109,00%

Liczba ON z ZUG, którym udzielono wsparcia 

prawnego
400 235 174 409 102,25%

Liczba ON z ZUG, którym udzielono wsparcia 

tyflologicznego
300 168 114 282 94,00%

Liczba ON z ZUG, którym udzielono wsparcia 

wyrówn. kompetencje społeczne, w tym 

przystosowanie do życia społeczno-zawodowego                     

w kontekście medycznych skutków schorzenia 

genetycznego

100 82 52 134 134,00%

Liczba ON z ZUG, które zakończyły udział                   

w warsztatach z zakresu przedsiębiorczości 
100 59 40 99 99,00%

Liczba ON z ZUG, które zakończyły udział                    

w warsztatach aktywizacji zawodowej                       

i społecznej 

150 93 57 150 100,00%

Liczba ON z ZUG, które zakończyły udział w 

praktycznej nauce zawodu
83 42 15 57 68,67%

Liczba ON z ZUG, które podjęły naukę w szkole 

średniej, policealnej/pomaturalnej lub wyższej
8 6 3 9 112,50%

Liczba ON z ZUG, które zakończyły staże 39 13 17 30 76,92%

Liczba ON z ZUG, które podjęły zatrudnienie 50 17 12 29 58,00%

Cele projektu Nazwa wskaźnika

Wzrost kompetencji 

społeczno-zawodowych 

zwiekszający szansę na 

wejście na rynek pracy 409 

ON z ZUG (235K,174M) 

poprzez udzielenie 

kompleksowego wsparcia                        

w rozwoju kompetencji 

społeczno-zawodowych, 

poleającego na diagnozie 

funkcjonalnej, opracowaniu 

IPD, zapewnieniu wsparcia 

specjalistycznego 

(psychologicznego, 

prawnego, tyflologicznego, 

doradztwa zawodowego                 

i dietetycznego), kształcenie 

w szkołach średnich, 

policealnych/pomaturalnych 

lub wyższych, szkolenia 

zawodowe, warsztaty, 

staże, w okresie 01.12.2012 

r. do 30.11.2014 r.

WSKAŹNIKI PRZYCZYNIAJĄCE SIĘ DO AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ ON Z ZUG

WSKAŹNIKI PRZYCZYNIAJĄCE SIĘ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ON Z ZUG

Wartość 

docelowa 

wskaźnika

Poziom realziacji wskaźnika Stopień 

realizacji 

wskaźnika
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Oprócz rezultatów twardych projekt Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi 

Genetycznie zakłada osiągnięcie szeregu rezultatów miękkich. Główne, wskazane we wniosku 

o dofinansowanie wskaźniki to liczba ON z ZUG, u których nastąpił wzrost kompetencji miękkich o 20% 

i liczba ON którzy nabyli i/lub rozwinęli kompetencje miękkie (społeczno-zawodowe). Wyniki 

porównawcze ewaluacji ex-ante i ex-post projektu wskazują, że wskaźniki te zostały osiągnięte na nieco 

wyższym niż zakładano poziomie. Dane dotyczące uczestników/uczestniczek wsparcia, którzy nabyli 

kompetencje miękkie oraz osób, u których nastąpił wzrost tych kompetencji o 20% i więcej prezentuje 

tabela poniżej. 

Tabela 18 Poziom realizacji wskaźników miękkich projektu  

Wskaźnik Wartość  docelowa 
Poziom realizacji 

wskaźnika 

Liczba ON z ZUG, u których nastąpił rozwój kompetencji miękkich o 
20% 

327 329 

Liczba ON z ZUG, którzy nabyli i/lub rozwinęli miękkie kompetencje 
społeczno-zawodowe 

327 329 

Źródło: Opracowane przez Collect Consulting i Invest & Consulting Group na podstawie wyników ewaluacji          
ex-ante i ex-post 

Również poziom realizacji pozostałych wskaźników miękkich projektu jest zadowalający. Jedynie 

w przypadku nabycia przez uczestników/uczestniczek umiejętności porozumiewania się przy 

wykorzystaniu alternatywnych metod komunikacji nie osiągnięto zakładanego poziomu wskaźnika. 

