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1. STRESZCZENIE WYNIKÓW I GŁÓWNE WNIOSKI PŁYNĄCE Z BADANIA  

1.1 Streszczenie wyników 

Niniejszy raport dotyczy badania ewaluacyjnego ex-post projektu pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem 

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

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

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

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

Ewaluacja prowadzona była w końcowym okresie realizacji projektu, na przełomie listopada i grudnia 2014 

roku. Wśród jej podstawowych celów znalazła się ocena rezultatów projektu – główne kryteria, jakie 

zastosowano to skuteczność i trafność oraz użyteczność i efektywność podejmowanych działań. Ponadto 

badanie miało na celu sformułowanie wniosków i rekomendacji dla ewentualnych kolejnych edycji projektu.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekt osiąga zmierzone cele szczegółowe, a analiza postępów merytorycznych wskazuje, że ich całkowita 

realizacja nie jest zagrożona. Jednak Lider sygnalizuje, że pod względem wydatkowania środków projekt jest 

obarczony ryzykiem, jako że do momentu realizacji ewaluacji ex-post Partner rozliczył zaledwie 53,70%
1
 całego 

budżetu. Ze strony Lidera pojawiają się obawy, co do możliwości przekazania Partnerowi ostatniej zakładanej 

transzy przed zakończeniem realizacji projektu, w związku z niskim poziomem rozliczanych środków na 

podstawie składanych przez Partnera wniosków o płatność. 

Użyteczność projektu należy określić jako wysoką. Warto podkreślić, że wpłynął on pozytywnie na sytuację 

beneficjentów zarówno na poziomie ich funkcjonowania społecznego, jak i aktywności zawodowej. Zmiana 

dotyczy zwłaszcza osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla których udział w projekcie 

stał się niejednokrotnie przyczynkiem do zmiany postrzegania własnej osoby, a także pozwolił spojrzeć na nie 

w innym świetle osobom z ich bliższego i dalszego otoczenia. Dzięki udziałowi w projekcie wiele zyskały również 

osoby niepełnosprawne pracujące w roli mentorów.  

                                                                 
1 Stan na dzień 30.11.2014 r. 
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Podobnie wysoko należy ocenić efektywność projektu, ze względu na osiągniecie, a w niektórych przypadkach 

przekroczenie wskaźników projektowych przed zakończeniem projektu i w ramach niepełnego finansowania. 

Pojawiają się jednak głosy, że w sytuacji braku systemowych rozwiązań wsparcia ONI przez trenera pracy, 

efektywność projektów tego rodzaju jest ograniczona, ponieważ zaktywizowani uczestnicy zostają najczęściej 

pozbawieni wsparcia po zakończeniu projektu. Jak wskazują uzyskane w ewaluacji ex-post rezultaty, dla 

beneficjentów, zwłaszcza z głębokim stopniem niepełnosprawności, sytuacja taka jest bardzo mało zrozumiała. 

Wskazuje to na potrzebę z jednej strony działań na rzecz zapewnienia wsparcia systemowego, z drugiej 

w okresie przejściowym rozważenie takiej organizacji wsparcia projektowego, które pozwoli tym osobom 

uczestniczyć w kolejnych edycjach lub projektach, by nie tracić wypracowanych rezultatów w zakresie 

aktywizacji społecznej i zawodowej.   

Ocenia się, że projekt jest skutecznie zarządzany, to znaczy: trwa w sposób niezakłócony, utrzymana jest stała 

komunikacja między Liderem a Partnerem, oraz Partnerem i zespołem merytorycznym. Tym niemniej pewne 

problemy komunikacyjne zidentyfikowane na poziomie ewaluacji mid-term nie zostały do końca 

przezwyciężone, mimo podejmowanych w tym zakresie prób. Trudności koncentrują się wokół kwestii 

związanych ze stroną formalną projektu. 

Rekomendacje sformułowane na etapie ewaluacji mid-term zostały wprowadzone w niewielkim stopniu, ze 

względu na to, że większość z nich oceniono na poziomie zarządzania jako skierowane raczej do kolejnych 

edycji projektu, niż możliwe do zrealizowania w ramach edycji bieżącej. Dotyczyło to obszaru wsparcia dla 

kadry merytorycznej, rozbudowy oferty skierowanej do rodziny OzN oraz zasad pracy kadry merytorycznej. 

Wprowadzenie tych rekomendacji w obecnej edycji, oznaczałoby zmianę harmonogramu oraz dodatkowe 

koszty, które nie zostały ujęte w budżecie projektu. Poprawie uległa do pewnego stopnia komunikacja między 

kadrą zarządzającą projektem, zwiększyła się także płynność finansowa. Tym niemniej przepływ dokumentów 

pozostaje utrudniony, a poziom biurokratyzacji projektu nie uległ zmianie, co jest jednak niezależne od Lidera, 

który podjął w tej kwestii negocjacje z CRZL.  

Podobnie jak w ewaluacji mid-term, potencjał i sprawność kadry merytorycznej projektu jeśli chodzi o jakość 

zaoferowanego beneficjentom wsparcia oceniana jest wysoko. Zarządzanie projektem na poziomie realizacji 

terenowej przebiega sprawnie – w zakresie spraw organizacyjnych i merytorycznych. Potwierdza się także, że 

mentorzy dobrze odnajdują się w działaniach projektowych, a także postrzegają swoją pracę jako wartościową 

dla siebie oraz beneficjentów, z którymi pracują.  

Według wyników badań ilościowych wśród uczestników projektu z niepełnosprawnością w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz ich opiekunów ogólny odbiór projektu „Wsparcie osób z upośledzeniem 

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

sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III” jest bardzo dobry, podobnie jak to miało 

miejsce w przypadku ewaluacji mid-term. Większość badanych osób niepełnosprawnych była zadowolona 

z udziału w projekcie (90%), a opiekunowie uznawali go za użyteczny dla podopiecznego (90%), ale również za 

spełniający oczekiwania ich samych (81%).  

W ewaluacji ex-post dostrzegalny jest nieznaczny spadek zadowolenia osób z niepełnosprawnością w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym w uczestnictwie w projekcie na różnych wymiarach. Wiąże się to 

prawdopodobnie z rozczarowaniem, że projekt dobiega końca. W badaniu jakościowym kadra merytoryczna 

podkreślała, że konieczne jest zapewnienie wsparcia systemowego po zakończeniu projektu, gdyż brak ciągłości 

wsparcia jest dla OzNI niezrozumiały i budzi ich frustrację. 
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Większość osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym przyznała, że dzięki projektowi 

nauczyła się nowych rzeczy (89%), co potwierdzili również ich opiekunowie (89%). Zdaniem osób 

z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także opiekunów w największym zakresie 

poprawiły się dzięki projektowi umiejętności społeczne niepełnosprawnego uczestnika, takie jak nawiązywanie 

kontaktu z innymi ludźmi, umiejętności potrzebne w kontaktach z innymi ludźmi, umiejętności słuchania, 

panowania nad gniewem i złością, a także samodzielnego robienia codziennych rzeczy. 

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

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

opiekunowie osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niż sami niepełnosprawni, 

co może świadczyć o tym, że osobom z niepełnosprawnością czynności te mogą jednak sprawiać trudności lub 

nie do końca oceniane elementy były dla nich zrozumiałe. Tym bardziej, że pozytywne opinie opiekunów na 

temat poprawy umiejętności zawodowych zwiększyły się w porównaniu do ewaluacji mid-term. 

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym przyznały, że w największym stopniu 

poprawiły umiejętność samodzielnej pracy (60%), podobnego zdania byli  ich rodzice/opiekunowie (84%).  

Wart podkreślenia jest dość wysoki odsetek osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, które chciałyby pracować – 76%. Odsetek ten utrzymał się na takim samym poziomie jak w ewaluacji 

mid-term. Nieco mniej entuzjastyczni wobec aktywności zawodowej podopiecznego są opiekunowie. Co 

prawda 67% chciałoby, by ich podopieczny pracował, jednak z drugiej strony 51% uznało, że może pracować 

zawodowo. Kwestie pracy zawodowej silnie różnicuje stopień niepełnosprawności. W najlepszej sytuacji są 

osoby z niepełnosprawnością umiarkowaną – nie tylko prawie wszystkie chcą pracować, ale również ich 

opiekunowie uznają to za wykonalne. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym  

zdecydowanie rzadziej widzą możliwości, by ich podopieczny pracował zawodowo.  

Projekt przyczynił się również do zwiększenia wiedzy większości opiekunów osób z niepełnosprawnością 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym na temat aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

intelektualnie (76%) oraz zmiany ich nastawienia do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością 

intelektualną (71%). W tym obszarze warto zwrócić uwagę, na szczególnie wysokie odsetki wśród mieszkańców 

najmniejszych miast – można wnioskować, że w tej grupie opiekunów potrzeby na zdobycie wiedzy na temat 

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

intelektualną trafiły na najbardziej podatny grunt. 

W tabelce poniżej zestawiono wyniki wskaźników miękkich utworzonych na podstawie wyników badania 

ilościowego wśród niepełnosprawnych uczestników w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz opiekunów: 
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Tabela 1 Wartości wskaźników miękkich w ewaluacji mid-term oraz ex-post w grupie osób niepełnosprawnych w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz opiekunów 

Nazwa wskaźnika 
Uzyskana wartość 

wskaźnika – 
ewaluacja mid-term 

Uzyskana wartość 
wskaźnika – 

ewaluacja ex-post 

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – OPINIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W STOPNIU 
UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM 

1) Odsetek zadowolonych z udziału w projekcie 97% 90% 

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

92% 89% 

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

  

 Jak nawiązać kontakt z innymi ludźmi 89% 93% 

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

88% 

87% 

 Umiejętności potrzebnych do panowania nad 
gniewem, złością 

71% 
78% 

 Umiejętności słuchania innych 89% 87% 

 Samodzielnego robienia różnych codziennych rzeczy 89% 76% 

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

  

 Samodzielnego rozwiązywania problemów 49% 43% 

 Sposobów jak szukać pracy 45% 43% 

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

57% 
49% 

 Samodzielnej pracy 60% 60% 

5) Odsetek tych, którzy chcieliby pracować zawodowo 76% 76% 

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – OPINIA OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W 
STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM 

1) Odsetek uznających udział podopiecznego 
w projekcie za użyteczny 

92% 90% 

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

92% 89% 

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

  

 Jak nawiązać kontakt z innymi ludźmi 95% 99% 

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

96% 

98% 

 Umiejętności potrzebnych do panowania nad 
gniewem, złością 

93% 

94% 

 Umiejętności słuchania innych 98% 99% 

 Samodzielnego robienia różnych codziennych rzeczy 92% 93% 
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Nazwa wskaźnika 
Uzyskana wartość 

wskaźnika – 
ewaluacja mid-term 

Uzyskana wartość 
wskaźnika – 

ewaluacja ex-post 

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

  

 Samodzielnego rozwiązywania problemów 77% 82% 

 Sposobów jak szukać pracy 60% 77% 

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

62% 

77% 

 Samodzielnej pracy 68% 84% 

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB 
ZNACZNYM 

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

92% 81% 

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

88% 76% 

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

85% 71% 

 

W ewaluacji ex-post zbierano również opinie na temat efektów prowadzonych działań w ramach projektu 

w grupie uczestników z głębokim stopniem niepełnosprawności. W przypadku tych osób i ich opiekunów odbiór 

projektu był również pozytywny, jak to miało miejsce wśród osób z niepełnosprawnością w stopniu 

umiarkowanym i znacznym. W 88% przypadków osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim uznawano, że 

podobał im się udział w projekcie. Potwierdzili to również sami opiekunowie, którzy w 89% uznali udział 

podopiecznego w projekcie za użyteczny. Dodatkowo 91% opiekunów oceniło, że projekt dostosowany był do 

możliwości podopiecznego przynajmniej w stopniu niewielkim, a 93% że był zgodny z jego potrzebami.  

81% osób niepełnosprawnych w stopniu głębokim nauczyło się nowych umiejętności w ramach projektu, co 

potwierdziło 82% opiekunów. Wśród konkretnych czynności, jakie osoby z niepełnosprawnością w stopniu 

głębokim nabyły w trakcie trwania projektu, ich opiekunowie wymieniali głównie czynności związane 

z wyrobem podpałki oraz wykonywaniem prac prostych, powtarzalnych. Ponadto należy podkreślić istotny 

wpływ projektu na aktywizację osób z głębokim stopniem niepełnosprawności. Gdyby nie uczestniczyli 

w projekcie pozostawaliby bierni społecznie – siedzieliby w domu i nudzili się.  

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim nie tylko uznawali udział w projekcie za 

korzystny dla swojego podopiecznego, ale także pozytywnie ocenili własny udział w skierowanych do nich 

warsztatach. 86% przyznało, że udział w projekcie spełnił ich oczekiwania. Jedynie pięć osób uznało, że projekt 

nie spełnił ich oczekiwań, ale nie ze względu na własny w nim udział, ale ze względu na fakt, że nie zmienił nic 

w sytuacji ich podopiecznego.  

W tabelce poniżej zestawiono wyniki wskaźników miękkich utworzonych na podstawie wyników badania 

ilościowego wśród niepełnosprawnych uczestników w stopniu głębokim oraz opiekunów: 
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Tabela 2 Wartości wskaźników miękkich w ewaluacji ex-post w grupie osób niepełnosprawnych w stopniu głębokim oraz 

opiekunów 

Nazwa wskaźnika 
Uzyskana wartość wskaźnika 

– ewaluacja ex-post 

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W STOPNIU GŁĘBOKIM 

1) Odsetek zadowolonych z udziału w projekcie 88% 

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

81% 

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – OPINIA OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W 
STOPNIU GŁĘBOKIM 

1) Odsetek uznających udział podopiecznego w projekcie za użyteczny 89% 

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

82% 

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W STOPNIU GŁĘBOKIM 

1) Odsetek oceniających, że udział w projekcie spełnił ich oczekiwania 86% 

 

Podobnie jak w przypadku opiekunów i uczestników, także pracodawcy oceniają bardzo dobrze projekt 

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

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

wszyscy uznali, że udział w projekcie przyniósł im korzyści. Znaczna większość zadeklarowała, że pozytywnie 

ocenia swoje doświadczenia związane z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.  

Mimo generalnej dobrej oceny projektu pewne wątpliwości może budzić przełożenie jego efektów na 

powstawanie faktycznych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. O ile bowiem nastawienie 

pracodawców jest pozytywne, to odsetek tych, którzy zostali przekonani do zatrudnienia uczestników projektu 

jest nieco mniejszy (67,9%). Znacznie mniej, bo 46,4% wyraziło z kolei przekonanie co do zatrudniania 

w przyszłości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wątpliwości te nie są jednak w stanie zmienić 

ogólnego pozytywnego wydźwięku zrealizowanej ankiety, która świadczy o pozytywnym wpływie projektu na 

przełamywanie stereotypów i na szanse zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie w przyszłości. 

W poniższej tabeli zestawiono wyniki wskaźników miękkich utworzonych na podstawie wyników ankiety 
zrealizowanej wśród pracodawców: 

Tabela 3 Wartości wskaźników miękkich utworzonych na podstawie wyników ankiety zrealizowanej wśród pracodawców 

Nazwa wskaźnika 

Uzyskana wartość 

wskaźnika – 

ewaluacja ex-post 

1) Odsetek pracodawców, którzy uznali, że udział w projekcie przyniósł im korzyści 98,2% 

2) Odsetek pracodawców oceniających pozytywnie swoje doświadczenia 
zawodowe związane z osobami z niepełnosprawnością intelektualną 

91,1% 

3) Odsetek pracodawców, których udział w projekcie przekonał, że osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną mogą być dobrymi pracownikami 

83,9% 

4) Odsetek pracodawców, których udział w projekcie przekonał do zatrudnienia w 
swojej firmie osób z niepełnosprawnością intelektualną 

67,9% 

4) Odsetek pracodawców, których udział w projekcie przekonał do zatrudniania w 
przyszłości osób z niepełnosprawnością intelektualną 

46,4% 
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1.2 Kluczowe wnioski wynikające z badania 

Badanie ewaluacyjne ex-post potwierdziło wnioski z wcześniejszej ewaluacji mid-term, jeśli chodzi o wysokie 

zaangażowanie kadry merytorycznej i zarządzającej w realizację prowadzonego projektu. W ramach własnych 

obszarów odpowiedzialności dążą oni do optymalizacji działań. Mimo podejmowanych w tym zakresie prób nie 

udało się jednak wyeliminować pewnych trudności w obszarze komunikacji w projekcie na poziomie 

zarządzania, co w znacznej mierze wydaje się wynikiem przyjętej strategii dotyczącej zarządzania 

dokumentacją projektową.  

Pewne znaczenie miał z pewnością fakt, że w przeciwieństwie do wcześniejszych edycji, w III odsłonie projektu 

zespół realizujący projekt w terenie ulegał zmianie w trakcie trwania działań, ponieważ kolejne miejsca 

realizacji projektu dołączały do niego stopniowo. Powodowało to konieczność ciągłego uczenia się zasad 

prowadzenia dokumentacji, obok konieczności zapoznawania się z metodyką i merytoryczną stroną projektu, 

które dla części realizujących ośrodków były całkowicie nowe. Z drugiej strony jako ważny problem 

zidentyfikowano fakt, że na użytek projektów skierowanych do ONI powinno się wypracować, wspólnie z CRZL 

nieco zmodyfikowane wymagania projektowe, które będą dostosowane do specyfiki pracy z osobami 

z niepełnosprawnością intelektualną, w kontakcie z którymi stosowane w innych projektach standardy, 

dotyczące harmonogramów pracy czy dokumentacji skierowanej do beneficjentów, nie znajdują zastosowania, 

a ich forsowanie nie zwiększa efektywności działań, a wręcz ją hamuje.    

Tym niemniej jakość zaoferowanego beneficjentom wsparcia oraz tempo realizacji wskazują, że PSOUU jest 

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

szeroko zakrojony projekt. 

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

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

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

pracy wydłużyć czas trwania projektu o 6-12 miesięcy. Alternatywnym pomysłem jest zmiana sposobu 

rozliczania czasu pracy kadry merytorycznej według zasady 60:45, tak, aby 15 minut każdej godziny pracy było 

przeznaczone na wypełnienie dokumentacji.  

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

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

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

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

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

jest możliwa ani przydatna.   

Prowadzenie działań adresowanych do rodziców w znacznym stopniu zmieniło postrzeganie przez nich 

możliwości niepełnosprawnych członków rodzin, a także gotowość do współpracy z zespołem projektowym  

w zakresie aktywizacji zawodowej. Wydaje się także istotne ze względu na ich własny dobrostan psychiczno-

emocjonalny, co także pozytywnie wpływa na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 

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

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

wyników Czytelnik może znaleźć w treści raportu. 
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Tabela 4 Wyniki ewaluacji a kryteria ewaluacyjne 

Nazwa kryterium Opis kryterium Wyniki ewaluacji 

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

Zgodnie z uzyskanymi w ewaluacji wynikami przyjęte w projekcie cele nie wykraczają 

poza regulacje prawne i odpowiadają udostępnionym na potrzebę ewaluacji 

dokumentom programowym. Badanie jakościowe wskazuje, że są również zgodne 

z wymogami i potrzebami beneficjentów. Zwłaszcza rekomendacje wypracowane 

w drugiej edycji projektu uzasadniają kontynuację działań wskazanych jako cele obecnej 

edycji projektu. 

Czy projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby 

beneficjentów? 

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

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

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

wystarczające w stosunku do rozmiarów zdiagnozowanych potrzeb – tzn. rodziny 

potrzebują bardziej kompleksowego, trwającego dłużej programu, beneficjenci  

z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują rozwiązań systemowych, które pozwolą 

kontynuować rozpoczęte w ramach projektu działania z zakresu aktywizacji zawodowej. 

Skuteczność 

W jakim stopniu projekt osiąga założone cele ogólne 
i szczegółowe?  