Umiejętność ta została opanowana przez uczestników/uczestniczki wsparcia w 97,55%.  

Tabela 19 Poziom realizacji wskaźników miękkich projektu 

 
Źródło: Opracowane przez Collect Consulting i Invest & Consulting Group na podstawie wyników ewaluacji          

ex-ante i ex-post 
 

Wskaźnik
Wartość 

docelowa

Poziom 

realizacji 

wskaźnika 

Stopień 

realizacji 

wskaźnika

Nabycie i rozwinięcie umiejętności porozumiewania się

wymagającego wykorzystania alternatywnych metod

komunikacji u 327 ON z ZUG objętych wsparciem w projekcie

327 319

Zwiększenie zaufania we własne siły i motywacji do aktywności

zawodowej i społecznej oraz zwiększenie poczucia

odpowiedzialności o 20% u 327 ON z ZUG objętych wsparciem

w projekcie

327 329

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji o 20% u 327

ON z ZUG objętych wsparciem w projekcie
327 331

Wzrost koncentracji, uwagi i zadaniowości o 20% u 327 ON

z ZUG objętych wsparciem w projekcie
327 331

Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy

i nawiązywanie relacji zawodowych u 327 ON z ZUG objętych

wsparciem w projekcie

327 340
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Poziom realizacji wskaźników, zarówno twardych jak i miękkich przekłada się bezpośrednio na stopień 

realizacji celów projektu. Wysoki poziom większości wskaźników, a także przekroczenie docelowej 

wartości kilku z nich przekłada się na 97,26%9 poziom realizacji pierwszego celu szczegółowego 

projektu. 

 

  

                                                

 

9 Wskaźnik ostateczny realizacji celu szczegółowego jest średnią arytmetyczną z poszczególnych procentowych poziomów realizacji 
wskaźników. 

Oceniając poziom realizacji celów należy wziąć pod uwagę harmonogram realizacji projektu. Patrząc 

przez pryzmat czasu, który pozostał do końca realizacji przedsięwzięcia, obecny poziom jest bardzo 

wysoki i nie istnieje zagrożenie niezrealizowania pierwszego celu szczegółowego projektu, a tym 

samym, jest bardzo duże prawdopodobieństwo zakończenia z sukcesem realizacji głównego celu 

projektu. 
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10. Wnioski końcowe 

W trakcie realizacji badania ex-ante zdiagnozowano, że poziom objętych badaniem kompetencji 

i umiejętności uczestników/uczestniczek projektu Wsparcie osób z wybranymi Zespołami 

Uwarunkowanymi Genetycznie był zróżnicowany, zarówno w obszarze poszczególnych kompetencji, jak 

i w zależności od rodzaju niepełnosprawności ON z ZUG. W chwili przystąpienia do projektu 

u respondentów/respondentek występowały kompetencje, których poziom był wysoki, ale były też takie, 

które wymagały dużego wsparcia. Ponadto, odmienne potrzeby w zakresie kształtowania/doskonalenia 

kompetencji miały osoby z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych i osoby 

chore na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne. Osoby uczestniczące w projekcie 

z ramienia Partnera AV zdecydowanie niżej oceniły swoje umiejętności w zakresie wszystkich 

kompetencji, niż osoby z uszkodzonym wzrokiem. Równie nisko, w momencie przystępowania do 

projektu, przez obie grupy ocenione zostały dwie kompetencje: „motywacja do aktywności społecznej 

i zawodowej” oraz „wiedza w zakresie funkcjonowania rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych”. 

Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy było również najważniejszym i największym 

oczekiwaniem uczestników/uczestniczek wsparcia względem projektu. 

Porównanie wyników badania ex-ante i ex-post pozwala stwierdzić, że po zakończeniu udziału 

w projekcie nastąpił wzrost poziomu wszystkich analizowanych kompetencji, co z kolei przekłada się na 

realizację celów, a tym samym skuteczność wsparcia skierowanego do ON z ZUG. 

Poniżej zaprezentowano zestawienie ocen w podziale na poszczególne kompetencje, wraz ze 

wskazaniem zmian w zakresie poszczególnych kompetencji. 

 

Porozumiewanie się, 

komunikacja 

W momencie przystąpienia do projektu bariery w porozumiewaniu się 

odczuwane były w mniejszym lub większym stopniu, przez niemal wszystkich 

uczestników/uczestniczki projektu. Mimo problemów, już na początku 

uczestnictwa we wsparciu znaczna grupa ON z ZUG miała wysoko rozwinięte 

zdolności komunikacyjne. Znacznie większe trudności w zakresie 

porozumiewania się w sytuacjach towarzyskich, społecznych, ale także 

urzędowych, formalnych mieli uczestnicy/uczestniczki z fenyloketoniurią 

i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi.  

W związku z ogólnymi, wysokimi ocenami ON z ZUG w tym zakresie, 

kompetencja „komunikacja, porozumiewanie się” nie była, w momencie 

przystępowania do projektu jedną z kluczowych, które uczestnicy/uczestniczki 

chcieliby rozwijać.  

Ewaluacja ex-post wykazała, że umiejętności porozumiewania się ON z ZUG 

w sytuacjach formalnych i towarzyskich po zakończeniu udziału w projekcie 
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wzrosły. Ogółem na zakończenie projektu 65,3% uczestników/uczestniczek 

posada zdolności komunikacyjne na wysokim i bardzo wysokim poziomie. 

Tak samo jak na etapie ewaluacji ex-ante, po otrzymanym w projekcie 

wsparciu, niższy poziom kompetencji: porozumiewanie się, komunikacja 

posiadają osoby z fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami 

metabolicznymi niż osoby z uszkodzonym wzrokiem. Wysoko i bardzo wysoko 

umiejętności porozumiewania się oceniło 72% niedowidzących/niewidomych 

uczestników/uczestniczek wsparcia (wzrost o 31,7% w stosunku do badania 

ex-ante), podczas gdy na najwyższym stopniu rozwinięte umiejętności 

komunikacyjne ma 48,6% osób z fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami 

metabolicznymi (wzrost o 12,8%). Jak widać wzrost omawianej kompetencji 

nie jest porównywalny w obu grupach uczestników i uczestniczek badania.  

Zdecydowanie niższy wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji 

wśród osób z fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi 

przekłada się na ostateczny poziom osiągnięcia wskaźnika dotyczącego 

zdolności komunikacyjnych. Komunikacja jest jedyną kompetencją, 

w przypadku której niezrealizowany został wskaźnik wzrostu kompetencji 

o 20% u 327 uczestników/uczestniczek wsparcia. Na zakończenie realizacji 

badania poziom omawianego wskaźnika osiągnął 97,55%.  

Różnice w ocenie umiejętności komunikacyjnych w obu badanych grupach 

wynikają po pierwsze z odmiennego stanu wyjściowego – od samego 

początku osoby z uszkodzonym wzrokiem cechowały się lepiej rozwiniętymi 

zdolnościami komunikacyjnymi. Po drugie jest to związane ze specyfiką 

choroby – w przypadku osób z fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami 

metabolicznymi niejednokrotnie występuje niepełnosprawność intelektualna, 

co bezpośrednio przekłada się na umiejętność komunikowania się. Ponadto 

uczestnicy/uczestniczki z chorobami metabolicznymi to osoby młode, stąd ich 

zdolności komunikacyjne kształtują się na niższym poziomie, niż w przypadku 

osób z uszkodzonym wzrokiem. Dodatkowo osoby te, z racji młodego wieku 

bardzo często nie posiadają doświadczeń zawodowych, które w dużym 

stopniu przekładają się na rozwój umiejętności porozumiewania się 

i komunikacji.  