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

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

jest zagrożona. Ze strony Lidera pojawiają się obawy co do spełnienia przez Partnera 

wymogów wynikających z zapisów umowy partnerskiej, które umożliwią wypłatę 

ostatniej transzy.  

Użyteczność 
Czy i w jakim stopniu projekt przyczynił się do 
rozwiązywania stosownych problemów, czy nie 
spowodował zjawisk negatywnych? 

Projekt bardzo pozytywnie wpłynął na sytuację beneficjentów, zwłaszcza osób 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, które w wielu przypadkach nie 

były do tej pory brane pod uwagę jako potencjalni adresaci działań z zakresu aktywizacji 

zawodowej. Osoby te nie tylko zyskały możliwość aktywności zawodowej, lecz przede 
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Nazwa kryterium Opis kryterium Wyniki ewaluacji 

wszystkim zmieniło się ich postrzeganie własne jak i zewnętrzne - zarówno w środowisku 

prywatnym, jak i wśród pracujących z nimi terapeutów. Podobnie duże znaczenie dla 

zmiany sytuacji życiowej udział w projekcie miał dla mentorów, którym pozwolił odnaleźć 

się w nowej roli społecznej, dzięki czemu wielu z nich z innej perspektywy zaczęło patrzeć 

na możliwość podjęcia pracy i co najmniej częściowego usamodzielniania się życiowego.  

Projekt bezpośrednio nie spowodował zjawisk negatywnych, jednak sytuacja w której po 

jego zakończeniu beneficjenci nie mają zwykle możliwości kontunuowania rozpoczętej 

pracy lub form aktywizacji, jest bardzo trudna do zrozumienia, zwłaszcza dla osób 

z niepełnosprawnością w stopniu głębokim.  

Efektywność 

Jaka jest „ekonomiczność” projektu (jaki jest 
stosunek ponoszonych nakładów  do uzyskiwanych 
efektów)? 

Ekonomiczność projektu powinna być oceniana dwojako. Z jednej strony trzeba ją opisać 

jako bardzo wysoką, jako, że udało się w czasie krótszym niż zakładano osiągnąć 

zamierzone wskaźniki, a nawet przekroczyć je w niektórych wypadkach. Świadczy to 

o poczynieniu oszczędności w stosunku do zakładanego budżetu, pozwalających na 

zwiększenie zasięgu projektu w ramach pierwotnie zakładanych środków.  

Niektórzy przedstawiciele kadry zwracają jednak uwagę, że w sytuacji braku systemowych 

rozwiązań z zakresu dostępu do usług trenera pracy dla ONI, projekty tego rodzaju nie są 

efektywne w takim znaczeniu, że po ich zakończeniu beneficjenci nie mają zbyt dużych 

szans na utrzymanie zatrudnienia bez wsparcia.  

Tabela 5 Wyniki ewaluacji a pytania badawcze zdefiniowane w SIWZ 

 Pytania badawcze: Odpowiedź na pytanie badawcze  

1 Jak trafne były założone cele, rezultaty i Założone cele projektu są trafne, jako, że dobrze odpowiadają na rzeczywiste potrzeby OzNI i ich rodzin (zwłaszcza: 
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 Pytania badawcze: Odpowiedź na pytanie badawcze  

produkty projektu? indywidualizacja wsparcia dla OzN, szkolenia dla członków rodziny, wprowadzenie mentorów, udostępnienie 

pakietu personalnego). 

2 Czy projekt odpowiadał na zdiagnozowane 

potrzeby beneficjentów? 

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

z faktu, że realne potrzeby wykraczają poza możliwości i ramy projektu (eksperci poruszają w tym kontekście temat 

potrzeby wprowadzenia rozwiązań systemowych z zakresu zatrudnienia wspomaganego). 

3 W jakim stopniu projekt zrealizował założone 

cele ogólne i szczegółowe oraz rezultaty 

twarde i miękkie? 

Projekt w stopniu znacznym, a nawet przekraczającym założenia zrealizował cele ogólne i szczegółowe. Rezultaty 

twarde projektu, w tym rekrutacja beneficjentów i udzielane wsparcie, są realizowane zgodnie z wcześniej 

przyjętym harmonogramem.  

4 W jakim stopniu przyjęty kompleksowy model 

wsparcia wpływa na proces integracji 

zawodowej osób niepełnosprawnych 

intelektualnie? 

Objęcie ich kompleksowym wsparciem zwiększa skuteczność realizowanych zadań w zakresie aktywizacji 

zawodowej. Współpraca zespołu tj. trenera pracy, doradcy zawodowego i psychologa zwiększyła skuteczność 

działań, zwłaszcza, że zespół ten był stale wspierany przez pracownika merytorycznego i metodycznego oraz 

koordynatora terenowego w miejscu realizacji projektu. Analiza studiów przypadku sugeruje, że miało to 

niebagatelny wpływ na poczucie bezpieczeństwa i komfort wchodzenia w projekt jego beneficjentów.  

5 W jakim stopniu realizowany projekt przyczynił 

się do wzrostu aktywności społeczno – 

zawodowej osób niepełnosprawnych 

intelektualnie? 

Zrealizowany projekt znacząco przyczynił się do wzrostu aktywności społeczno-zawodowej ONI. Świadczą o tym 

zarówno postępy w zakresie umiejętności społecznych uczestników, które ułatwiły im funkcjonowanie w grupach 

wsparcia i środowisku rodzinnym, jak i zmiana nastawienia do pracy oraz umiejętności pracowniczych. Wskazuje na 

to także poprawa takich wskaźników jak: umiejętność skupienia się na wykonywanej czynności, utrzymania porządku 

w miejscu pracy, nabycie dodatkowych umiejętności, większa otwartość na innych, wzrost wiary w 

siebie i asertywności.  

6 Jakie problemy wdrożeniowe ograniczały 

skuteczność i jakość działań projektowych? 
 Biurokratyzacja projektu. 

 Problemy w komunikacji między Partnerem i Liderem. 

 Problemy w komunikacji w ramach struktur Partnera. 
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 Pytania badawcze: Odpowiedź na pytanie badawcze  

 Opóźnienia w przekazywaniu prawidłowo wypełnionych dokumentów projektowych i finansowych, które 
przyczyniły się do opóźnienia przekazania kolejnych transz  w projekcie. 

 Zdarzające się problemy ze sprawnym przepływem środków na realizację zaplanowanych zadań. 

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

 Obawy związane z ryzykiem utraty renty lub zmiany orzeczenia. 

7 Czy wdrożono rekomendacje z ewaluacji mid - 

term? 

Częściowo. W okresie między ewaluacją mid-term a ex-post udało się wprowadzić w realizacje projektu część 

rekomendacji ewaluacyjnych. Zarówno Lider jak i Partner oceniają jednak skalę tych zmian jako niewielką. Pewnej 

poprawie uległa komunikacja w projekcie, to znaczy kontakt między Liderem a Partnerem, ale przepływ 

dokumentów nadal jest utrudniony. Zwiększyła się płynność finansowania działań w ramach projektu, ale nadal 

widoczny jest problem z terminowym dostarczaniem przez Partnera dokumentacji finansowej do Lidera, co Partner 

tłumaczy nie otrzymywaniem jej z miejsc realizacji projektu lub opóźnieniami w tym zakresie. Biurokratyzacja 

projektu nie uległa ograniczeniu, nie zostały zrealizowane wspólne spotkania z całą kadrą merytoryczną  w trakcie 

trwania projektu. Natomiast rekomendacje dotyczące sposobów, form oraz rozmiaru wsparcia dla ONI, ich rodzin 

oraz zasad pracy i kadry merytorycznej określono jako niemożliwe do realizacji w ramach omawianego projektu, 

jako, że ich realizacja wymagałaby zmian na poziomie wniosku projektowego. Oznacza to zmianę harmonogramu 

oraz dodatkowe koszty, które nie zostały ujęte w budżecie projektu. Rekomendacje te wskazano natomiast jako 

warte uwzględnienia w odniesieniu do przyszłych projektów tego typu adresowanych do ONI.  

8 Czy wystąpiły nieoczekiwane skutki wdrażania 

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

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

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

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

9 Jaki był potencjał i sprawność funkcjonowania 

infrastruktury obsługowej projektu? 

Wysoki. Praca koordynatorów w Zarządzie Głównym została oceniona bardzo wysoko, chociaż zwracano uwagę na 

potrzebę zwiększenia liczby takich specjalistów w przyszłych edycjach, ze względu na dużą złożoność projektu. 
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 Pytania badawcze: Odpowiedź na pytanie badawcze  

Sprawdził się model delegowania realizacji terenowej do jednostek pracujących w systemie koordynator lokalny 

zespół specjalistów odpowiedzialnych za diagnozę i prowadzenie beneficjenta przez okres udziału w projekcie.  

Projekt wskazał jednak na problemy komunikacyjne w ramach struktur partnera, co w sposób bezpośredni przekłada 

się na jakość i terminowość przekazywanej dokumentacji. Tak wiec choć sam model oceniany jest wysoko to jego 

realizacja wskazała na pewne mankamenty. 

10 Jak funkcjonowała komunikacja i system 

monitorowania w projekcie? 

Ocena jakości funkcjonowania komunikacji w projekcie wskazuje na problemy komunikacyjne wewnątrz struktur 

Partnera, które skutkują błędami w wypełnianej dokumentacji oraz opóźnieniami w jej przekazywaniu. 

System monitorowania w projekcie funkcjonuje sprawnie w kwestii dotyczącej metodyki pracy z ONI. Pojawiają się 

natomiast poważne problemy w zakresie przepływu dokumentów na linii Partner - Lider, co negatywnie wpływa na 

płynność finansową w projekcie. Partner tłumaczy opóźnienia w przekazywaniu dokumentacji zbyt wolnym jej 

otrzymywaniem z miejsc realizacji projektu lub otrzymywaniem dokumentacji z błędami.  

11 W jakim stopniu realizacja projektu miała 

wpływ na zmianę postaw społecznych w 

środowisku lokalnym, w tym wśród 

pracodawców? 

Realizacja projektu znacząco wpływa na przełamywanie negatywnych stereotypów dotyczących ONI i szablonowego 

postrzegania roli i możliwości takich osób zarówno w środowisku rodzinnym, jak i wśród pracujących lokalnie 

specjalistów ds. wspierania OzN. Jakościowe studia przypadku pokazują, że często pozytywne doświadczenie 

z pracownikiem niepełnosprawnym intelektualnie wspieranym przez trenera pracy, skłania pracodawcę do większej 

otwartości na zatrudnianie ONI lub osób z innymi niepełnosprawnościami.  
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Tabela 6 Wyniki ewaluacji a dodatkowe pytania badawcze 

PYTANIA BADAWCZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA BADAWCZE 

Obszar: Ocena wsparcia otrzymanego w ramach projektu przez opiekuna uczestnika projektu 

1 

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

Wypowiedzi opiekunów pozwalają na stwierdzenie, iż projekt realizuje zakładane cele. Na obecnym etapie realizacji 

opiekunowie bardzo wysoko oceniali projekt w różnych wymiarach, zwracając szczególną uwagę na możliwość 

zdobycia różnych umiejętności społecznych, zawodowych i naukę konkretnych czynności w danej pracy – dla 

uczestników projektu była przewidziana nauka prac prostych, powtarzalnych, porządkowych.  

2 

Czy udział w projekcie spełnił oczekiwania? Większość rodziców/opiekunów, którzy uczestniczyli w badaniu oceniła, że udział w projekcie „Wsparcie osób 

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

niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III” spełnił ich oczekiwania 

(wśród opiekunów osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym 81% odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”, zaś wśród opiekunów osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim – 86%). 

3 

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

umiarkowanym lub znacznym konkretnych czynności zawodowych – wykonywanie prac prostych, np. prac 

porządkowych, ale również zdobycie różnych umiejętności społecznych i zawodowych.  

4 

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

Opiekunowie osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym uznawali, że udział w projekcie 

wpłynął przede wszystkim na sferę życia społecznego podopiecznego – otwartość na innych ludzi i integrację 

społeczną. W dalszej kolejności przełożył się na zwiększenie umiejętności zawodowych, a także pozwolił na nabycie 

konkretnych umiejętności – przy wykonywaniu prac prostych, powtarzalnych. Osoby z niepełnosprawnością mogły 

uczestniczyć w stażach, zdobywać doświadczenie zawodowe.  

5 

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

Opiekunowie bardzo wysoko oceniali wsparcie udzielone w ramach projektu osobie niepełnosprawnej w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym. 90% uznało udział podopiecznego w projekcie za użyteczny, z kolei 98% uznało 

wsparcie dostępne w ramach projektu za zgodne z potrzebami niepełnosprawnego oraz 99% za dostosowane do 

jego możliwości.  
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6 

Jakiego rodzaju kompetencje OzNI w opinii 
opiekuna wzrosły dzięki udziałowi w 
projekcie? 

Wyniki badania pokazały, że spośród badanych kompetencji społecznych i zawodowych, opiekunowie osób 

z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym wyżej ocenili skuteczność projektu w pierwszym 

obszarze. Ich zdaniem podopieczni nawiązali przynajmniej w stopniu niewielkim kontakt z innymi ludźmi (99%), nabyli 

umiejętności potrzebne w kontaktach z ludźmi (98%), umiejętności słuchania innych (99%), umiejętności panowania 

nad gniewem (94%) oraz samodzielnego robienia różnych rzeczy (93%). Nieco niżej oceniono wpływ projektu na 

zwiększanie się kompetencji zawodowych, chociaż w porównaniu z osobami niepełnosprawnymi, oceny opiekunów 

były znacznie wyższe. 84% opiekunów uznało, że przynajmniej w stopniu minimalnym podopieczny zwiększył 

umiejętności samodzielnej pracy, 82% samodzielnego rozwiązywania problemów, 77%, że zwiększył umiejętność 

szukania pracy, a także 77% rozmawiania z osobą, która oferuje zatrudnienie. Odsetki te wzrosły w porównaniu 

z ewaluacją mid-term. 

7 

Co w opinii opiekuna zmieniło się w życiu 

ONI dzięki otrzymanemu wsparciu?  

Zdaniem badanych opiekunów projekt przede wszystkim pozwolił podopiecznemu na większą integrację społeczną 

rozumianą jako otwarcie się na innych ludzi, utrzymywanie kontaktów z innymi osobami, również w środowisku 

pracy. Nieco mniejsze zmiany dotyczą sfery stricte zawodowej – w zakresie poprawy umiejętności poruszania się na 

rynku pracy. Szczególnie projekt wpłynął na życie osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej 

– osoby te w opiniach opiekunów skorzystały najwięcej na udziale w projekcie. Jednakże w przypadku osób ze 

stopniem znacznym bądź głębokim, zysk był również niewspółmiernie duży w stosunku do stanu 

zdrowia uczestników. 

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

8 

Ogólna ocena otrzymanego wsparcia – w 

tym ocena swojej pracy oraz wspierania 

Według wyników badań ilościowych wśród niepełnosprawnych uczestników projektu oraz ich opiekunów ogólny 

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

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

jest bardzo dobry. Większość badanych osób niepełnosprawnych była zadowolona z udziału w projekcie (90% osób 

z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym bądź znacznym oraz 88% w stopniu głębokim). Ponadto 

zdecydowana większość OzNI, przyznała również, że nauczyła się w projekcie nowych rzeczy (89% osób 

z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym bądź znacznym oraz 81% w stopniu głębokim).  
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22% osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym wskazało konkretne elementy projektu, 

które im się nie podobały. Zastrzeżenia te były jednak bardzo rozdrobnione – głównie dotyczyły zakresu czasowego 

projektu (zbyt krótko trwał, zbyt intensywnie przebiegał). W przypadku osób z niepełnosprawnością w stopniu 

głębokim wśród elementów projektu, które im się nie podobały wymieniano zbyt długi proces szkolenia, zbyt 

intensywny przebieg projektu oraz konieczność kontaktu ze zbyt dużą liczbą obcych osób. 

9 

Wpływ otrzymanego wsparcia na rozwój 

osobisty  

Wpływ projektu na rozwój osobisty osoby z niepełnosprawnością w jej ocenie jest bardzo duży. Bardzo wysoko 

oceniany jest przede wszystkim wpływ na obszar zachowań i umiejętności społecznych, nieco więcej zastrzeżeń budzi 

obszar kompetencji zawodowych. Przede wszystkim można zauważyć znaczący wpływ projektu w obszarze otwarcia 

się na kontakt osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym z innymi osobami. 

Niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczestniczący w projekcie wysoko oceniali także swoją 

gotowość do podjęcia zatrudnienia (76% chciałoby pracować) i możliwość pracy w przyszłości (55% myśli, że będzie 

pracować w przyszłości).  

10 

Wpływ otrzymanego wsparcia na obszar 

zachowań społecznych 

Obszar zachowań i umiejętności społecznych wypadł w badaniu lepiej, w porównaniu do kompetencji zawodowych. 

W największym stopniu zdaniem osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym poprawiły się 

dzięki projektowi umiejętności społeczne takie jak nawiązywanie kontaktu z innymi ludźmi (93%), umiejętności 

potrzebne w kontaktach z innymi ludźmi (87%), umiejętności słuchania innych (87%) oraz umiejętności panowania 

nad gniewem i złością (78%). Najsłabiej na tym tle oceniono wpływ projektu na samodzielne robienie różnych 

rzeczy (76%). 

11 

Wpływ otrzymanego wsparcia na obszar 

kompetencji zawodowych 

Obszar kompetencji zawodowych wypadł w ocenach osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym istotnie słabiej niż obszar kompetencji społecznych. Lepiej oceniali pod tym względem projekt opiekunowie 

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

czynności te mogą jednak sprawiać trudności lub nie do końca oceniane elementy były dla nich zrozumiałe.  

Osoby z niepełnosprawnością przyznały, że w największym stopniu poprawiły umiejętność samodzielnej pracy (60%). 

W mniejszym zaś stopniu w zakresie sposobów, w jaki można rozmawiać o pracy z osobą, która zatrudnia (49%), 
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samodzielnego rozwiązywania problemów (43%) i sposobów szukania pracy (43%). Zdecydowania większość 

niepełnosprawnych sama przyznawała również, że nauczyła się nowych rzeczy, które mogą być potrzebne do pracy 

zawodowej. Częściej były to umiejętności konkretne (np. sprzątanie, pomoc kuchenna, obsługa komputera) niż 

ogólne kompetencje (np. dyscyplina, umiejętność kontaktu z innymi,  czy pracy w grupie).  

Obszar: Ocena wpływu projektu na potencjał osoby głęboko upośledzonej prowadzony przez trenera   

12  Ocena w zakresie wpływu projektu na 

wzrost funkcji poznawczych, funkcji 

manualnych, umiejętności koncentracji, 

wzrostu motywacji, wzrostu stopnia 

samodzielności, pojawienie się nowych 

umiejętności, radzenie sobie w sytuacjach 

trudnych 

Udział w projekcie spowodował u osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim duże zmiany 

pozytywne w zakresie codziennego funkcjonowania. Dotyczy to zarówno wzrostu funkcji manualnych, umiejętności 

koncentracji, wzrostu motywacji, wzrostu stopnia samodzielności, pojawienia się nowych umiejętności, czy też 

radzenia sobie w nowych sytuacjach.  
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2. WPROWADZENIE 

2.1 Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy 

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

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

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

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

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

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

populacji niepełnosprawnych tj. 228 503 osoby.  

Tabela 7 Osoby niepełnosprawne w Polsce ze względu na kategorię niepełnosprawności i płci 

 

 
ogółem 
 

 
prawnie 
 

 
tylko biologicznie 
 

  razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety 

Polska 4697048 2166911 2530136 3131456 1546928 1584528 1565591 619983 945609 
Źródło: NSP 2011. 
 