Mimo tego, iż poziom wskaźnika dotyczącego komunikacji nie został 

zrealizowany na wymaganym poziomie, nie można stwierdzić, że wsparcie 

udzielone ON z ZUG w ramach projektu nie jest trafne czy skuteczne. 

Świadczy o tym fakt, że w zakresie dostosowania wsparcia do potrzeb 

uczestników/uczestniczek kwestie związane z kompetencjami miękkimi, takimi 



 

 

 

-81- 

jak porozumiewanie się – przełamywanie barier wewnętrznych i zewnętrznych 

w momencie przystąpienia uczestników/uczestniczek do projektu było jedną 

z najmniej istotnych dla ON z ZUG kompetencji, a na zakończenie projektu 

zadowolenie ze spełnienia oczekiwań w tym zakresie było największe, co 

oznacza, że uczestnicy/uczestniczki są zadowoleni ze wsparcia w tym 

obszarze, a nawet przewyższyło ono ich oczekiwania. 

 

Koncentracja, uwaga, 

zadaniowość 

Na potrzeby niniejszego badania kompetencja „koncentracja, uwaga, 

zadaniowość” zdefiniowana została jako zbiór cech takich jak - umiejętność 

skupienia uwagi, zapamiętywania treści czy zdolność do realizacji zadań życia 

codziennego. Na początku realizacji projektu ponad połowa 

uczestników/uczestniczek (50,9%) oceniła swoje umiejętności w tym zakresie 

wysoko i bardzo wysoko, podczas gdy oceny niskie i bardzo niskie stanowiły 

łącznie 22,8%, co pozwalało stwierdzić, że koncentracja u ON z ZUG była na 

dobrym poziomie. W tym miejscu należy jednak zauważyć, że w przypadku 

tej kompetencji, podobnie jak w przypadku komunikacji, potrzeby osób 

z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych 

w momencie przystępowania do projektu były znacznie niższe niż potrzeby 

osób z fenyloketonurią i innymi, rzadkimi chorobami metabolicznymi. 

Po zakończeniu udziału w projekcie poziom koncentracji 

u uczestników/uczestniczek wzrósł. Na etapie ewaluacji ex-post 63% 

uczestników/uczestniczek badania nie miało problemów z koncentracją, 

w tym 66,2% uczestników/uczestniczek badania z uszkodzonym wzrokiem 

i 54,2% osób z fenyloketonurią deklaruje wysoki poziom koncentracji. 

 

 

Motywacja do 

aktywności 

społecznej 

i zawodowej 

Motywacja do aktywności społecznej i zawodowej na początku realizacji 

projektu była jedną z kompetencji wymagających szczególnego wsparcia. 

Bardzo niską motywację na etapie badania ex-ante miało 48,7% 

uczestników/uczestniczek projektu. Zarówno osoby z uszkodzonym wzrokiem, 

wynikającym ze schorzeń genetycznych, jak i osoby z fenyloketonurią i innymi 

rzadkimi chorobami metabolicznymi cechowały się słabą automotywacją. 

Wyniki badania ex-post wskazują, iż w wyniku działań projektowych 

motywacja uczestników/uczestniczek wsparcia wzrosła. Ogółem, na 

zakończenie udziału w projekcie silną motywację do działania posiada 46,9% 

ON z ZUG, co stanowi wzrost chęci do podejmowania aktywności społecznej 

i zawodowej w grupie osób oceniających swoją motywację wysoko i bardzo 

wysoko o 24,7% uczestników/uczestniczek.  

Analizując zmiany w zakresie motywacji z uwzględnieniem 

 



 

 

 

-82- 

niepełnosprawności uczestników/uczestniczek wsparcia należy stwierdzić, że 

wzrost kompetencji nie był równomierny. Bardziej zmotywowani do działania, 

na zakończenie projektu, są uczestnicy/uczestniczki z uszkodzonym wzrokiem, 

niż osoby chore na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne. Na 

etapie ex-post wysokim poziomem automotywacji cechuje się 47,6% osób 

uczestniczących w projekcie z ramienia Partnera PZN i 34,6% osób 

zrekrutowanych i objętych wsparciem przez Partnera AV. Generalnie wzrost 

motywacji u osób z fenyloketoniurią i innymi rzadkimi chorobami 

metabolicznymi był niższy niż w przypadku osób niewidomych 

i niedowidzących. 

Wzrost motywacji ON z ZUG przekłada się na realizację wskaźników miękkich. 

Mimo, że występują różnice we wzroście motywacji uczestników/uczestniczek 

z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych i osób 

chorych na fenyloketoniurię i inne rzadkie choroby metaboliczne, wskaźnik 

dotyczący wzrostu kompetencji został osiągnięty. 

Różnice we wzroście motywacji u uczestników/uczestniczek projektu wynikają 

- podobnie jak w przypadku kompetencji „komunikacja, porozumiewanie się” 

- z innego stanu początkowego – już na wstępie osoby z fenyloketonurią 

i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi cechowały się niższą motywacją 

niż uczestnicy/uczestniczki z uszkodzonym wzrokiem.  

 

Samodzielność Kompetencję tą zdefiniowano jako samoświadomość ON z ZUG w zakresie 

potrzeb związanych z dbaniem o własne zdrowie i bezpieczeństwo, a także 

rozwój zawodowy. Na etapie badania ex-ante stopień samodzielności 

uczestników/uczestniczek wsparcia był średni. Niewystarczająco 

samodzielnych było 38,6% respondentów/respondentek. Na zakończenie 

realizacji projektu samodzielność uczestników badania znacznie wzrosła. 

Tylko 10,5% uczestników/uczestniczek badania posiada niski poziom 

samodzielności.  

Z uwagi n fakt, objęcia wsparciem większej liczby osób z uszkodzonym 

wzrokiem, niż osób z chorobami metabolicznymi, większy wzrost poziomu 

samodzielności nastąpił u osób z pierwszej wskazanej grupy osób 

niepełnosprawnych. 65,2% osób uczestniczących w projekcie z ramienia 

Partnera PZN cechuje się wysokim poziomem samodzielności, podczas gdy 

odsetek osób samodzielnych z fenyloketonurią i innymi rzadkimi chorobami 

metabolicznymi to 57%. 
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Odpowiedzialność Kompetencja: odpowiedzialność zdefiniowana została na potrzeby realizacji 

niniejszego badania, jako stopień posiadanej przez ON z ZUG wiedzy w celu 

dbania o własny rozwój osobisty i zawodowy. Na początku realizacji badania, 

na etapie ewaluacji ex-ante, odpowiedzialność u uczestników/uczestniczek 

projektu kształtowała się na średnim poziomie. Tylko 34,7% 

uczestników/uczestniczek badania posiadało dużą wiedzę w zakresie rozwoju 

osobistego i zawodowego. Znacznie niższy poziom odpowiedzialności z racji 

młodego wieku i braku doświadczenia posiadały osoby chore na 

fenyloketonurię i inne, rzadkie choroby metaboliczne. 

W wyniku realizacji projektu nastąpił znaczący wzrost odpowiedzialności u ON 

z ZUG. 56,8% uczestników/uczestniczek badania cechuje się dużą 

odpowiedzialnością, podczas gdy niski poziom odpowiedzialności ma tylko 

17,5% badanych. Poziom tej kompetencji jest porównywalny u obu grup 

uczestników/uczestniczek wsparcia. Wysoki poziom odpowiedzialności, na 

zakończenie badania deklaruje 58,4% osób z uszkodzonym wzrokiem 

wynikającym ze schorzeń genetycznych oraz 52,3% osób z fenyloketonurią 

i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi.  

 

 

Zaufanie we własne 

siły 

Brak zaufania we własne siły został zdiagnozowany, jako jeden 

z zasadniczych problemów ON z ZUG na etapie opracowywania wniosku 

o dofinansowanie. Niska samoocena i brak wiary we własne możliwości ma 

niebagatelny wpływ na motywację osób niepełnosprawnych do działania, a co 

za tym idzie może utrudniać aktywizację społeczną i zawodową. W trakcie 

badania ex-ante uczestnicy/uczestniczki projektu byli świadomi niskiej wiary 

we własne możliwości i wzrost tej kompetencji był jednym z oczekiwań ON 

z ZUG względem projektu.  