Tabela 8 Osoby niepełnosprawne w Polsce i województwach 

  Ludność ogółem Niepełnosprawni 
Niepełnosprawni w 
wieku produkcyjnym 

Udział osób 
niepełnosprawnych  
w populacji 

POLSKA  38511824 4697048 2282503 12,2% 

Dolnośląskie 2915241 383758 187286 13,2% 

Kujawsko-pomorskie 2097635 264313 136537 12,6% 

Lubelskie 2175700 311796 144379 14,3% 

Lubuskie 1022843 170537 90602 16,7% 

Łódzkie 2538677 333760 164572 13,1% 

Małopolskie 3337471 394309 171639 11,8% 

Mazowieckie 5268660 515697 236058 9,8% 

Opolskie 1016212 103153 47830 10,2% 

Podkarpackie 2127286 249530 122369 11,7% 

Podlaskie 1202365 131758 58447 11,0% 

Pomorskie 2276174 284499 141563 12,5% 

Śląskie 4630366 552138 270861 11,9% 

Świętokrzyskie 1280721 165680 77789 12,9% 

Warmińsko-mazurskie 1452147 197293 104421 13,6% 

Wielkopolskie 3447441 428770 221566 12,4% 

Zachodniopomorskie 1722885 210057 106585 12,2% 
Źródło: opracowano na podstawie danych NSP 2011. 

 
Większość niepełnosprawnych mieszkańców Polski stanowią osoby z umiarkowanym i lekkim stopniem 

niepełnosprawności. W skali kraju jest ich 63,6%. Udział osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu 
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niepełnosprawności kształtuje się na poziomie 28,5%. Najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności według 

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

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

objęte niniejszym badaniem – osoby z niepełnosprawnością intelektualną, według danych badania „Stan 

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

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

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

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

niepełnosprawności maleje. 

Rysunek 1 Osoby niepełnosprawne ze względu na stopień niepełnosprawności 

 
Źródło: opracowano na podstawie danych NSP 2011. 

 
Tabela 9 Niepełnosprawni według schorzeń w wieku 15 lat i więcej (dane w proc.)  

          

 Udział w 
populacji  

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

Uszkodzenia i choroby 
narządów ruchu 

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

Uszkodzenia i choroby 
narządów wzroku 

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

Uszkodzenia i choroby 
narządu słuchu 

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

Schorzenia układu 
krążenia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wykształcenie średnie ogólne. 

Tabela 10 Osoby niepełnosprawne ze względu na poziom wykształcenia  

  
Polska 
 

  N= % 

wyższe razem 346975 7,6% 

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

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

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

policealne 103124 2,3% 

średnie razem 1176727 25,8% 

       w tym zawodowe 756645 16,6% 

      w tym ogólnokształcące 420082 9,2% 

zasadnicze zawodowe 1184119 26,0% 

gimnazjalne 71701 1,6% 

podstawowe 1492039 32,7% 

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

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

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

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

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

poziomie 45-50%: od 22% w Hiszpanii, 30% w Austrii, 46% w Holandii i Niemczech, do 53% we Francji
2
. 

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

do 13,1% kobiet. 

Tabela 11 Osoby niepełnosprawne ze względu na aktywność ekonomiczną  

  Polska Mężczyźni Kobiety 

  N= % N= % % % 

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

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

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

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

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

niepełnosprawności – w 2011 r. pracowało 26,1% z nich, zaś 7,3% było bezrobotnych. W przypadku osób ze 

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

Instytut Obywatelski, Warszawa 2013. 
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znacznym stopniem niepełnosprawności pracują pojedyncze osoby – jedynie 3,6% osób powyżej 15 roku życia,  

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

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

kwartale 2013 roku stopa bezrobocia osób z niepełnosprawnością wynosiła 17%, podczas gdy ogółem w kraju 

stopa bezrobocia wyniosła w analizowanym okresie 9,7%. 

Tabela 12 Osoby niepełnosprawne ze względu na aktywność ekonomiczną i stopień niepełnosprawności  

 Stopień niepełnosprawności 
aktywni 
zawodowo pracujący bezrobotni bierni zawodowo 

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

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

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

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

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

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

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

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

wszystkim wykonują pracę najemną w sektorze prywatnym.  

Tabela 13 Osoby niepełnosprawne ze względu na źródła utrzymania i stopień niepełnosprawności  

 Stopień niepełnosprawności OGÓŁEM Znaczny Umiarkowany Lekki Nieustalony 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i utrzymuje do chwili obecnej.  

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

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

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

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

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

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

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

Niniejszy raport dotyczy badania ewaluacyjnego ex-post projektu pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem 

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

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

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

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

Ewaluacja prowadzona była w końcowym okresie realizacji projektu, na przełomie listopada i grudnia 2014 

roku. Wśród jej podstawowych celów znalazła się ocena rezultatów projektu – główne kryteria, jakie 

zastosowano to skuteczność i trafność oraz użyteczność i efektywność podejmowanych działań. Ponadto 

badanie miało na celu sformułowanie wniosków i rekomendacji dla ewentualnych kolejnych edycji projektu.  
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2.2 Podstawowa charakterystyka projektu 

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

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

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

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

zmienioną aneksem nr UDA-POKL.01.03.06-00-077/13-01 zawartym w dniu 13.11.2014 r. pomiędzy Centrum 

Rozwoju Zasobów Ludzkich a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na 

podstawie umowy partnerskiej nr 2013/09/338 zawartej w dniu 16.09.2013 r. z Polskim Stowarzyszeniem na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.  

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

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 500 osób z niepełnosprawnością intelektualną 

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

sprzężonymi) oraz z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej z terenu całego kraju poprzez 

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

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

poprzez udział w warsztatach dotyczących wspierania OzNI w aktywności. 

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

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

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

zatrudnienia osób z tym typem niepełnosprawności.  

Projekt realizuje kompleksowe, wielostronne i zindywidualizowane podejście do osób niepełnosprawnych 

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

W projekcie można uzyskać różne formy wsparcia np.: 

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

o wsparcie psychologiczne, 

o wyjazdy motywacyjno-szkoleniowe, 

o zajęcia praktyczne u pracodawcy, 

o staże rehabilitacyjne, 

o wsparcie w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego, 

o usługi trenera pracy, 

o warsztaty dla rodzin i rodziców/opiekunów, 

o usługi asystenckie. 

 

Objęcie kompleksowym wsparciem osób niepełnosprawnych intelektualnie odbywa się poprzez opracowanie 

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

zaspokajającego jego indywidualne potrzeby.  
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Objęcie wsparciem otoczenia ma na celu wzrost wiedzy rodzin i osób opiekujących się OzNI na temat 

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

jest określana na podstawie rozeznania potrzeb rodziców/opiekunów.  

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM BĄDŹ ZNACZNYM 

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

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

osób (160K, 240M).  

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

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

Celem szczegółowym dotyczącym tej grupy docelowej jest:  

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

zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, wypracowanie i wzmocnienie umiejętności 

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

31.01.2015 roku, 

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

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

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

 

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU GŁĘBOKIM 

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

osób (40K, 60M). 

Celem szczegółowym dotyczącym tej grupy docelowej jest:  

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

z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie 

aktywizacji polegającej na wytwarzaniu podpałek i toreb ekologicznych do 31.01.2015 roku. 

 

RODZICE/OPIEKUNOWIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZREKRUTOWANYCH DO PROJEKTU 

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

350 osób (280K, 70M). 

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

społeczno-zawodowej OzNI u 350 rodziców/opiekunów OzNI (280K, 70M) do 31.01.2015 roku. 

 

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

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

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

w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Partner). 
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PFRON, będący Liderem w projekcie odpowiada m.in. za następujące elementy: 

 zarządzanie projektem; 

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

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

 wspieranie Partnera w realizacji powierzonych zadań; 

 rozliczenie i kwalifikowalność wydatków; 

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

 ewaluacja projektu; 

 informowanie Instytucji Pośredniczącej II stopnia o problemach w realizacji Projektu. 

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

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

 rekrutacja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych; 

 realizacja wsparcia dla opiekunów/ek osób niepełnosprawnych intelektualnie; 

 współpraca z pracodawcami. 

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

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

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

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

 zajmuje się merytoryczną i formalną weryfikacją projektu; 

 zawiera umowę o dofinansowanie projektu; 

 kontroluje realizację projektu. 

Rysunek 3 Schemat organizacyjny projektu 
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2.3 Zakładane rezultaty projektu 

W projekcie założono następujące rezultaty: 

TWARDE: 

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

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

z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnością sprzężoną):  

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

 liczba OzNI, które ukończyły warsztaty z zakresu kompetencji społecznych  

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

 liczba OzNI, które skorzystały ze wsparcia psychologicznego – 400 osób 

(160K, 240M), 

 liczba OzNI, które skorzystały z wyjazdu motywacyjnego – 300 osób 

(120K, 180M), 

 liczba OzNI, które odbyły zajęcia praktyczne u pracodawcy – 250 osób 

(100K, 150M), 

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

 liczba OzNI, które skorzystały ze wsparcia w zakresie poradnictwa  

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

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

osób (30K, 45M), 
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 liczba OzNI, które skorzystały z usług trenera pracy - 250 osób (100K, 150M), 

 osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim: 

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

(40K, 60M), 

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

o Ukończenie warsztatów dla rodzin i opiekunów OzNI przez 350 osób (280K, 70M)
3
. 

 
MIĘKKIE: 

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

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

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. 

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

DODATKOWE WSKAŹNIKI MIĘKKIE ZAPROPONOWANE PODCZAS PROJEKTOWANIA EWALUACJI 

Dodatkowo w trakcie projektowania ewaluacji w konsultacji z Zamawiającym zaproponowano następujące 

wskaźniki miękkie, które zostały zmierzone w ramach badania ewaluacyjnego: 

ŹRÓDŁO: BADANIE Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE - WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

1) Odsetek zadowolonych z udziału w projekcie 

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

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

Może Pan(i) wskazać odpowiedź z tej karty. 

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

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

umiejętności dzięki udziałowi w tym projekcie? 

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

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

choć jednego z następujących obszarów: 

 Jak nawiązać kontakt z innymi ludźmi, 

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

wspólnej pracy, 

 Umiejętności potrzebnych do panowania nad gniewem, złością, 

 Umiejętności słuchania innych, 

 Samodzielnego robienia różnych codziennych rzeczy. 

 

 

                                                                 
3
 Dane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonego w dniu 

04.08.2014 r. 
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4) Odsetek tych, którzy uznali, że dzięki projektowi poprawiły się ich umiejętności zawodowe 

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

choć jednego z następujących obszarów: 

 Samodzielnego rozwiązywania problemów, 

 Sposobów jak szukać pracy, 

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

 Samodzielnej pracy. 

 

5) Odsetek tych, którzy chcieliby pracować zawodowo 

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

pracować zawodowo? 

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

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – OPINIA RODZICA/OPIEKUNA 

1) Odsetek uznających udział podopiecznego w projekcie za użyteczny 

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

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

Pan(i) za użyteczny? 

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

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

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

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

umiejętności  społeczne 

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

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

 Jak nawiązać kontakt z innymi ludźmi, 

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

wspólnej pracy, 

 Umiejętności potrzebnych do panowania nad gniewem, złością, 

 Umiejętności słuchania innych, 

 Samodzielnego robienia różnych codziennych rzeczy. 

 

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

umiejętności zawodowe 

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

w średnim stopniu lub w niewielkim stopniu poprawiły się umiejętności w następujących obszarach: 
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 Samodzielnego rozwiązywania problemów, 

 Sposobów jak szukać pracy, 

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

 Samodzielnej pracy. 

ŹRÓDŁO: WYWIAD KWESTIONARIUSZOWY CAPI Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

INTELEKTUALNIE  - WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RODZICA/OPIEKUNA 

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

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

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

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

zawodowej OzNI 

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

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

niepełnosprawnych intelektualnie? 

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

zawodowej OzNI 

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

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

zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie? 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Cele i pytania badawcze 

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

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

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

Szczegółowe cele badania ewaluacyjnego ex-post obejmowały uzyskanie odpowiedzi na pytania badawcze oraz 

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

szczegółowych w projekcie w oparciu o następujące kryteria oceny: 

Nazwa kryterium Opis kryterium 

Trafność 

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

 Czy projekt odpowiedział na zdiagnozowane potrzeby beneficjentów? 

Skuteczność  W jakim stopniu projekt osiągnął założone cele ogólne i szczegółowe? 

Użyteczność 
 Czy i w jakim stopniu projekt przyczynił się do rozwiązywania stosownych 

problemów, czy nie spowodował zjawisk negatywnych?  

Efektywność 
 Jaka jest „ekonomiczność” projektu (jaki jest stosunek ponoszonych nakładów 

do uzyskiwanych efektów)? 

 

Ewaluacja ex-post miała stanowić podsumowanie i ocenę realizacji projektu oraz jego rezultatów. Miała ocenić 

skuteczność i efektywność interwencji oraz jej trafność i użyteczność. Istotną rolę odgrywało odniesienie się do 

założonych w projekcie celów oraz ocena, na ile udało się je osiągnąć. Ewaluacja ex-post objęła również 

identyfikację pozytywnych i negatywnych czynników wpływających na wdrażanie projektu oraz jego efekty. 

Wzięto pod uwagę identyfikację wystąpienia niezaplanowanych efektów projektu. Wyniki ewaluacji ex-post 

posłużyć mają nie tylko kompleksowemu podsumowaniu zakończonego projektu, lecz również stanowić mają 

istotne źródło informacji w planowaniu kolejnych projektów. 

Ewaluacja ex-post zawierała m.in. następujące elementy: 

 analizę wdrożenia rekomendacji z ewaluacji mid-term, 

 ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów twardych oraz miękkich,  

 ocenę trafności, efektywności, skuteczności, użyteczności prowadzonych przedsięwzięć projektowych,  

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

Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III”, Warszawa 2014. 
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 identyfikację czynników, które miały wpływ na realizację projektu i skuteczność osiągania założonych 

celów, 

 ocenę realizacji celów, 

 ocenę zarządzania projektem, 

 ocenę funkcjonowania systemu monitorowania, 

 ocenę funkcjonowania struktury komunikacyjnej/komunikacji w projekcie, 

 analizę ankiet dla pracodawców, które Wykonawca otrzymał od Zamawiającego w formie papierowej. 

Tabela 14 Schemat pytań badawczych 

 Pytania badawcze: 

Pytania badawcze 
zdefiniowane w SIWZ 

Jak trafne były założone cele, rezultaty i produkty projektu? 

Czy projekt odpowiadał na zdiagnozowane potrzeby beneficjentów? 

W jakim stopniu projekt zrealizował założone cele ogólne i szczegółowe oraz rezultaty 

twarde i miękkie?  

W jakim stopniu przyjęty kompleksowy model wsparcia wpływa na proces integracji 

zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie? 

W jakim stopniu realizowany projekt przyczynił się do wzrostu aktywności społeczno  

– zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie? 

Jakie problemy wdrożeniowe ograniczały skuteczność i jakość działań projektowych? 

Czy wdrożono rekomendacje z ewaluacji mid-term? 

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

Jaki był potencjał i sprawność funkcjonowania infrastruktury obsługowej projektu?  

Jak funkcjonowała komunikacja i system monitorowania w projekcie? 

W jakim stopniu realizacja projektu miała wpływ na zmianę postaw społecznych  

w środowisku lokalnym, w tym wśród pracodawców? 

Dodatkowe pytania badawcze: 
Wykonawca zaproponował wiązkę pytań badawczych związanych z zakładanymi wskaźnikami miękkimi projektu 
zarówno w stosunku do Osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) jak i do opiekunów tych osób 
UZASADNIENIE 
Uwzględnienie w ewaluacji wpływu jaki udział w projekcie wywarł na ich uczestnikach jest jednym z kluczowych 
obszarów badania. Bez dokładnej eksploracji tych obszarów ewaluacji będzie niepełna. 
Wykorzystanie tych pytań zarówno w ewaluacji mid-term jak i ex-post umożliwi dokonywanie porównanań  
i uchwycenie trendu rozwojowego w trakcie projektu. 
Powyższe uzasadnienie stosuje się do każdego z poniższych pytań badawczych. 

Obszar: Ocena wsparcia otrzymanego w ramach projektu przez opiekuna uczestnika projektu. 

1 

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

stopniu udział w projekcie umożliwił zrealizowanie celów? 
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 Pytania badawcze: 

2 
Czy udział w projekcie spełnił oczekiwania? 

3 
Co konkretnie dał udział w projekcie?  

4 

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

konkretnie? Co konkretnie się zmieniło? 

5 

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

ono zgodne z potrzebami, odpowiadające możliwościom ONI, skuteczne?  

6 
Jakiego rodzaju kompetencje ONI w opinii opiekuna wzrosły dzięki udziałowi w projekcie? 

7 
Co w opinii opiekuna zmieniło się w życiu ONI dzięki otrzymanemu wsparciu?  

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

8 
Ogólna ocena otrzymanego wsparcia – w tym ocena swojej pracy oraz wspierania. 

9 
Wpływ otrzymanego wsparcia na rozwój osobisty. 

10 
Wpływ otrzymanego wsparcia na obszar zachowań społecznych. 

11 
Wpływ otrzymanego wsparcia na obszar kompetencji zawodowych. 

Obszar: Ocena wpływu projektu na potencjał osoby głęboko upośledzonej prowadzony przez trenera   

12 

Ocena w zakresie wpływu projektu na wzrost funkcji poznawczych, funkcji manualnych, 

umiejętności koncentracji, wzrostu motywacji, wzrostu stopnia samodzielności, 

pojawienie się nowych umiejętności, radzenie sobie w sytuacjach trudnych. 

 

3.2 Zastosowany schemat projektu 

Zarys metodologii ewaluacji ex-post został przedstawiony w Strategii ewaluacji projektu pt. „Wsparcie osób  

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

niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III”
5
.  

Badanie ewaluacyjne ex-post miało charakter jakościowo-ilościowy i objęło swoim zasięgiem całą Polskę  

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

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

w wybranych lokalizacjach – w Warszawie, Otwocku, Iławie, Poznaniu i Ostródzie.  

  

                                                                 
5
 Strategia ewaluacji w projekcie pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem 

Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III”, Warszawa 2014. 
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Na projekt składały się następujące techniki badawcze: 

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

 Indywidualny wywiad pogłębiony rejestrowany (IDI) – minimum 19 wywiadów, w tym: 

  wśród kadry zarządzającej: 

- 1 wywiad z kierownikiem projektu, 
- 1 wywiad z koordynatorem Partnera, 

 wśród kadry merytorycznej: 

- min. 2 wywiady z psychologami, 
- min. 2 wywiady z doradcami zawodowymi, 
- min. 2 wywiady z pedagogami, 
- min. 2 wywiady z trenerami pracy, 
- min. 2 wywiady z konsultantami merytorycznymi/metodycznymi (pracującymi  

z osobami zarówno z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
bądź znacznym, jak również z osobami z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu głębokim), 

- min. 2 wywiady z terapeutami, 
- min. 2 wywiady z mentorami, prowadzone w obecności terapeuty, 
- min. 3 wywiady z trenerami prowadzącymi warsztaty dla opiekunów/rodziców, 

 Wywiad kwestionariuszowy CAPI – 545 ankiet wśród adresatów projektu, w tym: 

 232 wywiadów z uczestnikami projektu – osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym, 

 91 wywiadów z uczestnikami projektu – osobami z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu głębokim, 

 222 wywiadów z rodzicami/opiekunami ONI. 

 Wywiady metodą CAWI wśród kadry zarządzającej oraz kadry merytorycznej (N=145). 

 Jakościowe case study (N=4) - Studia przypadku stanowiły triangulowaną ocenę spektakularnych 
przypadków aktywizacji społecznej i zawodowej wybranych uczestników projektu. Badanie każdego 
studium przypadku obejmowało rozmowy z: 

 uczestnikiem projektu – osobą z niepełnosprawnością intelektualną, 

 rodzicem/opiekunem ONI, 

 osobą lub osobami bezpośrednio pracującymi z ONI, mającymi z nią największy i najgłębszy kontakt 

np. z terapeutą, trenerem pracy, konsultantem merytorycznym. 