Ogółem, w momencie przystępowania do projektu niską wiarę we własne 

możliwości posiadało 35,5% badanych, podczas gdy wysoką wiarę we własne 

siły miało 39,6% ON z ZUG. Wyniki badania ex-post wskazują, że spełnione 

zostały oczekiwania osób niepełnosprawnych, uczestniczących w projekcie 

względem wzrostu samooceny. Na zakończenie realizacji projektu, aż 60% 

uczestników/uczestniczek wsparcia posiada wysoką samoocenę.  

Podobnie, jak w przypadku kompetencji: odpowiedzialność, można zauważyć 

porównywalny poziom wiary we własne możliwości wśród osób 

z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych i osób 

chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne. Odpowiednio 

wysoką samoocenę ma 58,4% osób z uszkodzonym wzrokiem i 52,7% osób 
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chorych na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne. 

Znaczący poziom wzrostu zaufania we własne siły wśród 

uczestników/uczestniczek wsparcia jest bardzo pozytywnym zjawiskiem 

i świadczy o dostosowaniu wsparcia do potrzeb ON z ZUG,  a także przekłada 

się na realizację wskaźników miękkich projektu. Do wzrostu wiary we własne 

siły przyczyniło się zapewne wsparcie indywidualne i grupowe 

z psychologiem, dietetyczne, tyflologiczne, czy szeroki wachlarz zajęć 

w ramach wsparcia wyrównującego kompetencje społeczne m.in. były to 

zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej, samodzielnego, bezpiecznego 

poruszania się, czy też dotyczących czynności życia codziennego. 

 

Poczucie 

bezpieczeństwa 

i stabilizacji 

Niepewność co do swojej przyszłości, a także obawy w przypadku 

samodzielnego przebywania w nieznanym środowisku, na początku realizacji 

projektu wyrażało 43,3% uczestników/uczestniczek badania. Osoby chore na 

fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne, jako osoby młode 

i mniej doświadczone, odczuwały większy niepokój w zakresie swojej 

przyszłości.  

Poczucie bezpieczeństwa znacznie wzrosło wśród ON z uszkodzonym 

wzrokiem, w mniejszym stopniu wzrost nastąpił w przypadku osób chorych na 

fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne. 

 

 

Poziom 

funkcjonowania 

w społeczeństwie             

i na rynku pracy 

Analiza funkcjonalna z początku realizacji projektu wskazała, że osoby 

niepełnosprawne z ZUG, uczestniczące w projekcie nie były do końca 

świadome swoich silnych i słabych stron, ponadto nie posiadały 

wystarczającej wiedzy w zakresie samodoskonalenia. Dodatkowo, potrzeby 

w tym zakresie potwierdzili sami uczestnicy/uczestniczki wskazując wiedzę na 

temat funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy jako jeden 

z obszarów wymagających wspierania. Duża poprawa w tym zakresie pozwala 

stwierdzić, ze udało się osiągnąć założenia projektu i zrealizować jego cele, 

a wsparcie kierowane do ON z ZUG było trafne i skuteczne.  

W trakcie badania ex-ante 40,3% badanych oceniło swoje umiejętności 

w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy jako 

niewystarczające. Po zakończeniu wsparcia tendencja ta uległa odwróceniu.  

 

 

Wiedza w zakresie 

funkcjonowania 

rynku pracy i 

nawiązywania relacji 

zawodowych 

Wiedza na temat funkcjonowania rynku pracy i nawiązywania relacji 

zawodowych to obszary, w których na etapie badania ex-ante zdiagnozowano 

u ON z ZUG największe potrzeby. Kwestie związane z rynkiem pracy były 

tematami, w których uczestnicy/uczestniczki badania, zarówno osoby 
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niewidome i niedowidzące, jak i osoby chore na fenyloketonurię i inne rzadkie 

choroby metaboliczne, w których ON z ZUG miały najniższy poziom wiedzy.  

Zmiany, jakie zaszły w zakresie poziomu wiedzy uczestników/uczestniczek 

projektu na temat rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych 

są największe spośród wszystkich analizowanych obszarów. Taki wynik 

świadczy o tym, że dzięki uczestnictwu w projekcie ON z ZUG poszerzyły 

wiedzę, na której im najbardziej zależało.  

W momencie przystąpienia do projektu 64,1% ON z ZUG nie posiadało 

wiedzy, lub miało bardzo niewielką wiedzę na temat rynku pracy. 

W przypadku nawiązywania relacji zawodowych 47,7% 

uczestników/uczestniczek projektu miało niewystarczającą wiedzę. 

Po zakończeniu udziału w projekcie poziom wiedzy ON z ZUG znacznie wzrósł. 

W wyniku realizacji projektu 49,1% uczestników/uczestniczek badania 

posiada wysoką i bardzo wysoką wiedzę o rynku pracy, a 52,4% ON z ZUG 

cechuje się wysoką i bardzo wysoką wiedzą w zakresie nawiązywania relacji 

zawodowych. 

Podobnie, jak w większości badanych kompetencji i umiejętności, wiedza 

na temat rynku pracy i relacji zawodowych była niższa u osób chorych 

na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne, niż u osób 

z uszkodzonym wzrokiem. Na zakończenie wsparcia można stwierdzić, 

że wiedza tych osób jest na podobnym, wysokim poziomie.  

Najwyższy poziom wzrostu kompetencji dotyczących rynku pracy i relacji 

zawodowych spośród wszystkich badanych umiejętności 

uczestników/uczestniczek projektów świadczy o tym, że ON z ZUG w dużym 

stopniu potrzebowały wsparcia w tym obszarze, a dzięki realizacji 

różnorodnych form oddziaływania na uczestników/uczestniczki udało się 

zrealizować założenia projektu, dotyczące podniesienia tych kompetencji. 

 

Wiedza w zakresie 

funkcjonowania 

rynku pracy i 

nawiązywania relacji 

zawodowych 

Wiedza na temat funkcjonowania rynku pracy i nawiązywania relacji 

zawodowych to obszary, w których na etapie badania ex-ante zdiagnozowano 

u ON z ZUG największe potrzeby. Kwestie związane z rynkiem pracy były 

tematami, w których uczestnicy/uczestniczki badania, zarówno osoby 

niewidome i niedowidzące, jak i osoby chore na fenyloketonurię i inne rzadkie 

choroby metaboliczne, w których ON z ZUG miały najniższy poziom wiedzy.  

Zmiany, jakie zaszły w zakresie poziomu wiedzy uczestników/uczestniczek 

projektu na temat rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych są 



 

 

 

-86- 

największe spośród wszystkich analizowanych obszarów. Taki wynik świadczy 

o tym, że dzięki uczestnictwu w projekcie ON z ZUG poszerzyły wiedzę, na 

której im najbardziej zależało.  

W momencie przystąpienia do projektu 64,1% ON z ZUG nie posiadało 

wiedzy, lub miało bardzo niewielką wiedzę na temat rynku pracy. 

W przypadku nawiązywania relacji zawodowych 47,7% 

uczestników/uczestniczek projektu miało niewystarczającą wiedzę. Po 

zakończeniu udziału w projekcie poziom wiedzy ON z ZUG znacznie wzrósł. 

W wyniku realizacji projektu 49,1% uczestników/uczestniczek badania 

posiada wysoką i bardzo wysoką wiedzę o rynku pracy, a 52,4% ON z ZUG 

cechuje się wysoką i bardzo wysoką wiedzą w zakresie nawiązywania relacji 

zawodowych. 