 Panel ekspercki, w którym uczestniczyli: 

 kadra zarządzająca projektem/osoby decyzyjne co do kształtu merytorycznego projektu – 

przedstawiciele zarówno PFRON (2 osoby), jak i Partnera – PSOUU (3 osoby); 

 reprezentanci środowiska naukowego – osoby specjalizujące się w zakresie rehabilitacji społecznej 

i zawodowej ONI, osoby będące autorytetem w tym obszarze, reprezentujące różne poglądy (1 osoba); 

 praktycy, osoby działające na co dzień na rzecz ONI – reprezentanci sektora NGO (poza PSOUU) oraz 

innych podmiotów wspierających aktywizację społeczną i zawodową ONI (1 osoba). 

 

Na rysunku poniżej zaprezentowano przebieg zastosowanego procesu badawczego. Dokładne omówienie 

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

który stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 
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Rysunek 4 Schematyczna prezentacja koncepcji badawczej ewaluacji ex-post  

 

 

Badania zostały zrealizowane w okresie od 21.11.2014 do 17.12.2014 roku. 

Czas, jaki został przewidziany na przeprowadzenie jakościowej części ewaluacji ex-post okazał się 

wystarczający. Należy podkreślić, że do jej sprawnej realizacji przyczynili się przedstawiciele kadry kół objętych 

badaniem. Podczas gdy ich nastawienie do ewaluacji mid-term było ostrożne lub niechętne (np. odmowa 

nagrywania wywiadów), ich gotowość do udziału w badaniu ex-post była znaczna. Koordynatorzy w miejscach 

realizacji projektu wspierali badaczy w zorganizowaniu spotkań z poszczególnymi osobami zaangażowanymi 

w projekt, przekazywali im informacje o istotności aktywnego włączenia się w ewaluację. Koordynatorzy 

chętnie wskazywali na beneficjentów projektu, którzy mogliby zostać objęci studium przypadku. Z kolei kadra 

merytoryczna pośredniczyła w nawiązaniu kontaktu z tymi beneficjentami oraz zorganizowaniu 

spotkania z badaczem.  

Przy czym przeprowadzenie ewaluacji utrudniło kilka czynników, które ujawniły się w trakcie badania. Między 

innymi należy wskazać tu na:  

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

funkcję jedynie bardzo krótko (np. pedagog włączał się w projekt jedynie na czas poprowadzenia 

warsztatów dla uczestników). W związku z tym ich znajomość takich aspektów, jak zarządzanie 

projektem czy sposób komunikacji, była ograniczona.   
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 Ewaluacja ex-post przewidywała przeprowadzenie dwóch wywiadów jakościowych z mentorami, 

w dwóch różnych lokalizacjach. W jednym z tych ośrodków mentorem okazała się osoba ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności. Ograniczenia wynikające z niepełnosprawności u tej osoby, dotyczące 

umiejętności komunikacji werbalnej czy umiejętności wnioskowania, wpłynęły na ograniczoną ilość 

informacji uzyskanych w trakcie wywiadu jakościowego.     

 W trakcie ewaluacji zakładano przeprowadzenie czterech studiów przypadku uczestników, u których 

udział w projekcie przyniósł istotne efekty w zakresie kompetencji społecznych i zawodowych. 

W ramach studium zakładano przeprowadzenie wywiadu z rodzicem lub prawnym opiekunem 

uczestnika. Jednak w jednym przypadku wywiad z rodzicem okazał się niemożliwy, ze względu na jego 

niechęć do udziału w badaniu. W związku z tym przeprowadzono rozmowę z pracownikiem ośrodka, 

wspierającym uczestnika od kilku lat. W drugim przypadku beneficjentem była osoba mieszkającą 

w domu pomocy społecznej, a wywiad przeprowadzono z pracownikiem tego domu, od długiego czasu 

związanym z uczestnikiem.  

Pomimo wskazanych powyżej trudności, projekt udało się zrealizować w terminie. Było to możliwe dzięki 

dużemu zaangażowaniu kadry projektu, uczestników oraz opiekunów, a także pomocy i współpracy 

ośrodków, w których był realizowany projekt. 
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Część 2 – Wyniki badań - ocena realizacji projektu 
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4. ASPEKTY SZCZEGÓLNIE ISTOTNE DLA PRAWIDŁOWEGO WSPIERANIA OSÓB 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  

Konsultacje z ekspertami oraz kadrą zarządzającą projektem przeprowadzone w trakcie panelu dyskusyjnego 

pozwoliły zidentyfikować obszary szczególnie istotne dla procesu wspierania osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.  

Aspekty istotne przy projektowaniu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

 Bardzo ważne jest zapewnienie stałości, długofalowości działań, co nie jest możliwe w ramach 

działań projektowych. 

 W zakresie aktywizacji zawodowej osoba z niepełnosprawnością intelektualną wymaga ciągłego 

wsparcia ze strony trenera pracy, co zasadniczo odróżnia jej sytuację od położenia większości osób 

z innymi niepełnosprawnościami. Trener pracy jest potrzeby ONI zarówno na etapie przygotowania do 

podjęcia pracy, jej poszukiwania i wdrażania się w zadania zawodowe, jak i w dłuższym okresie 

w postaci asysty lub monitorowania na stanowisku pracy.  

 Jeśli chodzi o kształtowanie oferty wsparcia dla ONI, niezbędne jest indywidualne podejście ze względu 

na bardzo duże zróżnicowanie sytuacji i predyspozycji społeczno-zawodowych beneficjentów. Stoi to 

w sprzeczności z często przyjmowanym podejściem projektowym, w ramach którego zakłada się 

zwykle objęcie wszystkich beneficjentów wsparciem o takim samym wymiarze (np. 40 godzin 

z psychologiem, 300 godzin z trenerem pracy na osobę itp.).  

 Kształtowanie oferty dla każdego z beneficjentów projektu powinno być prowadzone przez zespół 

specjalistów (optymalnie: trener pracy, doradca zawodowy, psycholog). Powinno się przy tym dążyć do 

możliwego w ramach projektu zindywidualizowania wsparcia tak, aby optymalizować wykorzystanie 

zasobów projektu (w tym np. dostępu do poszczególnych specjalistów czy typów oferowanych zajęć).   

 Zwracano uwagę na fakt, że niepełnosprawność intelektualna znajduje przełożenie na szereg 

kompetencji poznawczych uczestników projektu, ich zdolność uczenia się oraz trwałość przyswajania 

wiedzy itp. Osoby te, o czym dość często „zapomina się” na poziomie tworzenia wymogów 

projektowych, funkcjonują i reagują w wielu sytuacjach odmiennie niż osoby w normie intelektualnej. 

Znajduje to zwykle przełożenie na czas realizacji działań, który często ulega wydłużeniu lub 

nieoczekiwanym zmianom spowodowanym nieprzewidzianymi sytuacjami osobistymi lub zmianą 

samopoczucia uczestnika, która silniej niż w przypadku osób sprawnych intelektualnie wpływa na ich 

gotowość do uczestnictwa w działaniach projektowych. Powinno się to uwzględniać, planując wsparcie 

dla ONI. Pojawiła się sugestia, by podjąć działania na rzecz wypracowania standardów dotyczących 

prowadzenia wsparcia dla tej grupy OzN, w celu lepszego dopasowania do specyfiki wspieranej grupy 

(co dotyczy także poziomu wymogów formalnych dla projektu). Uważa się, że mogłoby to pomóc 

ograniczyć sytuacje trudne w projektach, których znaczna część jest efektem niedopasowania 

wymogów formalnych (dokumentacja, sprawozdawczość itp.) do możliwości pracy z osobami 

z tej grupy.  
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 Jeśli chodzi o zróżnicowanie wsparcia dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej 

zwracano przede wszystkim uwagę na problem komunikowania się z beneficjentem. Można założyć, że 

im głębsza niepełnosprawność, tym osoba potrzebuje większego wsparcia. Im głębsza 

niepełnosprawność, tym trudniejsza i bardziej wymagająca staje się komunikacja i tym bardziej staje 

się niezbędny udział osób trzecich zaznajomionych ze specjalną technologią lub posiadających 

specjalistyczne kompetencje. Zwracano uwagę, że obok stopnia niepełnosprawności wiele zależy od 

poziomu zaktywizowania danej osoby, jej charakteru, tym niemniej różnice te muszą być uwzględniane 

w trakcie planowania działań i projektów oferujących wsparcie.   
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5. OCENA PRZEBIEGU REALIZACJI PROCESU WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

Badanie pokazało, że zaoferowane w projekcie wsparcie dla beneficjentów ostatecznych oraz jego jakość 

ocenia się wysoko. Wynika to z zaangażowania i dobrego przygotowania zespołu merytorycznego i dobrze 

poprowadzonego wsparcia merytorycznego i metodycznego.  

Ważnym atutem projektu, który podkreślano już na etapie ewaluacji mid-term, jest wejście z realizacją w nowe, 

mniejsze lokalizacje, co pozwoliło na promowanie metody zatrudnienia wspomaganego w środowiskach 

w mniejszym stopniu zapoznanych z taką formą wsparcia. Można zakładać, że dotyczy to około 1/3 objętych 

projektem lokalizacji. 

Dla części przedstawicieli kadry merytorycznej, a przede wszystkim dla części uczestników była to pierwsza 

w życiu okazja do udziału w działaniach projektowych, to znaczy wykraczających poza podstawową ofertę 

wsparcia takich placówek jak DPS czy WTZ. Jako atuty projektu wymieniano w takich sytuacjach – dla 

beneficjentów możliwość udziału w projekcie, umożliwienie kontaktu z rynkiem pracy i pracodawcą, 

dostępność pakietu personalnego; z punktu widzenia kadry merytorycznej – możliwość pracy nową metodą 

aktywizacji, postrzeganą jako bardziej skuteczna niż inne.  

Super praktyką jest to, że powyciągali ludzi z domów. Ja uważam to, że jest to po prostu bardzo ważna sprawa, bo 

proszę sobie wyobrazić, że część osób z tym głębokim upośledzeniem siedzi w domu i nie robią nic. Nic. Popadają 

w stereotypię, prawda? Mają nadopiekuńcze mamusie i cały rodziny. Jakby to prowadzi do takiego myślenia, że 

wszystko się skończyło, że przed nimi już nic nie ma, a się okazało, że to jest takie światełko w tunelu, coś się 

otworzyło, otworzyła się nowa droga. Oni rozkwitli, to są zupełnie inni ludzie. IDI 10_kadra merytoryczna 

Jeżeli chodzi o pozytywne, to jak dla mnie bardzo mi się podobało w tym projekcie, że był taki kontakt uczestników 

z pracodawcami. Że podjęcie tych praktyk, tych staży, to było tak bardzo fajnie, tego, dopracowane. To akurat tak 

bardzo pozytywnie zapamiętałam i myślę, że można by było to w przyszłości kontynuować w jakimś projekcie. No i ten 

pakiet socjalny to też fajnie, tak tego. (…) Tego typu tak, to był mój pierwszy projekt. Drugi projekt jak kiedyś brałam 

udział to był bardziej taki nastawiony na trening mieszkaniowy. Bardziej uczyliśmy, samodzielnie zamieszkali 

uczestnicy i tak dalej. Ale tutaj z tego typu to był pierwszy. IDI 6_kadra merytoryczna 

Wielu przedstawicieli kadry merytorycznej zwracało uwagę na zmiany zachodzące zarówno w postawach 

uczestników projektu wobec pracy, jak i wzrost ich samodzielności i odpowiedzialności za własne działania.  

Naprawdę nawiązaliśmy lepszy kontakt osobisty. Podobało mi się to, że powstawało coś w rodzaju partnerstwa między 

nami, a nie to, że przełożony, jak już ciągniesz tę osobę, chcesz zwiększyć poczucie własnej wartości, żeby wdrożyć 

w ten system pracy, żeby był punktualny, odpowiedzialny, to zaczynasz po partnersku tego człowieka traktować. IDI 

3_kadra merytoryczna 

Dodatkowo, podobnie jak na etapie ewaluacji mid-term, zwracano uwagę, że bardzo dużą wartością projektu 

jest zaadresowanie działań do osób z głębokim stopniem niepełnosprawności oraz włączenie w działania 

aktywizacyjne mentorów. Pozwala to bowiem, zdaniem przedstawicieli kadry merytorycznej, zmieniać 

mentalność środowisk związanych z OzNI – samych niepełnosprawnych, ich rodzin a nawet przedstawicieli 

miejsc realizujących projekt, którzy obserwując proces aktywizacji, lepiej rozumieją potencjał beneficjentów, 

zwłaszcza grup marginalizowanych jeśli chodzi o udzielenie wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej.  

Potwierdza to spostrzeżenie pracownika merytorycznego, który obserwował tę zmianę w skali całego projektu, 

w odniesieniu do uczestników o różnych stopniach niepełnosprawności. W tym kontekście zwracano uwagę 

zarówno na wzrost kompetencji społecznych, jak i zawodowych beneficjentów. Dotyczyło to takich wymiarów, 

jak przestrzeganie reguł zachowania się przy stole, samodzielności jeśli chodzi o czynności samoobsługowe czy 
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zaangażowania w podejmowane działania (np. wydłużanie się czasu koncentracji w trakcie trwania projektu). 

Zwracano uwagę, że w odniesieniu do osób o znacznym i głębokim stopniu niepełnosprawności intelektualnej 

widoczne są zmiany, które świadczą o bardzo dużym postępie rehabilitacji społecznej i zawodowej.  

Chętnie przebywają ze sobą, potrafią się dobrze zachowywać w sytuacji, przy stole na przykład, są bardziej 

samodzielni, jeżeli chodzi o takie funkcje jak rozbieranie czy ubieranie. Potrafią się obsługiwać i potrafią częstować 

również inne osoby. To wydawałoby się takim małym osiągnięciem, ale bardzo istotnym, jeżeli się weźmie pod uwagę, 

że robią to osoby, które wydawałoby się, nie interesują się drugim człowiekiem i żyją we własnym świecie. (…) To co 

mówiłam na początku, ten czas koncentracji uwagi na początku krótki, coraz dłuższy, aż po taki, że można powiedzieć, 

że zadowalający. IDI 10_kadra merytoryczna 

Ewaluacja ex-post potwierdza, że projekt trafnie odpowiada na potrzeby beneficjentów, jeśli chodzi 

o potrzebę podejmowania zadań z zakresu aktywizacji zawodowej wśród osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Przyjętą metodę wsparcia – zatrudnienie wspomagane – uważa się za właściwą. Pozytywnie 

oceniano także zaoferowanie beneficjentowi wsparcia ze strony zespołu specjalistów – trenera pracy, doradcy 

zawodowego, psychologa oraz opcjonalnie terapeuty i mentora. Zwracano przy tym uwagę na duże znaczenie 

współpracy tego zespołu od początku prowadzenia wsparcia (a zdarza się, że nie było to możliwe, ze względu 

na to, że rolę poszczególnych specjalistów pełniło w trakcie projektu kilka różnych osób). Istotnym elementem 

jest, jak się okazuje, także bieżąca współpraca zespołu w trakcie trwania projektu, aby bardziej efektywnie 

wspierać uczestnika w sytuacjach dla niego trudnych. Ewaluacja ex-post ujawnia, że zdarzało się, iż współpraca 

ta nie była, z punktu widzenia pojedynczych osób, wystarczająco ścisła.  

Ja potem dowiadywałam się od uczestników projektu, że mają jakieś problemy z wykonywaniem pracy, a trener mi 

tego nie mówił na przykład. Ja byłam troszkę niemile zaskoczona, że trener nie zwrócił na to uwagi, a moim zdaniem to 

było dosyć istotne. IDI 3_kadra merytoryczna 

Wyniki ewaluacji ex-post potwierdzają wyrażane we wcześniejszej fazie oceny przebiegu projektu 

przekonanie, że objęcie wsparciem rodziny OzNI wspiera efektywność pracy z beneficjentami. Bliscy osób 

niepełnosprawnych stanowią zwykle grupę wykluczaną przez system wsparcia. Brak zrozumienia zasadności 

pewnych działań aktywizacyjnych oraz deficyty wiedzy z zakresu prawa pracy oraz uregulowań związanych 

z otrzymywaniem świadczeń rentowych sprawiają często, że rodziny utrudniają realizację działań 

aktywizacyjnych lub ograniczają dostęp do takiej oferty swoim bliskim, w obawie przed utratą świadczeń lub 

dostępu do instytucji wsparcia takich jak WTZ.  

Bo tutaj to miałam sporo problemów we współpracy z rodzicami. Oczywiście były pojedyncze osoby, które chętnie, 

nawet powiedziałabym że podporządkowały się reżimowi projektu, „tak, zgłosiłam się, tak warsztaty, rozumiem, 

przyjdę, będę”. Ale muszę powiedzieć, że namówienie rodziców, choć zdaję sobie sprawę z tego, że to jest znowu 

jeden z takich obszarów kluczowych dla całej tej sprawy, ale włączenie ich do tego wszystkiego jest naprawdę 

momentami trudne. IDI 12_kadra merytoryczna 

Jako równie trafny wskazywano pomysł włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w kadrę projektu 

w roli mentorów osób z niepełnosprawnością głęboką.  

Nadzorowałam tak naprawdę mentorów, którzy w naszym projekcie, w naszym zadaniu wykazali się super zdolnościami, 

super się odnaleźli w tej pracy, więc my tak naprawdę nadzorowałyśmy i pilnowałyśmy. Szczerze się przyznam, że 

nawet były takie momenty, może oprócz początkowych chwil, że nie robiłyśmy, tak naprawdę nie musiałyśmy w niczym 

im pomagać, oni się super odnaleźli w tej pracy, super się dogadywali z osobami z głęboką niepełnosprawnością. IDI 

17_kadra merytoryczna 

Ewaluacja ex-post potwierdza także, że wprowadzone w stosunku do II edycji projektu zmiany mają bardzo 

duże znaczenie dla beneficjentów i osiąganych przez nich rezultatów, zwłaszcza w zakresie wzrostu ich 

kompetencji społecznych. Dotyczy to następujących elementów wsparcia:  
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 Beneficjent otrzymuje Pakiet Personalny – środki na poprawę wizerunku. Uczestnicy otrzymali możliwość 

samodzielnego podjęcia ostatecznej decyzji, co do sposobu wykorzystania przyznanych środków w ramach 

określonych przez wytyczne programu (np. jedna osoba skorzystała z usług fryzjera, inna zakupiła 

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

Bardzo mi się podobało w tym projekcie i to też pewnie było takie nowatorskie, pakiet socjalny. To jest, naprawdę 

strzał w dziesiątkę, i też fajnie dzięki temu nasi beneficjenci mogli się przygotować chociażby do rozmów 

kwalifikacyjnych, do pójścia do zakładów pracy. I to wtedy nie była tylko teoria, że trzeba się jakoś ubrać, doprowadzić 

do porządku, bo to jak wyglądamy też oddziałuje na inne osoby i one też nas inaczej postrzegają, jak przyjdziemy 

schludnie ubrani i czyści, tylko mogły te osoby doświadczyć tego i to było cały czas wspierane i motywowane przez nas. 

To było bardzo, bardzo fajne i nowatorskie, bo nie spotkałem się z tym. CS 1_kadra merytoryczna 

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

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

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

beneficjentów, co pozwalało im samym zweryfikować dotychczasowy obraz siebie.  

Końcowa jakościowa ocena przebiegu projektu potwierdza również wcześniejsze obserwacje dotyczące tego, 

na ile zaoferowane w ramach projektu wsparcie można uznać za wyczerpujące. Mimo, iż projekt odpowiada na 

zdiagnozowane potrzeby beneficjentów, to jednak oferowane wsparcie nie jest w pełni wyczerpujące.  

 Taka diagnoza potrzeb dotyczy zarówno samych osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak 

i członków ich rodzin, włączonych w III edycję. Problematyczne, zwłaszcza w odniesieniu do ONI, 

pozostaje, że w Polsce brakuje systemowych rozwiązań z zakresu aktywizacji zawodowej tej grupy.  

 Wymuszona praca w systemie projektowym ze swojej natury nie zaspokaja, w większości wypadków, 

podstawowej potrzeby jaką jest zapewnienie stałego dostępu do usług trenera pracy osobom, które 

potrzebują takiego wsparcia, aby móc utrzymać zatrudnienie. Nie mówimy zatem w tym kontekście 

o nieprawidłowościach omawianego projektu, ale o pewnym błędzie systemowym, który nie jest 

możliwy do skorygowania w ramach tego rodzaju działań.  

 Z kolei niektóre działania wpisane w projekt, co do których wskazywano pewne deficyty w obecnej 

formule, mają charakter innowacyjny (np. realizacja warsztatów dla rodziców/opiekunów OzNI, Pakiet 

Personalny – środki na poprawę wizerunku czy też wyjazdy motywacyjno-szkoleniowe w początkowej 

fazie projektu), w związku z czym dopiero realizacja wsparcia pozwala lepiej ocenić rzeczywisty zakres 

potrzeb beneficjentów w tych obszarach.  

Podsumowując, wyniki ewaluacji ex-post potwierdzają, ujawnione na wcześniejszym etapie istotne braki 

w obecnie funkcjonującym systemie wsparcia rodzin osób z niepełnosprawnością i samych OzNI. Dotyczy to 

zwłaszcza trzech kwestii:  

 Braku systemowych rozwiązań w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną  

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

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

asystenta pracy,  

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

pedagogicznego, prawnego).   
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W efekcie, działania podejmowane w projekcie, mimo iż odpowiadają na potrzeby beneficjentów i obejmują 

nowe rozwiązania, nie mają jednak systemowej kontynuacji we wsparciu poza projektowym, co byłoby 

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

Potencjał merytoryczny kadry oceniany jest wysoko zarówno na poziomie spełniania przez realizatorów 

wymogów formalnych (wykształcenie kierunkowe, doświadczenie), jak i kapitału merytorycznego organizacji 

realizującej projekt – PSOUU.  

Tutaj, jeżeli chodzi o PSOUU merytoryka jest bardzo mocna. Ta wiedza na temat osób niepełnosprawnych, umiejętność 

oceny sytuacji, pilnowanie tego wszystkiego co się wiąże z merytoryką realizacji projektu jest na bardzo wysokim 

poziomie, co chociażby odzwierciedlają wskaźniki. Doświadczenia w projekcie część zespołu po naszej stronie ma, bo 

realizowała drugą edycję, część nie, ale się już nauczyło realizacji projektów, więc nie wygląda to najgorzej. Myślę, że 

po tym projekcie zespół ten, który będziemy mieli, będzie bardzo doświadczonym zespołem. IDI 2_kadra zarządzająca  

Sprawozdawczość projektu, która rejestruje przebieg, natężenie prac oraz stopniowo osiągane efekty miękkie, 

jak i twarde, potwierdza jego prawidłowy przebieg. Jakość oferowanego wsparcia oceniana jest wysoko 

zarówno na mocy renomy realizatora, jak i w oparciu o sprawozdawczość projektu. Tempo pracy i poziom 

realizacji wsparcia (mierzonego zarówno poprzez wskaźniki, jak i obserwację beneficjentów projektu w ich 

codziennej aktywności) stanowią potwierdzenie pokładanych w PSOUU, jako realizatorze projektu, nadziei. 

Ogólnie moim zdaniem realizacja projektu jest jak najbardziej prawidłowa i wszystko jest… Znaczy pod względem 

merytorycznym, tak? Jest wszystko w porządku. Jesteśmy już po kilku wizytach monitorujących. Już mieliśmy też 

okazję porozmawiać z beneficjentami, z trenerami, z kadrą merytoryczną, także widzę, że oni są bardzo, bardzo 

zadowoleni z realizacji projektu. Niektóre koła mówiły nam, że nie podjęły się wyzwania i jak gdyby realizacji zadania 

z głębokimi osobami, z osobami z upośledzeniem głębokim i bardzo żałowali. Widzieli, że te podpałki to jest fajna 

sprawa, że to się sprawdziło i dla nich to też było duże zaskoczenie, że to zadziałało i że to się udało, także byliśmy 

bardzo zadowoleni. IDI 1_kadra zarządzająca 

Jeśli chodzi o ocenę realizacji projektu, badanie ex-post wskazuje, że mimo iż pod względem merytorycznym 

projekt realizowany jest sprawnie, pojawiają się pewne trudności dotyczące w dużej mierze spraw 

formalnych. O ile ocenia się, że lokalne podmioty odpowiedzialne za realizację terenową projektu są 

odpowiednio przygotowane pod względem kadrowym do jego realizacji, pojawiają się problemy w zakresie 

koordynacji działań i sprawozdawczości. Jest to związane z jednej strony z dużym poziomem biurokratyzacji 

projektu, z drugiej zaś z nieskutecznym poziomem nadzoru wewnątrz struktur Partnera nad poprawnością 

i terminowością sporządzania dokumentacji. W kwestii liczby i obszerności dokumentów Lider podjął 

negocjacje z CRZL (np. jeśli chodzi o uproszczenie dokumentacji dla beneficjentów ostatecznych projektu), 

które nie przyniosły jednak pożądanego skutku. Należy zwrócić uwagę, że Partner podpisując umowę 

partnerską zaakceptował wytyczne projektu, a tym samym wymogi odnośnie dokumentacji, które nie uległy 

zmianie od II edycji. Dlatego też obydwie strony zaangażowane w projekt powinny dołożyć wszelkich starań, 

aby prawidłowo i terminowo wywiązać się z obowiązków formalnych, jakie nakłada prawidłowa 

realizacja projektu. 

Z punktu widzenia Partnera problemy związane z dokumentacją projektu mają częściowo swoje źródło 

w niedoszacowaniu czasu przewidzianego na realizację i udokumentowanie tak złożonego projektu. Dodatkowo 

wpływ może mieć również zmiana w stosunku do wcześniejszych edycji, dotycząca sposobu realizacji projektu. 

W III edycji kolejne ośrodki wchodzą do realizacji w trakcie trwania działań, a nie jak miało to miejsce wcześniej, 

w jednym czasie. W sytuacji gdy część realizatorów nie zna metodyki oferowanego wsparcia ani metodyki pracy 

w projektach unijnych, czas potrzebny na wdrożenie w obowiązujące wymogi jest dłuższy, a proces 

przysposabiania realizatorów do wymagań musi być wciąż prowadzony „od nowa”. Dodatkowo, przy dużej 

ilości obciążeń biurokratycznych, z punktu widzenia Partnera widoczny jest deficyt kadry koordynującej 
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realizację terenową ze strony Zarządu Głównego, co jest częściowo odpowiedzialne za okresowe 

spowolnienia realizacji.  

Od strony zasobów, czyli czasu realizacji tego projektu zaplanowanego i zespołów mogłoby być zdecydowanie lepiej 

w sensie takim, że projekt mógłby być zaplanowany na dłuższy okres czasu i ja to mówiłem od samego początku, no 

i zespół, który jest po naszej stronie jest za mały. Gdyby to było 2-3 osoby więcej to realizacja tego projektu odbywała 

się bardzo płynnie. Zdarzają się zacięcia przy tak małym zespole, bo jednak on jest mały, niemniej jednak radzimy 

sobie na tyle, na ile możemy i jak widać idzie to całkiem sprawnie. IDI 2_kadra zarządzająca 

Monitorowanie przebiegu realizacji wsparcia w ramach projektu jest, równolegle do prowadzonej 

dokumentacji, nadzorowane przez pracowników merytorycznego i metodycznego projektu w postaci 

kontaktu mailowego i telefonicznego oraz częstych wizyt w miejscach realizujących działania. Uważa się 

w związku z powyższym, że pojawiające się problemy dotyczące sposobu pracy z beneficjentami są 

wychwytywane odpowiednio szybko i rozwiązywane dość sprawnie. Potwierdza to opinia pozostałych 

przedstawicieli kadry merytorycznej, którzy podkreślają znaczenie rozwiązania umożliwiającego bezpośredni 

kontakt z osobami merytorycznie i metodycznie odpowiedzialnymi za projekt.  

Ja w każdym miejscu byłem, tak? To się ładnie nazywa [wizyty doradcy] W niektórych byłem na samym początku, 

w niektórych byłem w połowie. No kontakt mailowy, telefoniczny z tymi dokumentami. Ja te dokumenty wszystkie 

przeglądam, więc tak, te logiczne błędy czy też tak, proszę o zmiany. IDI 11_kadra merytoryczna 

We wszystkich (edycjach projektu) uczestniczyłam i powiem, że we wszystkich szkoliłam terapeutów, mentorów 

i oczywiście byłam w każdej placówce, gdzie realizowany jest program i oceniałam jakby na co dzień i jak to się 

praktycznie dzieje, jak również poza oceną, a może przede wszystkim wspierałam terapeutów. Podpowiadałam im co 

można zmienić, co można wykluczyć, co można ułatwić, prawda? Żeby można było lepiej realizować program. 

IDI 10_kadra merytoryczna 

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

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

 Możliwość dostrzeżenia i weryfikacji swoich silnych i słabych stron przez osobę niepełnosprawną.  

 Możliwość sprawdzenia swoich sił w warunkach pracy.  

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

 Zmianę autopercepcji – dostrzeżenia siebie w nowej roli, jako potencjalnego lub realnego pracownika.  

 Doskonalenie umiejętności społecznych w nowych realiach (praca).  

Więcej wiary w siebie ma przez to, takiej pozytywnej, że jednak mu się udało, że jednak potrafi wyjść poza 

warsztaty,, mimo że mama nie wierzyła, że on kiedyś jakąś normalną pracę będzie miał. To jednak udowodnił 

i znajomym, (…) i sobie. CS 2_kadra merytoryczna   

Jako istotne korzyści wyniesione z projektów przez członków rodzin wymieniano:  

 Weryfikację dotychczasowego poglądu na temat możliwości, umiejętności i potencjalnej przyszłości 

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

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

dla rodziców).  

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

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

 Wytworzenie się na warsztatach efektu grupy wsparcia, co pozwoliło rodzicom/rodzinom dostrzec, że 

problemy, jakich doświadczają, są podzielane przez innych.  
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(Rodzice) byli bardzo zadowoleni i jakąś dużą wartością było to, że oni się właśnie spotkali, rozumieli siebie, że tak 

powiem z czym się zmagają mniej więcej, czy mieli podobne niektóre rzeczy, niektóre inne, ale jakoś mogli się… Takie 

wspierający to miało duży wymiar no i też mogli powymieniać się informacjami zarówno jeżeli chodzi o takie 

psychologiczne rzeczy: jak sobie radzić w niektórych sytuacjach albo jak sobie ze sobą radzić, ale też takich 

formalnych, różnych rzeczy, bo właśnie dużą troską było to, co dalej, nie, jak np. ich już nie będzie jak te dzieci. 

IDI 9_kadra merytoryczna 

W trakcie ewaluacji zidentyfikowano także pewne nieoczekiwane skutki wdrażania projektu:  

 Opiekunowie bardziej docenili możliwości i potencjał swoich niepełnosprawnych bliskich. 

 Mentorzy przekonali się, że chcieliby pracować zawodowo w roli, jaką pełnili w projekcie. 

 Nastąpił wzrost samodzielności części beneficjentów w zakresie wykonywania codziennych czynności  

i zainteresowanie ich wykonywaniem.  

 W niektórych przypadkach następowała zmiana funkcjonowania rodzin OzN wynikająca z dostrzeżenia 

ich nowego/nieznanego potencjału i nowego zdefiniowania ich roli.  

Tak jak już jestem zorientowana, to są ogromne zmiany i te zmiany dotyczą jak gdyby kilku sfer. Pierwsza, to jest 

takiej mentalności i sposobu myślenia tych samych terapeutów, że te osoby jakby mogą wykonywać różne czynności i że 

być może to uczenie jest… (…)To jedna rzecz, druga, to że oni się nauczyli wykonywania nie tylko tej czynności, której 

byli uczeni, ale również innych czynności co jest zadziwiające, co nawet mnie zdziwiło, że oni chodzą z przyjemnością 

i oczekują. (…) Było to dla nich szalenie atrakcyjne, że pracowali wspólnie z innymi i mogli obserwować jak inni robią, 

mogli się wzorować na innych i że jak wielokrotnie podkreślali rodzice, to ich funkcjonowanie w takich warunkach 

domowych, w codziennych czynnościach również się poprawiło, więc ma to drobne znaczenie. 

IDI 10_kadra merytoryczna 
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6. POZIOM ZASTOSOWANIA W TRAKCIE REALIZACJI  PROJEKTU REKOMENDACJI Z 

EWALUACJI MID-TERM 

Na etapie ewaluacji mid-term wskazano szereg rekomendacji mających na celu podniesienie efektywności 

i skuteczności realizacji dalszej części projektu. W trakcie ewaluacji ex-post poziom wdrożenia tych 

rekomendacji oceniono następująco: 

1)  Rekomendacje dotyczące biurokratyzacji projektu.  

► Zmniejszenie poziomu biurokratyzacji. 

Zarówno przedstawiciele Lidera, jak i Partnera są zgodni co do tego, że nie było możliwości zmniejszenia 

poziomu biurokratyzacji projektu. Lider deklaruje, że podejmowane były próby wynegocjowania takich zmian 

z CRZL (np. jeśli chodzi o sposób prowadzenia harmonogramów), nie przyniosły one jednak pożądanych 

rezultatów. W odniesieniu do ilości dokumentacji argumentami, które wskazywano jako ważne dla oceny CRZL, 

były wymogi projektów unijnych oraz fakt, że dokumenty adresowane do beneficjentów zostały 

zaimplementowane do III edycji projektu z wcześniejszych realizacji. Lider zwracał także uwagę, że Partner 

zaakceptował dokumentację wchodząc w partnerstwo, toteż skala pojawiających się w tym zakresie 

problemów wydaje się niewspółmierna.  

Jeżeli chodzi o biurokrację, to tutaj tak naprawdę my ze swojej strony jako lider nie jesteśmy w stanie tutaj nic 

zmienić, tak? To są odgórne wytyczne i jak gdyby też część dokumentów była przyjmowana przez grupę, więc partner 

jak najbardziej dokumenty przyjął i powinien też stosować. IDI 1_kadra zarządzająca 

Wizyty monitorujące świadczą, zdaniem Lidera, że największe trudności jeśli chodzi o dokumentację pojawiały 

się w miejscach realizacji projektu zaraz po przystąpieniu do projektu. Dodatkowo Lider deklarował, że nie miał 

świadomości, że problemy początkowe są aż tak znaczące, jak zostało to zidentyfikowane na poziomie 

ewaluacji mid-term, ponieważ Partner nie zgłaszał wcześniej takich problemów i nie informował, że miejsca 

realizacji projektu napotykają na problem z nadmierną dokumentacją.  

► Zorganizowanie spotkania pomiędzy przedstawicielami Lidera, a przedstawicielami kadry 

merytorycznej projektu, mające na celu przedstawienie wagi wymogów formalnych  

i konieczności wypełniania dokumentów. 

Takie dedykowane spotkanie nie zostało przeprowadzone, natomiast zagadnienia te były podejmowane 

w trakcie spotkań grupy sterującej projektem.  

► Przekazanie informacji (szkolenia) w ramach struktur Partnera, tłumaczące konieczność 

i wagę dokumentacji. 

Szkolenia takie nie zostały zrealizowane przez Partnera. Szkolenia tego rodzaju nie zostały zrealizowane na 

etapie początkowym projektu, w miejscach realizacji projektu, które w czasie realizacji mid-term wyrażały 

zapotrzebowanie na takie działania. Tymczasem miejsca, które włączyły się w realizację później i zostały objęte 

ewaluacją końcową odmówiły, jak wynika z relacji Partnera, udziału w takim szkoleniu realizowanym w ZG 

PSOUU. Przyczyną odmowy była presja czasu i poczucie, że skupienie na tej kwestii negatywnie się odbije na 

beneficjentach ostatecznych.  
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Koła powiedziały, że nie chcą przyjeżdżać na takie spotkania. Po prostu nie chcą. Te, które zakończyły już nie chcą, nie 

mają czasu, realizują inne rzeczy,(…) tak jak mówię, zdarzają się błędy w dokumentacji, ale to one zawsze się będą 

zdarzać, to nieważne ile takich spotkań odbędziemy, i w tej chwili realizują projekt i po prostu nie są zainteresowani. 

IDI 2_kadra zarządzająca 

2) Rekomendacje dotyczące kwestii finansowych.  

► Przesyłanie środków na konto miejsca realizacji projektu. 

Według monitoringu prowadzonego przez Partnera opóźnienia w przesyłaniu środków na miejsce realizacji 

zostały niemal całkowicie wyeliminowane. Jeśli nawet sporadycznie się zdarzają, wynika to z konieczności 

wprowadzania w dokumentacji korekt. Ponadto skala tych opóźnień jest mniejsza niż identyfikowano na 

poziomie ewaluacji mid-term i ogranicza się do kilkuset złotych.  

W tej chwili nie mamy żadnych opóźnień w tej kwestii, wręcz przeciwnie, ostatnio robiliśmy sobie takie resume, 

dzwoniliśmy do wszystkich kół i to są już pojedyncze opóźnienia rzędu kilkuset złotych wynikające z bieżącej realizacji 

projektu, czyli z tego, że przesyłają nam daną dokumentację, my ją musimy odesłać na przykład i potem muszą 

przesłać skorygowaną. IDI 2_kadra zarządzająca 

► Upłynnienie finansowania z góry zaplanowanych w harmonogramie działań prowadzonych 

przez miejsce realizacji. 

Zdarzają się natomiast problemy z płynnością finansowania zaplanowanych działań, które wynikają 

z zablokowania transz związanych z wnioskami o płatność. Lider przedstawia ten obszar jako trudny element 

współpracy i zwraca uwagę, że w momencie realizacji ewaluacji (początek grudnia 2014) pod względem 

wydatkowania środków projekt jest obarczony ryzykiem, ponieważ Partner rozliczył zaledwie 53,70%
6
 całego 

budżetu na miesiąc przed końcem realizacji projektu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Lider przychylił się do 

prośby Partnera do złożenia wniosku cząstkowego, mimo iż harmonogram rozliczania wydatków jasno 

zobowiązuje Partnera do składania wniosków miesięcznie. Ze strony Lidera pojawiają się obawy, co do 

możliwości przekazania Partnerowi ostatniej zakładanej transzy przed zakończeniem realizacji projektu, 

w związku z niskim poziomem rozliczanych środków na podstawie składanych przez Partnera wniosków 

o płatność. 

3) Rekomendacje dotyczące komunikacji w projekcie.  

► Dbanie o zapewnienie sprawnego i efektywnego przepływu informacji w ramach projektu na 

linii Lider-Partner, Partner-kadra merytoryczna. 

Oceny Partnera i Lidera różnią się w tym zakresie. Jeśli chodzi o komunikację na linii podmiotów zarządzających, 

uważa się zgodnie, że uległa ona pewnej poprawie, nie jest to jednak oceniane jako sprawny i efektywny 

przepływ informacji. Zdaniem Partnera, komunikacja z kadrą merytoryczną projektu przebiega sprawnie. 

Jednak wyniki ewaluacji wskazują, że mogą tu pojawiać się problemy i zakłócenia. Świadczy o tym liczba błędów 

pojawiających się w dokumentacji oraz wyniki wizyt monitorujących, które wskazują, że informacje dotyczące 

wymogów z tego zakresu nie są sprawnie przekazywane w teren, ani dystrybuowane do kolejnych miejsc 

realizacji projektu wraz z ich pojawianiem się.  