Podobnie, jak w większości badanych kompetencji i umiejętności, wiedza na 

temat rynku pracy i relacji zawodowych była niższa u osób chorych na 

fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne, niż u osób 

z uszkodzonym wzrokiem. Na zakończenie wsparcia można stwierdzić, że 

wiedza tych osób jest na podobnym, wysokim poziomie.  

Najwyższy poziom wzrostu kompetencji dotyczących rynku pracy i relacji 

zawodowych spośród wszystkich badanych umiejętności 

uczestników/uczestniczek projektów świadczy o tym, że ON z ZUG w dużym 

stopniu potrzebowały wsparcia w tym obszarze, a dzięki realizacji 

różnorodnych form oddziaływania na uczestników/uczestniczki udało się 

zrealizować założenia projektu, dotyczące podniesienia tych kompetencji. 

Na początku realizacji projektu uczestnicy/uczestniczki badania z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności, posiadali nieco odmienne potrzeby i oczekiwania względem projektu. Osoby chore 

na fenyloketonurię i inne rzadkie choroby metaboliczne miały większe potrzeby w zakresie wszystkich 

badanych kompetencji, niż osoby z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych. 

W przypadku dwóch kompetencji - motywacji do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej 

oraz wiedzy w zakresie funkcjonowania rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych, potrzeby obu 

grup ON z ZUG objętych wsparciem były tak samo wysokie.  

Jak wynika z porównania wyników badania ex-ante i ex-post największy wzrost kompetencji nastąpił 

w zakresie wiedzy na temat rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych. Ponadto, duży wzrost 

kompetencji nastąpił w zakresie motywacji do aktywności społecznej i zawodowej, samodzielności 

i odpowiedzialności.  
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Kryteria ewaluacyjne: trafność, skuteczność i użyteczność.  

Trafność – kryterium zdiagnozowane zostało jako stopień dostosowania działań realizowanych 

w projekcie do potrzeb ON z ZUG w zakresie kompetencji społecznych i zawodowych. Jak pisano 

powyżej – osoby objęte projektem w największym stopniu potrzebowały wsparcia w zakresie wiedzy na 

temat rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych oraz wzrostu motywacji do aktywności społecznej 

i zawodowej. Jak pokazują wyniki badania ex-ante właśnie w tych obszarach nastąpił największy wzrost 

kompetencji ON z ZUG, a co za tym idzie działania skierowane do uczestników/uczestniczek projektu 

można uznać za trafnie dobrane do potrzeb.  

Skuteczność projektu - to z kolei stopień realizacji jego celów. Jak wskazują wyniki analizy poziomu 

realizacji wskaźników twardych i miękkich projektu nie istnieje zagrożenie niezrealizowania pierwszego 

celu szczegółowego projektu, który jednocześnie w największym stopniu wpływa również na realizację 

celu głównego projektu. 

Użyteczność - to stopień, w jakim wsparcie będzie przydatne w rozwoju społeczno-zawodowym 

uczestników/uczestniczek projektu. Jak wynika z analizy potrzeb ON z ZUG, jednym z największych 

problemów w aktywizacji osób niepełnosprawnych jest niska motywacja do działania, niska samoocena, 

a także niewielka wiedza w zakresie rynku pracy. Wszystkie te kompetencje dzięki udziałowi w projekcie 

znacząco wzrosły, zatem oferowane wsparcie należy uznać za użyteczne. 
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13. Wykaz załączników do raportu 

1. Linki do ankiety CAWI 

2. Załącznik nr 1a. Wersja papierowa w formie tradycyjnej dla osób z uszkodzonym wzrokiem, 

wynikającym ze schorzeń genetycznych    

3. Załącznik nr 2a. Wersja papierowa w formie druku z powiększoną czcionką dla osób 

z uszkodzonym wzrokiem, wynikającym ze schorzeń genetycznych  

4. Załącznik nr 1b. Wersja papierowa w formie tradycyjnej dla osób chorych na fenyloketonurię 

i inne rzadkie choroby metaboliczne 

5. Załącznik nr 3. Lista uczestników badania (w wersji elektronicznej na płycie CD zabezpieczona 

hasłem) 

 