Mam wrażenie, że z naszej strony zrobiliśmy co mogliśmy, żeby tę komunikację usprawnić. IDI 1_kadra zarządzająca 

 

                                                                 
6 Stan na dzień 30.11.2014 r. 
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► Podejście wzajemnego zrozumienia do obowiązków i ograniczeń każdej ze stron. 

Wyniki ewaluacji wskazują, że ze strony Lidera podjętych zostało wiele działań i kroków w tym zakresie. 

Zdaniem Partnera w tym obszarze nie zaszły zmiany.  

► Wprowadzenie obligatoryjnych spotkań koordynatora projektu, doradcy zawodowego 

i trenera pracy. 

Działania z tego obszaru leżą w zakresie kompetencji Partnera. Partner z kolei zwraca uwagę, że takie działania 

nie zostały obligatoryjnie wprowadzone do projektu. Koordynacja i rozwiązywanie bieżących problemów 

pojawiających się w miejscach realizacji projektu prowadzone jest za pośrednictwem centralnych 

koordynatorów przy Zarządzie Głównym PSOUU, którzy opiekują się określoną liczbą miejsc realizacji projektu. 

Dodatkowo przedstawiciele Zarządu odwiedzają jednostki terenowe, by na miejscu wspierać je w realizacji. 

Z pespektywy centrali nie było zasadne ani możliwe skontrolowanie, czy i z jaką częstotliwością tego rodzaju 

działania są realizowane przez lokalnych koordynatorów w miejscach realizacji projektu. Dodatkowo, w opinii 

przedstawiciela partnera takie spotkania nie dają gwarancji, że błędy przestaną się pojawiać i interwencje 

zarządzających nie będą potrzebne.  

Więc takie spotkanie jest fajne, jest słuszne, szczególnie w momencie kiedy się ma więcej czasu, ale nie ma mieć co 

złudzeń, że potem i tak w codziennej bieżącej współpracy trzeba będzie koordynować te działania i poprawiać błędy, 

bo one się na pewno pojawią. Tak jak mówiłem, chociażby ze względu na ilość tej dokumentacji i pewną trudność 

jednak tego projektu, bo on wcale nie jest prosty. IDI 2_kadra zarządzająca 

► Powstanie w ramach projektu forum wymiany doświadczeń pomiędzy miejscami 

realizacji projektu. 

Mimo iż postulat został oceniony przez Partnera jako słuszny, takie forum nie powstało w trakcie realizacji 

bieżącego projektu. Powinno się raczej potraktować to jako postulat do kolejnych edycji, w bieżącej nie było na 

to wystarczającej ilości czasu.  

► Przeprowadzenie kilkugodzinnego spotkania w połowie projektu – wymiana dobrych praktyk, 

podzielenie się trudnościami. 

Do realizacji takiego spotkania nie doszło, mimo że z perspektywy Partnera mogłoby to być dobre rozwiązanie. 

W ramach ewaluowanego projektu najważniejszą przeszkodą jest zbyt krótki czas realizacji całego projektu, 

który nie pozostawia rezerwy na zebranie dobrych praktyk czy spotkanie po zakończeniu 1. etapu itp., jako że 

musiałoby się to odbywać kosztem bieżącego wsparcia dla uczestników.  

Przeprowadzenie kilkugodzinnego spotkania, wymiana dobrych praktyk na pewno się nie odbyła. 

IDI 1_kadra zarządzająca 

4) Rekomendacje dotyczące zakresu wsparcia dla ONI.   

► Wzbogacenie programu o warsztaty z kompetencji społecznych – z udziałem osób 

z niepełnosprawnością, które znalazły pracę i odniosły sukces w życiu zawodowym w trakcie innych 

projektów albo na wcześniejszym etapie tego samego projektu. Najlepiej aby były to osoby z tego 

samego miejsca pracy, w którym mogą znaleźć zatrudnienie uczestnicy obecnego projektu, aby 

opowiedzieli jak najdokładniej o swoich doświadczeniach i oswoili nowych uczestników z konkretnym 

miejscem pracy. 
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► W ramach warsztatów można by odwiedzać różne zakłady pracy, aby uczestnicy poznali 

specyfikę branży i stanowiska. 

► Objęcie stażami większej liczby uczestników (miejsce realizacji ma 1-2 miejsca na 

10 uczestników). 

► Wzbogacenie programu projektu o kształtowanie umiejętności z zakresu dopełniania 

formalności w urzędach (rejestracja w UP, formalności w ZUS). Uczestnicy, którzy nie podjęli 

zatrudnienia mogliby rejestrować się w Urzędzie Pracy. 

► Udział w projekcie mógłby zostać zakończony imprezą poza miejscem realizacji projektu (np. 

restauracja) – dodatkowa ranga, nowe umiejętności dla beneficjentów. 

Działania z tego obszaru wchodzą w zakres kompetencji Partnera. Jednak z perspektywy Partnera modyfikacje 

wsparcia dla ONI w trakcie trwania omawianego projektu wykraczają poza jego ramy. Podjęcie działań 

wykraczających poza wskazane we wniosku o dofinansowanie prowadzi do generowania kosztów 

niekwalifikowanych. Jako że Lider zgodnie ze swoimi obowiązkami egzekwuje formalne umocowanie zmian, 

każdorazowe działania tego rodzaju wymagałyby od Partnera wprowadzenia formularza zmian (co jest 

elementem procedury we wszystkich tego rodzaju projektach). Zdaniem Partnera byłoby to zbyt czaso- 

i pracochłonne. W związku z tym, zarówno Lider, jak i Partner są zgodni, że rekomendacje z tego obszaru 

powinny być raczej traktowane jako skierowane do ewentualnych kolejnych edycji lub podobnych projektów 

wsparcia ONI.  

Staraliśmy się wzbogacać im ten program, natomiast pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, że nas obligują jednak zapisy 

wniosku. Więc poza pewne działania też nie możemy wychodzić, bo wtedy możemy wygenerować coś, co nazywa się 

kosztami niekwalifikowalnymi, jeżeli to będzie działanie, które nie będzie koherentne z zapisami wniosku. A tutaj lider 

bardzo mocno pilnuje tego, żeby wszystko co jest finansowane dokładnie pokrywało się z tym, co jest zapisane we 

wniosku. (…) Realizuje się to co jest zapisane i zbudżetowane, bo się potem za to płaci. A jeżeli się zrealizuje coś, co 

nie jest zapisane i budżetowane to nie można za to zapłacić. No i potem się pojawia problem natury formalnej kto ma 

za to zapłacić. IDI 2_kadra zarządzająca 

5) Rekomendacje dotyczące zakresu wsparcia dla opiekunów i rodzin ONI.   

Rekomendacje z ewaluacji mid-term dotyczące wsparcia dla opiekunów i rodzin ONI zostały potraktowane 

przez kadrę zarządzającą podobnie jak omawiane powyżej – jako rekomendacje dotyczące kształtowania 

wsparcia w kolejnych projektach. Ograniczenia finansowe i brak tak rozbudowanych działań w założeniach 

projektu sprawiają, że zrealizowanie sugerowanych zmian nie było możliwe w ramach omawianego 

wsparcia w projekcie.   

Jeżeli pozycji nie ma, a nie ma, to trzeba ją dodać do budżetu projektu, czyli dokonać korekty formularzem zmian. 

I w tym momencie zaczynamy całą ścieżkę proceduralną, gdzie trzeba pozycję dodać, zabudżetować, musi trafić do 

CRZL, musi zostać zaakceptowana, musi wrócić, to jest wymóg technicznej realizacji projektu. Więc jest to słuszny 

postulat, ale bez finansów się tego zrobić nie da. IDI 2_kadra zarządzająca 

► Należy zapewnić większe wsparcie opiekunom uczestników projektu. Rodzice potrzebują 

stałego wsparcia. Dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie grupy wsparcia – cykliczne spotkania co  

1-2 tygodnie na około 1-2 godziny, w czasie pracy placówki, tak aby w tym czasie bliscy 

niepełnosprawni mieli zapewnioną opiekę.  

► Oprócz czasu na wymianę doświadczeń, omówienie pomiędzy rodzicami napotykanych 

trudności oraz przez specjalistę zgłaszanych na bieżąco problemów. 
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► Kontynuacja warsztatów - po dwóch tygodniach od warsztatów mogłoby mieć miejsce drugie 

weekendowe spotkanie – rodzice mieliby czas na wypróbowanie metod, których się nauczyli  

i możliwość podzielenia wrażeniami, trudnościami itd. 

► Opiekunowie potrzebują szkoleń nt. prawa związanego z zatrudnianiem oraz przyznawaniem 

świadczeń ONI. 

Odnośnie wymienionych powyżej czterech postulatów zwrócono uwagę, że wsparcie skierowane do rodziców 

miało charakter możliwie zindywidualizowany, to znaczy poszczególnym grupom umożliwiono wybór tematyki 

warsztatów. Wprowadzenie dodatkowych szkoleń nie było możliwe bez wprowadzenia do wniosku 

nowej pozycji.  

► Uwzględnienie w ramach działań w projekcie spotkań terapeutów z rodzicami 

uczestników projektu.  

Przedstawiciele Partnera deklarowali, że ta forma wsparcia rodzin jest realizowana.  

► Rozważenie wsparcia dla rodzeństwa osób z niepełnosprawnością. Potrzeby i problemy 

rodzeństwa są zwykle w rodzinie odsuwane na bok, uwaga rodziców skupia się na dziecku 

z niepełnosprawnością, jest to trudna sytuacja dla rodzeństwa. Pomocne byłyby dla nich zajęcia 

socjoterapeutyczne, w trakcie których mogliby nauczyć się radzić sobie ze swoimi problemami, mieliby 

przestrzeń do podzielenia się swoimi trudnymi emocjami (np. zazdrością o uwagę rodziców, poczuciem 

odsunięcia), jak i uczyli lepiej komunikować się ze swoim niepełnosprawnym bliskim. 

Jeśli chodzi o rozważenie wsparcia dla rodzeństwa OzN, to wymagałoby dobrego zbadania tej tematyki 

i określenia ram i celu takich działań. Ponownie podejmowanie takich działań generuje koszty, a na ich pokrycie 

nie zarezerwowano środków w projekcie. Powinno się zatem traktować tę rekomendację jako adresowaną do 

przyszłych projektów.  

6) Rekomendacje dotyczące wsparcia psychologicznego.  

► Warto, aby diagnoza ze strony psychologa była prowadzona już na etapie rekrutacji do 

projektu, by obejmować wsparciem osoby bardziej zmotywowane do podjęcia zatrudnienia. 

W ramach realizowanego projektu wsparcie psychologiczne nie mogło być prowadzone w ten sposób, ze 

względu na zaplanowaną w harmonogramie kolejność działań. Specjaliści byli rekrutowani do projektu zgodnie 

z zasadą konkurencyjności. Rekrutacja beneficjentów prowadzona była często w tym samym czasie, 

uczestniczyli w niej zatem inni specjaliści z tych samych dziedzin. Aby było możliwe tego rodzaju uelastycznienie 

zasad, byłoby konieczne pozyskanie psychologów do projektu przed rozpoczęciem rekrutacji 

beneficjentów ostatecznych.  

► 1 z 5 godzin zajęć z psychologiem mogłaby się odbywać jeszcze przed wyjazdem 

integracyjnym, żeby zmotywować uczestników na samym początku do udziału w wyjeździe. Tym 

bardziej, że 4 godz. późniejszego wsparcia będą wystarczające. 

Rekomendacja ta powinna zostać skierowana do przyszłych edycji, jako że wykracza poza ramy bieżącego 

projektu, wymagałaby zmian harmonogramu realizacji projektu.  

► Wydłużenie wsparcia psychologa na czas po zakończeniu działań aktywizacyjnych, tak by 

osoby, które dzięki projektowi podjęły zatrudnienie i je kontynuują mogły skorzystać ze wsparcia. 



 

53 | S t r o n a  
 
 
 

Rekomendacja ta powinna zostać skierowana do przyszłych edycji, jako że wykracza poza ramy bieżącego 

projektu - wymagałaby zmian regulaminu wsparcia, zwiększenia budżetu oraz modyfikacji harmonogramu 

realizacji projektu.  

7) Rekomendacje dotyczące potrzeb pracowników merytorycznych.  

► Dodatkowe szkolenie dla terapeutów dot. pracy z osobami z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim. 

Z perspektywy Partnera takie szkolenia są w bieżącym projekcie realizowane w ramach jego pierwotnego 

zabudżetowania. Nie ma natomiast możliwości realizacji dodatkowych. W tym wymiarze rekomendacja ta 

powinna być traktowana jako skierowana do podobnych projektów wsparcia (lub kolejnych edycji). Lider 

zwracał uwagę na fakt, że w ramach projektu zatrudniana jest wyłącznie kadra posiadająca formalne 

wykształcenie kierunkowe, z założenia nie są to więc osoby, wymagające, zdaniem Lidera, intensywnego 

przeszkolenia w zakresie wspierania OzN.  

Raczej szkoleń dla pracowników nie, natomiast jakieś wymiany dobrych praktyk czy jakieś spotkania informacyjne. 

W ten sposób, bardziej tak. Natomiast samego takiego szkolenia to nie, bo my mamy obowiązek zatrudnienia osoby 

z doświadczeniem i spełniających wymagania i kryteria, więc… 

- Z założenia niewymagających szkolenia po prostu?  

Dokładnie. IDI 1_kadra zarządzająca 

► Superwizja początkujących pracowników, wykazywanie przez koordynatora zainteresowania 

przebiegiem działań wspierających, osobiste spotkania. 

Zarówno Liderowi, jak i Partnerowi trudno było się odnieść co do stopnia zrealizowania tej rekomendacji 

w drugiej części realizacji projektu. Partner zwracał uwagę, że Zarząd Główny dokłada wszelkich starań, aby 

zapewnić kadrze merytorycznej wsparcie bezpośrednio w terenie (w postaci wizyt terenowych), jak i na 

poziomie organizacyjnym – poprzez dobór koordynatorów projektu oraz bezpośredni z nimi kontakt w celu 

monitorowania realizacji projektu i ewentualnych potrzeb z zakresu wsparcia kadry w wybranych obszarach.  

My ze swej strony dokładamy należytych starań, żeby te osoby jednak na miejscu dostawały właściwe informacje, 

a osoba, która jeździła w poszczególne lokalizacje rozmawiała czy to koordynatorami, czy to z tam lokalnymi, czy to 

z pracownikami, więc, no nie wiem co więcej moglibyśmy ewentualnie zrobić. IDI 2_kadra zarządzająca 

► Informacja oraz szkolenie kadry nt. możliwości dalszych działań w ramach pracowni (np. zakup 

patentu, franczyza). 

Z perspektywy Partnera dodatkowe działania informacyjne oraz szkolenia z tego zakresu są zbędne i nie były 

prowadzone, ponieważ informacje te są częścią przygotowania miejsc realizacji projektu do wejścia w projekt, 

to znaczy były przekazywane w procesie wdrażania jego kadry do realizacji projektu w ramach III edycji.   

8) Rekomendacje dotyczące uelastycznienia wsparcia.  

► Uelastycznienie liczby i harmonogramu wsparcia ze strony psychologa, terapeuty, trenera 

pracy itd. Do monitorowanych na bieżąco, postępów i potrzeb beneficjenta. Jeżeli już są takie 

możliwości to jasna i powszechna ich komunikacja. 

Z perspektywy Lidera takie uelastycznienie było w praktyce wprowadzane, ponieważ następowało wiele zmian 

w harmonogramach – były one w ciągłej aktualizacji.  
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Natomiast jeśli chodzi o uelastycznienie, to trudno mi w tym zakresie odpowiedzieć ze względu z tego co wiem, to 

problematyczna raczej była grupa docelowa. Wtedy bardziej często to rodzice decydują kiedy dziecko mogą wysłać do 

form wsparcia czy dowieść. Tutaj mieliśmy właśnie z harmonogramem problemy, które na bieżąco, praktycznie co 

godzinę były aktualizowane i dostosowywane do potrzeb beneficjentów, więc tutaj w tym zakresie to działa. 

IDI 1_kadra zarządzająca 

► Przypisanie trenerowi większej liczby godzin na znalezienie miejsca praktyk. 

Z perspektywy Partnera postulat, aby trener otrzymał więcej niż 2 godziny na znalezienia miejsca praktyk, jest 

zasadny. W obecnej edycji projektu nie było jednak możliwości realizacji tego postulatu. Warto natomiast 

zarekomendować taką praktykę do innych projektów.  

► Przekazywanie trenerom, którzy na co dzień nie pracują z danymi beneficjentami konkretnych 

informacji nt. uczestników projektu (ich słabych i mocnych stron, możliwości i potrzeb).  

W obecnej edycji projektu w regulaminie wsparcia nie było takiego wymogu, w związku z czym nie był on 

obligatoryjnie realizowany, nie ma także dokumentacji tego dotyczącej. Rozwiązanie w ramach którego 

psycholog powinien konsultować się z trenerem pracy w celu uzyskania informacji na temat beneficjenta przed 

rozpoczęciem wsparcia mogłoby natomiast, jako dobra praktyka, zostać zarekomendowane na użytek 

przyszłych projektów. Z perspektywy Partnera warto zwrócić uwagę na fakt, że gromadzenie dossier 

poszczególnych uczestników przystępujących do projektu może być czasochłonne lub trudne, ponieważ do 

projektu wchodzą także osoby nowe (niewspółpracujące z miejscami, gdzie realizowany był projekt, przed 

przystąpieniem do projektu). Warto również rozważyć w jakiej formie powinny być przekazywane pozyskane 

informacje, biorąc pod uwagę że ich dokumentowanie może skutkować zwiększeniem i tak już obszernej 

dokumentacji projektowej.  

► Umożliwienie trenerowi poznania uczestników jeszcze przed rozpoczęciem z nimi pracy 

w konkretnym miejscu pracy. 

Ta rekomendacja nie została omówiona w trakcie ewaluacji ex-post ani przez Lidera ani przez Partnera.  

Podsumowując, w okresie między ewaluacją mid-term a ex-post udało się wprowadzić w realizację projektu 

część rekomendacji ewaluacyjnych. Zarówno Lider, jak i Partner oceniają jednak skalę tych zmian jako 

niewielką. Pewnej poprawie uległa komunikacja w projekcie, to znaczy kontakt między Liderem a Partnerem, 

ale przepływ dokumentów, szczególnie w strukturach Partnera, jest utrudniony. Zwiększyła się płynność 

finansowania działań w ramach projektu, ale nadal obecne są problemy z rozliczaniem działań, które 

opóźniają wydatkowanie środków w ramach projektu. Biurokratyzacja projektu nie uległa ograniczeniu, nie 

zostały zrealizowane wspólne spotkania z całą kadrą merytoryczną w trakcie trwania projektu. Natomiast 

rekomendacje dotyczące sposobów, form oraz rozmiaru wsparcia dla ONI, ich rodzin oraz zasad pracy i kadry 

merytorycznej określono jako niemożliwe do realizacji w ramach omawianego projektu, jako że ich realizacja 

wymagałaby zmian na poziomie wniosku projektowego. Oznaczałoby to zmianę harmonogramu oraz 

dodatkowe koszty, które nie zostały ujęte w budżecie projektu. Rekomendacje te wskazano natomiast jako 

warte uwzględnienia w odniesieniu do przyszłych projektów tego typu adresowanych do ONI.  

  



 

55 | S t r o n a  
 
 
 

7. OGÓLNA OCENA  REALIZACJI PROJEKTU –  PERSPEKTYWA KADRY 

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

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

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

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

perspektyw między przedstawicielami kadry zarządzającej i merytorycznej.  

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

projektu. Na szczeblu zarządzającym panuje pełna zgoda co do tego, że pod względem merytorycznym 

(w zakresie jakości oferowanego ONI wsparcia) projekt jest realizowany bez zarzutu, a nawet wzorowo, na tle 

innych projektów jeśli chodzi o skalę i tempo osiągania wskaźników projektowych.   

Powiem tak, od strony realizacji projektu, osiągania jego celów, wskaźników, to ten projekt jest realizowany bardzo 

dobrze. Ja się zajmuję projektami lat 16, już trochę tych projektów zrealizowałem w swoim życiu, nie przypominam 

sobie projektu, który na 3 miesiące przed miałby takie wskaźniki, który bym realizował. Zawsze to była do końca walka 

o te wskaźniki, zawsze coś tam się działo nie tak, natomiast tutaj to idzie bardzo dobrze i bardzo sprawnie. 

IDI 2_kadra zarządzająca 

Na chwilę obecną realizacja jego przebiega prawidłowo. Wskaźniki mamy na wysokim poziomie, także jeżeli chodzi pod 

względem merytorycznym, to jestem zadowolona. (…). Ogólnie moim zdaniem realizacja projektu jest jak najbardziej 

prawidłowa i wszystko jest… Znaczy pod względem merytorycznym, tak? Jest wszystko w porządku. 

IDI 1_kadra zarządzająca 

Przedstawiciele kadry merytorycznej, oceniając projekt, zwracają uwagę przede wszystkim na obserwowane 

pozytywne efekty dla jego beneficjentów ostatecznych. Część osób, która zetknęła się po raz pierwszy 

w praktyce z metodą zatrudniania wspomaganego zwraca również uwagę na jej skuteczność i pozytywny 

wpływ, jaki projekt wnosi w funkcjonowanie konkretnych beneficjentów, z którymi pracowano. Wreszcie tam, 

gdzie po raz pierwszy podjęto działania aktywizacyjne w ramach zewnętrznych projektów, wpływ 

realizowanych działań wydał się szczególnie znaczący. W tej ostatniej sytuacji natrafiano zwykle także na więcej 

trudności dotyczących realizacji projektu wynikających ze skumulowania nowych dla kadry doświadczeń – nowa 

metoda pracy, nowe wymogi, nowe standardy pracy.  

Wyniki badań jakościowych znalazły potwierdzenie również w przeprowadzonym badaniu ilościowym - 

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

bardzo dobrze, podobnie jak to miało miejsce w ewaluacji mid-term. Przeciętna ocena wyniosła 7,3 na skali 

od 1 do 9, gdzie 1 oznaczało ocenę bardzo negatywną, a 9 ocenę bardzo pozytywną. Najwyższe oceny (od 7 do 

9 na 9-stopniowej skali) wskazało aż 74% badanych, w tym 19% przyznało ocenę najwyższą – bardzo 

pozytywną. Kolejne 26% badanych oceniło projekt przeciętnie (oceny od 4 do 6). Należy podkreślić, że nikt 

z badanych nie przyznał najniższych ocen (oceny 1 oraz 2). Najniższą wskazaną oceną na 9-stopniowej skali, 

okazała się ocena 3, którą przyznał jeden uczestnik badania. 

Ponadto najwyższe ogólne oceny wystawili mentorzy (średnia 8,4). Nieco słabiej projekt wypada w opiniach 

trenerów warsztatów dla opiekunów (średnia 6,9), asystentów (średnia 6,7), koordynatorów (średnia 6,0) oraz 

specjalistów ds. aktywizacji zawodowej (średnia 5,7). 
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Rysunek 5 Ogólna ocena projektu  

 

Źródło: Badanie CAWI wśród przedstawicieli kadry merytorycznej i zarządzającej projektu  

Wśród głównych zalet projektu badani przedstawiciele kadry merytorycznej i zarządzającej wymieniali 

spontanicznie aspekty związane z celami projektu – aktywizacja zawodowa (58%) oraz społeczna (16%) osób  

z niepełnosprawnością intelektualną, czy też objęcie wsparciem osób z niepełnosprawnością głęboką (10%). 

Pozytywną stroną projektu jest również zdobywanie przez OzNI nowych doświadczeń życiowych/odkrywanie 

swoich umiejętności i zdolności/przerwanie monotonii (12%), wzrost samooceny osób niepełnosprawnych/ 

poczucia własnej wartości i przydatności (7%), a także stworzenie przyjaznych warunków zatrudnienia (8%), czy 

też uświadomienie pracodawców o potencjale zawodowym osób niepełnosprawnych (8%). 

Wśród mocnych stron wymieniano również działania prowadzone w projekcie, szczególnie zajęcia praktyczne, 

warsztaty, staże (20%), wsparcie dla rodzin, opiekunów (9%), czy też wsparcie trenera pracy (8%). 

Należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie opinii na temat zalet projektu w zależności od stanowiska 

zajmowanego przez badanych. Aspekty aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną 

wskazywali najczęściej specjaliści ds. organizacji form wsparcia (86%), specjaliści ds. rekrutacji i form wsparcia 

(80%) oraz pedagodzy (78%). Dla tych ostatnich oraz dla psychologów ważne były również aspekt aktywizacji 

społecznej oraz wzrost samooceny. Terapeuci z kolei w dużo mniejszym stopniu kładli nacisk na aktywność 

zawodową, ale w to miejsce zwracali uwagę, że szczególnie cennym elementem projektu jest objęcie 

wsparciem osób z głęboką niepełnosprawnością (43%) oraz wsparcie mentorów (21%).  Sami mentorzy z kolei 

pozytywnie oceniali to, że projekt stworzył im możliwość pracowania i zarobkowania (46%). 

Tabela 15 Najbardziej cenne elementy projektu, jego główne zalety – wskazania spontaniczne 

Zalety projektu 

Ewaluacja 
ex-post 
(N=145) 

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną/możliwość realnego 
sprawdzenia się na rynku pracy 58% 

Zajęcia praktyczne/warsztaty/staże 20% 

Aktywizacja społeczna osób  z niepełnosprawnością 16% 

Nowe doświadczenia życiowe/odkrywanie swoich umiejętności i zdolności/przerwanie 
monotonii 12% 
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Zalety projektu 

Ewaluacja 
ex-post 
(N=145) 

Objęcie wsparciem osób z niepełnosprawnością głęboką 10% 

Wsparcie dla rodzin, opiekunów 9% 

Stworzenie przyjaznych warunków zatrudnienia/do satysfakcji z wykonywanej pracy 8% 

Uświadomienie pracodawców o potencjale zawodowym osób niepełnosprawnych 8% 

Wsparcie trenera pracy 8% 

Wzrost samooceny osób niepełnosprawnych/poczucie własnej wartości i przydatności 7% 

Indywidualizacja wsparcia 6% 

Pakiet personalny 6% 

Praca/możliwość zarobkowania dla mentorów 6% 

Zajęcia z psychologiem 6% 

Osoby z niepełnosprawnością głęboką mogły wykonywać użyteczny produkt 6% 

Wzrost poczucia sprawstwa ONI 5% 

Wyjazdy integracyjne 5% 

Zajęcia z doradcą zawodowym 5% 
Źródło: Badanie CAWI wśród przedstawicieli kadry merytorycznej i zarządzającej projektu. Wskazania od 5%. 

Pozytywne strony projektu przeważają nad ewentualnymi jego słabymi stronami. O ile wszyscy respondenci 

wskazali spontanicznie najbardziej cenne elementy projektu, jego zalety, to w przypadku wad, elementów 

wymagających zmian niespełna co trzeci respondent nie udzielił konkretnej odpowiedzi. Elementy wymagające 

zmian w projekcie wskazywali najczęściej specjaliści ds. rekrutacji i form wsparcia oraz psychologowie.  

Kluczową trudnością w projekcie okazuje się, podobnie jak w ewaluacji mid-term, duża ilość dokumentacji, 

biurokracja z nim związana – co wskazywało spontanicznie 13% badanych przedstawicieli kadry merytorycznej 

i zarządzającej. Element ten jest szczególnie istotny dla terapeutów, koordynatorów, specjalistów ds. 

organizacji form wsparcia oraz specjalistów do spraw rozliczeń.  

Wśród wad, elementów wymagających zmian w projekcie: 

 11% wskazywało zbyt krótki okres realizacji projektu (w tym najczęściej byli to koordynatorzy, 

specjaliści ds. aktywizacji zawodowej, ale również mentorzy); 

 co dziesiąty przedstawiciel kadry merytorycznej wymieniał brak płynności finansowej, ciągłości 

wspierania projektu (najczęściej specjaliści ds. rekrutacji i form wsparcia; specjaliści ds. organizacji 

form wsparcia); 

 8% wskazywało zmiany w dokumentacji/wymogach formalnych w trakcie trwania projektu/zmiany 

w logotypach (najczęściej byli to pedagodzy, asystenci osoby niepełnosprawnej oraz specjaliści ds. 

rozliczeń); 

 7% dostrzegało małą elastyczność harmonogramu (przede wszystkim pedagodzy, trenerzy pracy oraz 

specjaliści ds. rekrutacji i form wsparcia). 
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Tabela 16 Wady, elementy wymagające zmian w projekcie – wskazania spontaniczne 

Wady projektu, elementy wymagające zmiany 

Ewaluacja 
ex-post 
(N=145) 

Duża ilość dokumentacji /biurokracja 13% 

Zbyt krótki okres realizacji projektu 11% 

Brak płynności finansowej /ciągłości wspierania projektu, koordynacji 10% 

Zmiany w dokumentacji/wymogach formalnych w trakcie trwania projektu/zmiany w 
logotypach 8% 

Mała elastyczność harmonogramu 7% 

Uwagi co do przekazu informacji w ramach struktur Partnera 6% 

Presja czasu, spiętrzenie zadań w krótkim okresie 6% 

Kłopoty we współpracy pomiędzy Liderem a Partnerem, uwagi w stosunku do partnera 5% 

Zbyt długi przepływ dokumentacji 4% 

Nie ujęcie w kosztorysie projektu niektórych elementów np.: przesyłek pocztowych, środków 
czystości dla beneficjentów 4% 

Brak możliwości kontynuacji projektu 3% 

Zbyt mało godzin wsparcia skierowanego na aktywizację zawodową 3% 

Brak zabezpieczenia pracowników w sprzęt i w materiały biurowe 3% 

Brak wad /nie dostrzegam takich elementów 26% 

Nie wiem /trudno mi powiedzieć 3% 
Źródło: Badanie CAWI wśród przedstawicieli kadry merytorycznej i zarządzającej projektu. Wskazania od 3%.  
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8. OCENA ZARZĄDZANIA W PROJEKCIE 

Przeprowadzone badanie ewaluacyjne pokazało, że globalna ocena zarządzania w projekcie jest pozytywna, 

choć wskazywano na pewne problemy. Dzięki części jakościowej badania uzyskano bardziej pogłębione 

informacje na temat pojawiających się trudności. Warto jednak podkreślić, że trudności te dotyczą raczej 

wąskich wycinków  i nie zaobserwowano negatywnego ich wpływu na całościowe życie projektu. 

Przedstawiciele kadry merytorycznej i zarządzającej w badaniu ilościowym ogólnie dobrze ocenili zarządzanie 

w projekcie, podobnie jak to miało miejsce w ewaluacji mid-term. Przeciętna ocena wyniosła 6,9 na skali od 

1 do 9, gdzie 1 oznaczało bardzo negatywną ocenę, a 9 bardzo pozytywną ocenę. 64% badanych przyznało 

najwyższe oceny (od 7 do 9), w tym 23% oceniło zarządzanie w projekcie bardzo pozytywnie, przyznając mu 

maksymalną notę. Przeciętne oceny (między 4 a 6) przyznało 33% badanych przedstawicieli kadry 

merytorycznej i zarządzającej, w tym 14% udzieliło odpowiedzi 5 ze środka skali, co oznacza, że trudno im było 

wyrazić jednoznaczną opinię w tym aspekcie. Tylko jeden z badanych przyznał ocenę najniższą, zaś łącznie 3% 

oceniało zarządzanie na poziomie raczej negatywnym (oceny od 1 do 3 na 9-stopniowej skali). 

Zarządzanie w projekcie najlepiej ocenili mentorzy (średnia ocena 8) oraz specjaliści do spraw rozliczeń (średnia 

7,3). Nieco słabiej zarządzanie projektem wypadło w opiniach koordynatorów (średnia 4,7) oraz specjalistów 

ds. aktywizacji zawodowej (średnia 5,0). 

Rysunek 6 Ocena zarządzania w projekcie 

 
Źródło: Badanie CAWI wśród przedstawicieli kadry merytorycznej i zarządzającej projektu. 

Ze względu na przeważające pozytywne opinie na temat zarządzania w projekcie, znaczna część respondentów 

(43%) uczestniczących w badaniu ilościowym nie dostrzegała konkretnych elementów wymagających zmian  

w tym obszarze. Częściej byli to mentorzy (82%) oraz specjaliści ds. rozliczeń (75%) 

Najważniejszym elementem wymagającym zmiany, zdaniem badanych, jest konieczność polepszenia 

przepływu informacji (19%). Problem ten zgłaszali przede wszystkim asystenci osoby niepełnosprawnej (63%), 

doradcy zawodowi (36%) i koordynatorzy (33%).  

8% badanych zwracało uwagę również na poprawienie płynności finansowej projektu. Problem ten poruszali 

przede wszystkim badani trenerzy warsztatów dla opiekunów (27%), czy też asystenci 

osoby niepełnosprawnej (13%). 
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Pewne zastrzeżenia zgłaszano również w obszarze usprawnienia kontaktu z koordynatorem Partnera – 

uzyskiwania konkretnych odpowiedzi na zadawane pytania (6% - głównie zgłaszane przez specjalistów ds. 

rekrutacji i form wsparcia oraz specjalistów ds. organizacji form wsparcia); wprowadzenia centralnych szkoleń 

dla pracowników projektu (6% - głównie zgłaszane przez specjalistów ds. rekrutacji i form wsparcia oraz 

specjalistów ds. organizacji form wsparcia), a także uproszczenia, dopracowania dokumentacji (6% - głównie 

zgłaszane przez specjalistów ds. rekrutacji i form wsparcia oraz specjalistów ds. organizacji form wsparcia) i nie 

wprowadzania w niej zmian w trakcie trwania projektu (6% - głównie zgłaszane przez psychologów). 

Tabela 17 Elementy w zarządzaniu projektem, które wymagają zmian – wskazania spontaniczne 

Elementy wymagające zmian w zarządzaniu projektem 

Ewaluacja 
ex-post 
(N=145) 

poprawienie przepływu informacji/komunikacji - ogólnie 19% 

poprawienie płynności finansowej projektu 8% 

sprawniejszy kontakt z koordynatorem Partnera, konkretne odpowiedzi na zadawane pytania 6% 

wprowadzenie centralnych szkoleń dla pracowników projektu 6% 

uproszczenie, dopracowanie dokumentacji 6% 

brak zmian w dokumentacji 6% 

precyzyjność i spójność wymagań 3% 

poprawa planowania działań w projekcie 3% 

poprawienie przepływu dokumentów 3% 

poprawa komunikacji Lider-Partner 2% 

jasna interpretacja regulaminu 2% 

większa decentralizacja 2% 

lepsza organizacja pracy 2% 

brak wad/nie dostrzega elementów wymagających zmian 35% 

trudno powiedzieć 8% 
Źródło: Badanie CAWI wśród przedstawicieli kadry merytorycznej i zarządzającej projektu. 

Przeprowadzone w trakcie badania wywiady jakościowe potwierdzają powyższe wyniki i przynoszą ich 

pogłębienie.  

Jednoznacznie pozytywna część oceny jakościowej dotyczy możliwości współpracy między Partnerem i Liderem 

w takim znaczeniu, że współpraca ta ma miejsce, wsparcie dla beneficjentów jest prowadzone, a osiągane 

wskaźniki realizacji projektu przekraczają nie tylko minimum oczekiwane w momencie realizacji ewaluacji, lecz 

nawet, w przypadku części z nich zakładany poziom maksymalny.  

Zdaniem Lidera i we własnej ocenie Partnera, Partner należycie realizuje zadania merytoryczne.  

Na chwilę obecną realizacja jego przebiega prawidłowo. Wskaźniki mamy na wysokim poziomie, także jeżeli chodzi pod 

względem merytorycznym, to jestem zadowolona. IDI 1_kadra zarządzająca 

W badaniu jakościowym, podobnie jak w badaniu ilościowym, podstawowym problemem w obszarze 

zarządzania w projekcie w opinii przedstawicieli kadry zarządzającej, okazała się nie w pełni 

satysfakcjonująca komunikacja.  
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Drugim z obszarów, który powoduje najwięcej trudności jest formalna strona projektu. Współpracę 

w zakresie realizacji wymogów formalnych dotyczących jakości i tempa przekazywania dokumentacji 

projektowej (zarówno merytorycznej, a zwłaszcza, finansowej) obustronnie ocenia się jako bardzo trudną. Jak 

wskazuje badanie ewaluacyjne trudności te są przynajmniej w części pochodną problemów komunikacyjnych 

wewnątrz struktur Partnera. 

Zarówno Lider, jak i Partner mają świadomość dużej ilości dokumentacji w projekcie i faktu, że jej sporządzanie 

wymaga określonych nakładów czasowych i kadrowych. 

Jednak faktem jest także, że formalna strona projektu – kształt i liczba dokumentacji, została w dużej części 

zaimplementowana z poprzedniej edycji projektu, przez obydwie strony opracowana i zaakceptowana. Dlatego 

też powinna być stosowana. 

Problemem jest brak poprawności sporządzanej dokumentacji i konieczność jej poprawiania. Badanie wskazuje, 

że ta sytuacja może być skutkiem nieprzekazywania, bądź opóźnionego przekazywania informacji dotyczących 

zmian, wymogów dokumentacyjnych wewnątrz struktur Partnera, a także trudności związanych z realizacją 

odgórnych wytycznych w miejscach realizacji projektu. 

Poniżej podajemy przykłady będące egzemplifikacją powyżej opisanych problemów:  

 Skala nieprawidłowości w dokumentacji projektowej spowodowała konieczność interwencji na 

szczeblu wyższym oraz niekwalifikowanie wynagrodzenia koordynatorowi Partnera. 

 Partner nie wdrażał w pełni pojawiających się ze strony Lidera zaleceń dotyczących przygotowania 

dokumentacji oraz realizacji harmonogramów. Zalecenia Lidera po wizytach monitorujących nie były 

skutecznie przekazywane do ośrodków terenowych (co stwierdzano na postawie pojawiania się 

podobnych wątpliwości w trakcie kolejnych wizytacji).  

 Wysokie ryzyko niewydatkowania środków z powodu trudności z rozliczeniem przez Partnera 

wcześniejszych wniosków o płatność. Poziom wydatkowania na poziomie nieco ponad 50% 

w momencie realizacji ewaluacji ex-post jest oceniany jako bardzo niski w stosunku do harmonogramu 

rozliczania wydatków. Pod koniec listopada 2014 roku Lider złożył do CRZL 14 wniosków o płatność, na 

kwotę stanowiącą 53,70% całego budżetu. Natomiast kwota zatwierdzonych przez CRZL wniosków 

stanowiła 37,19% całego budżetu. Problem ten był poruszany na posiedzeniach Grupy Sterującej 

Projektem. Już we wrześniu 2014 roku określono jako wysokie ryzyko niskiego wydatkowania środków 

i podejmowano starania, aby je zminimalizować (zwiększenie przepływu dokumentacji, wydłużenie 

okresu trwania projektu). 

8.1 Dobre praktyki zidentyfikowane w ramach III edycji projektu 

W trakcie III edycji projektu udało się zidentyfikować dobre praktyki, które należy wziąć pod uwagę przy 

ocenie projektu, oraz które warto wdrażać planując kolejne działania na rzecz wsparcia osób 

z niepełnosprawnością intelektualną. Należy podkreślić, że problemy w komunikacji wśród kadry zarządzającej 

czy trudności z przepływem dokumentów projektowych, nie przeniosły się na mniej efektywne wsparcie 

samych beneficjentów i nie uderzyły w jakość tego wsparcia.  
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Zidentyfikowane dobre praktyki to: 

 Każdorazowe przekazywanie wszystkie informacji do wszystkich członków zespołu zarządzającego.  

 Lider wyegzekwował od IP2 przesyłanie skanów pism, na podstawie których Lider wysyłał wezwanie do 

Partnera. Każdorazowo w momencie wysyłania pisma drogą pocztową, pismo w formie skanu w wersji 

roboczej było przekazywane do Partnera, tak aby maksymalnie wydłużyć czas partnerowi na 

przygotowanie odpowiedzi.  

 Weryfikacja wniosku w zakresie postępu merytorycznego przed oficjalnym złożeniem przez Partnera, 

w celu uniknięcia błędów.  

 Weryfikacja formularza zmian przez Lidera na podstawie e-maili – co usprawniło pracę.  

 Maksymalne wydłużanie czasu Partnerowi na złożenie korekty wniosku. 

 Osiągnięto wysokie wartości wskaźników, jeśli chodzi o rezultaty twarde. Na etapie ewaluacji ex-post 

osiągnięto znacznie wyższe niż zakładano wskaźniki odnośnie udziału ONI w praktykach i obejmowania 

ich wsparciem trenera pracy.  

 Włączono do projektu osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i głębokim. Zauważa się, że 

jest to unikalne działanie na tle innych projektów, które dodatkowo zakończyło się sukcesem 

w ramach omawianego projektu – zarówno jeśli chodzi o realizację wskaźników twardych, jak 

i miękkie rezultaty. 

 Wprowadzono rolę mentora, również nowatorskie rozwiązanie w projektach wsparcia osób 

z niepełnosprawnością. Pokazano, że ONI mogą pełnić inne niż często przypisywane im role społeczne, 

być aktywnymi zawodowo i być nie tylko adresatem, ale i podmiotem udzielającym wsparcia. 

 Kierowano działania do rodziców osób z niepełnosprawnością. Mimo że dostrzega się konieczność 

objęcia rodziców jeszcze większym wsparciem, ważne jest to, że w ramach projektu przynajmniej część 

działań została skierowana właśnie do opiekunów, bliskich ONI i stali się oni kolejnymi beneficjentami 

projektu. Opiekunowie mieli możliwość zauważenia potencjału swoich niepełnosprawnych bliskich.  

 Zdobycie przez beneficjentów doświadczenia pracy, podjęcie zatrudnienia przez część z nich. Ponadto 

działania w ramach projektu dały impuls kadrze miejsc realizujących projekt do zintensyfikowania 

działań w ramach aktywizacji zawodowej. Z kolei dla uczestników ośrodków, którzy nie wzięli udziału 

w projekcie, obserwowanie sukcesów swoich kolegów i koleżanek było powodem do podjęcia 

rozważań o szukaniu pracy i skutkowało np. zarejestrowaniem się w urzędzie pracy. 

 Wysoka jakość materiałów dydaktycznych. Pomoce, jakie otrzymała kadra projektu, okazały się bardzo 

użyteczne zarówno dla specjalistów pracujących z ONI od wielu lat, jak i dla osób, które nie miały 

doświadczenia w pracy z beneficjentami z niepełnosprawnością intelektualną. 
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9. OCENA KOMUNIKACJI I PRZEPŁYWU INFORMACJI  

Podobnie jak obszar zarządzania projektem, tak również obszar komunikacji został oceniony pozytywnie. 

Jednak należy podkreślić, że obszar ten został oceniony nieznacznie słabiej niż zarządzanie projektem, czy 

ogólnie sam projekt. 

Utrzymał się poziom oceny zaobserwowany na poziomie ewaluacji mid-term. Przeciętna ocena obszaru 

komunikacji w projekcie wyniosła 6,6 na 9-stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało ocenę bardzo negatywną, 

a 9 bardzo pozytywną. 57% badanych pozytywnie oceniło przepływ informacji w projekcie, w tym co czwarty 

respondent przyznał ocenę najwyższą. Przeciętne oceny (między 4 a 6) wskazało 32% przedstawicieli kadry 

merytorycznej i zarządzającej, w tym 15% wybrało ocenę 5 ze środka skali, co może wskazywać na trudności 

w wyrażeniu jednoznacznej opinii. Jedna osoba przyznała ocenę najniższą, jednakże ogółem 10% oceniło ten 

obszar raczej negatywnie (oceny od 1 do 3 na 9-stopniowej skali). 

Najwyższe oceny w tym obszarze przyznawali mentorzy (średnia 7,9), trenerzy warsztatów dla opiekunów 

(średnia 7,3), asystenci (średnia 7,2). Nieco słabiej komunikację i przepływ informacji  

w projekcie ocenili badani specjaliści ds. aktywizacji zawodowej (średnia 4,0), koordynatorzy (średnia 4,7) oraz 

asystenci osoby niepełnosprawnej (średnia 5,4). 

Rysunek 7 Ocena komunikacji, przepływu informacji w projekcie 

 

Źródło: Badanie CAWI wśród przedstawicieli kadry merytorycznej i zarządzającej projektu. 

Większość badanych, zgodnie z pozytywnymi ocenami, nie miała konkretnych zastrzeżeń wobec obszaru 

komunikacji i przepływu informacji (55%). Najczęściej byli to asystenci osoby niepełnosprawnej (88%), 

mentorzy (82%) oraz trenerzy warsztatów dla opiekunów (73%).  

45% badanych wskazało, iż należy usprawnić konkretne elementy w procesach komunikacyjnych.  

W przypadku usprawnień w zakresie procesów komunikacyjnych badani zgłaszali przede wszystkim konieczność 

wprowadzenia jasnej komunikacji wymagań, spotkań osobistych w celu przedyskutowania realizacji projektu 

oraz przyspieszenia procesów związanych z komunikacją drogą elektroniczną poprzez e-mail (po 8%). 
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Tabela 18 Elementy, które mogłyby usprawnić procesy komunikacyjne – wskazania spontaniczne 

Elementy, które mogłyby usprawnić procesy komunikacyjne 

Ewaluacja 
ex-post 
(N=145) 

Jasna komunikacja wymagań 8% 

Spotkania osobiste w celu przedyskutowania realizacji projektu 8% 

Szybka komunikacja e-mailowa 8% 

Opracowanie regulaminu komunikacji - z kim można się kontaktować, w jakiej sprawie 3% 

Mniejsza ilość dokumentacji 3% 

Stabilność wymagań 3% 

Mniej sformalizowane kontakty kadry merytorycznej 3% 

Lepsza komunikacja telefoniczna/dodatkowe linie telefoniczne 3% 

Informacje kierowane do wszystkich pracowników 2% 

Nie wiem /trudno mi powiedzieć 12% 

Brak /nie dostrzegam 43% 
Źródło: Badanie CAWI wśród przedstawicieli kadry merytorycznej i zarządzającej projektu. Wskazania od 2%. 

 

Podobnie, jak na etapie ewaluacji mid-term, ewaluacja końcowa pokazuje w perspektywie jakościowej, że 

ocena komunikacji i przepływu informacji w projekcie jest zróżnicowana w zależności od tego, czy mowa 

o komunikacji wewnętrznej w strukturach Partnera, czy też na linii instytucji zarządzających projektem.  

W projekcie komunikacja jest prowadzona pomiędzy: Partnerem a Liderem, Liderem a CRZL-em oraz w ramach 

struktur Partnera. 

Komunikacja na linii zarządzających projektem okazała się trudna i nie jest oceniana jednoznacznie. 

Z perspektywy Lidera jej percepcja jest lepsza – to znaczy podkreśla się fakt, że mimo trudności była 

prowadzona, co pozwoliło na realizację projektu z korzyścią dla jego beneficjentów ostatecznych.  

Tak, bo mimo, że pojawiły się problemy, to komunikacja też przebiegała, tak? Też były rozmowy, też były spotkania, 

też wymiana maili, więc to też jak najbardziej działało prawidłowo. To nie było tak, że tylko i wyłącznie źle. 

IDI 1_kadra zarządzająca  

Optyka Partnera skupiona jest wokół trudności komunikacyjnych dotyczących przekazu informacji między 

podmiotami zarządzającymi, przy czym w ocenie akcentuje się problemy leżące po stronie Lidera – między 

innymi opóźnienia w przekazywaniu informacji, nadmierne przywiązanie do wytycznych, brak wyrozumiałości 

dla trudności Partnera, brak dostatecznej argumentacji podejmowanych decyzji. 

Jednak z analizy dokumentacji projektu wynika, że Lider w należyty sposób wywiązywał się ze swoich 

obowiązków i przykładał starań, aby komunikacja przebiegała w jak najbardziej sprawny sposób, w ramach jakie 

wyznaczał projekt, realizując jednocześnie przypisane mu w projekcie obowiązki. 

Przeprowadzone badanie pokazało, że z punktu widzenia realizacji projektu największe znaczenie mogą mieć 

problemy komunikacyjne w ramach struktur Partnera. Prowadzi to do problemów, które w bezpośredni sposób 

przekładają się na prawidłowość i terminowość przygotowania dokumentacji projektu. 
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Informacje uzyskane od reprezentantów miejsc realizacji projektu wskazują, że w komunikacji wewnętrznej 

Partnera pojawiały się pewne trudności. Dotyczyło to przypadków zbyt późnego przekazywania informacji 

projektowych – np. przekazania materiałów lub informacji na temat terminów realizacji pewnych działań od 

Partnera projektu.  

W niektórych miejscach realizacji projektu sygnalizowano również, że odpowiedzi na pytania przekazywane do 

centrali nadchodziły niekiedy z pewnym opóźnieniem.  

Czasem ta komunikacja, ale to bardzie ta komunikacja koordynator a Warszawa, bo mogła być może szybsza, nieraz te 

wiadomości troszeczkę później docierały. (…) Nie chcę w błąd prowadzić, ale chyba akurat było, że późno przyszły 

chyba materiały, typu konspekty, tematy warsztatów i tak dalej. Chyba było tak tydzień przed rozpoczęciem. 

IDI 6_kadra merytoryczna 

Pracownicy terenowi postrzegali część tych problemów jako rezultat negocjacji prowadzonych na poziomie 

zarządzających projektem, tym niemniej wprowadzało to wątpliwości i prowadziło do niejednoznaczności części 

przekazywanych informacji, a w konsekwencji do konieczności wprowadzania korekty działań i dokumentacji.  

Podobnie jak w trakcie ewaluacji mid-term, także w ramach ewaluacji końcowej zdarzały się opinie ze strony 

kadry merytorycznej, że prawidłową pracę z dokumentacją projektową utrudniał brak szkolenia z tego zakresu 

w momencie przystąpienia do projektu. Dotyczyło to zwłaszcza tych ośrodków, które po raz pierwszy pracowały 

w metodyce projektów unijnych lub zatrudnienia wspomaganego, dla których wdrożenie się w nową metodykę 

i zasady biurokratyczne było trudniejsze niż dla tych, które posiadały już w tym zakresie jakiś doświadczenie.  

Tak, jeżeli z punktu widzenia koordynatora projektu pojawiły się problemy. Nasz pan kierownik, pan [imię, nazwisko] 

prosił właśnie przekazać takie informacje, że potrzebowaliśmy jednak szkolenie wstępne co do prowadzenia ewidencji 

czasu pracy, żeby ktoś nas po prostu wyszkolił. (…) Formy rozliczeń i w ogóle prowadzenie całej… bo dokumentacji jest 

bardzo dużo, ogarnialiśmy to, ale pan kierownik miał bardzo ciężko. IDI 3_kadra merytoryczna 

Co do tej ostatniej kwestii trudno jest jednoznacznie rozstrzygnąć na poziomie przeprowadzonej eksploracji, 

jakie były przyczyny rezygnacji z tych szkoleń, jako że ze strony Partnera uzyskano w tej sprawie informację, że 

miejsca realizacji projektu (a przynajmniej ich część), odmówiły przyjazdu na szkolenia.  

No to właśnie jest to o czym mówiłem, zaproponowaliśmy kołom szkolenie, no i te koła, które zakończyły projekt, 

powiedziały, że one nie są zainteresowane, bo zakończyły projekt, a te koła, które realizują projekt w tej chwili 

powiedziały, że dla nich to jest za późno, bo one już nie potrzebują takiego szkolenia, bo my ich prowadzimy cały czas i 

jeżeli są błędy to są błędy w pojedynczych dokumentach, albo błędy w logotypach, no to to już nie jest kwestia 

szkolenia, i sobie radzą, a druga część kół powiedziała, że albo przyjeżdżają się szkolić, albo realizują projekt. Więc od 

strony stricte działań technicznych, oczywiście moglibyśmy tutaj nakazać im przyjechać, tylko to nic nie zmieni, bo oni 

wyjadą po tym szkoleniu przypuszczam z taką samą ilością wiedzy z jaką przyjechali i dalej będą popełniać 

gdzieniegdzie błędy, a my będziemy je korygować i będziemy ich prowadzić za rękę. IDI 2_kadra zarządzająca 

10. PROBLEMY OGRANICZAJĄCE SKUTECZNOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU Z PERSPEKTYWY 

EWALUACJI EX-POST I PROPOZYCJE USPRAWN IEŃ 

W trakcie ewaluacji ex-post zidentyfikowano szereg trudności, na jakie napotykała kadra merytoryczna. Część 

z tych problemów rozwiązywano na bieżąco, zaś kolejne wymagałyby szerszych działań w ramach 

ewentualnych kolejnych edycji projektu lub prowadzenia podobnych form wsparcia. Trudności, które zostały 

rozwiązane do momentu realizacji ewaluacji ex-post, zostały przedstawione poniżej w tabeli. Te natomiast, 

które nie zostały na ten moment rozwiązane, wraz z rekomendacjami omówiono w dalszym rozdziale raportu. 
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Tabela 19 Trudności pokonane w dotychczasowym okresie realizacji projektu 

Źródło 
informacji 

Zdefiniowane trudności Zastosowany sposób rozwiązania problemu 

Kadra 
merytoryczna – 
ogólne 
zagadnienia 

Kwestie finansowe 

 Trudności w przepływie wynagrodzeń dla kadry – specjaliści otrzymywali 
wynagrodzenie z opóźnieniem.  

 Brak zwrotu kosztów ponoszonych przez trenera pracy, np. na badania 
w Sanepid, w związku z pracą na kuchni wraz z uczestniczką. 

 Niezabezpieczenie odpowiedniej puli środków na delegacje (dowóz 
uczestników z jednego miejsca do drugiego np. w trakcie wyjazdu 
motywacyjnego), wysyłanie korespondencji.  

 Przekonanie o braku środków na wydatki biurowe - np. wysyłka dokumentów, 
papier do drukarki, toner (zwłaszcza biorąc pod uwagę ilość dokumentacji 
jaką ośrodki terenowe były zobowiązane przekazywać w ramach projektu do 
Centrali). Środki takie były jednak dostępne - we wniosku o dofinansowanie – 
koszty pośrednie poz. 8 – przewidziano środki na materiały biurowe. Ponadto 
w poz. 6 koszty pośrednie – zagospodarowano środki na usługi kurierskie 
i pocztowe.  

Krótki okres realizacji projektu 

 Czas przewidziany na poszczególne zadania był niewystarczający z punktu 
widzenia potrzeb beneficjentów. 

 Strona formalna projektu wymagała dużych nakładów czasowych 
Trudności ze strony opiekunów ONI 

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

 Zdarzały się sytuacje, gdy opiekunowie ONI zdecydowanie sprzeciwiali się 
podjęciu przez ich podopiecznego stażu lub zatrudnienia, nawet jeśli sam 
uczestnik był chętny podjąć pracę. 

 

Kwestie finansowe 

 Poprzez koordynatora w miejscu realizacji projektu zgłaszano 
problem do ZG PSOUU, niedługo później wynagrodzenia 
przychodziły. 

 W jednym z Kół koordynator zdecydował się nie rozliczać 
w systemie miesięcznym, ale dopiero z końcem projektu, za pół 
roku pracy. Jednak bezpośrednim skutkiem takiego działania 
koordynatora są problemy formalne, skutkujące kłopotami 
z wydatkowaniem środków. 
 

 Specjalista kilkakrotnie interweniował w tej sprawie do ZG PSOUU, 
deklarowano, że środki zostaną zwrócone, jednak tak się nie stało. 

 Specjaliści ponosili te koszty z prywatnych pieniędzy.  
 

 
Krótki okres realizacji projektu  

 Dokumentacja była prowadzona w czasie prywatnym specjalistów 
lub odkładano jej wypełnianie na później, co utrudniało jej 
regularny przepływ.  

Trudności ze strony opiekunów ONI 

 Kadra merytoryczna jest w stałym, nieformalnym kontakcie  
z opiekunami beneficjentów, stara się przełamywać ich opór 
pokazując efekty działań, przekazując informacje o zasadach 
przyznawania świadczeń ONI. 
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Źródło 
informacji 

Zdefiniowane trudności Zastosowany sposób rozwiązania problemu 

Rywalizacja wśród beneficjentów miejsc realizacji projektu 

 Wśród uczestników projektu brakowało zrozumienia, dlaczego tylko wybrane 
osoby będą mogły odbyć staż.  

 Uczestnicy projektu, którzy podejmowali staż i zatrudnienie wycofywali się 
z zajęć w WTZ, rozluźniały się ich kontakty z uczestnikami warsztatu, co 
wiązało się początkowo z uczuciem wyobcowania i powodowało wątpliwości 
co do decyzji o wchodzeniu na rynek pracy. 

Rywalizacja wśród beneficjentów miejsc realizacji projektu 

 Kadra miejsc realizacji projektu rozwiązywała te trudności poprzez 
rozmowy z beneficjentami ośrodka i uczestnikami projektu, 
motywowanie osób wchodzących na rynek pracy do podejmowania 
aktywności zawodowej. 

Konsultant 
merytoryczny 

 Zapewnienie pomieszczeń na potrzeby wykonywania przez beneficjentów 
pracy okazało się w części miejsc realizujących projekt trudne, ze względu na 
konieczność dostosowania architektonicznego pomieszczenia i samego 
budynku oraz możliwość zapewnienia odpowiedniego oświetlenia i spełnienia 
warunków BHP. 

 Ze względu na bardzo zróżnicowany stan zdrowia i sprawności uczestników 
projektu jego realizacja wymaga bardzo dużej ostrożności i dbałości 
o zapewnienie odpowiednich warunków i bezpieczeństwa pracy (np. 
w przypadku osób z padaczką itp.).   

 Kadra dążyła do zapewnienia dostępu do odpowiedniego 
pomieszczenia na czas trwania projektu, opisane trudności miały 
zwykle charakter przejściowy.  
 
 

 Konsultant merytoryczny odwiedzał wszystkie punktu realizacji 
zwracając szczególna uwagę na zapewnienie odpowiednich 
warunków – kontrolował sposób zorganizowania pracowni oraz 
doradzał lub korygował wymagające tego rozwiązania.  

Konsultant 
metodyczny 

 Kadra realizująca projekt w terenie miała bardzo zróżnicowane 
przygotowanie do pracy metodą zatrudnianie wspieranego. Niektóre ośrodki 
zetknęły się z nią w praktyce po raz pierwszy 

  Bardzo dużą niedogodnością dla kadry merytorycznej była konieczność 
ścisłego trzymania się harmonogramu w procesie wsparcia.  

 Problemem okazała się ogromna ilość dokumentacji, która utrudniała 
skupienie się na pracy z beneficjentami.  

 Zostały przygotowane materiały instruktarzowe w tym zakresie 
dystrybuowane do miejsc realizujących projekt przed 
rozpoczęciem realizacji.  

 Konsultant metodyczny szkolił pracowników w zakresie metodyki 
pracy z beneficjentami ostatecznymi przed przystąpieniem 
do projektu.  

 W miarę możliwości wprowadzano na bieżąco modyfikacje 
harmonogramu przekazując informacje na ten temat do centrali.  

 Kadra zarządzająca projektem ze strony Partnera monitorowała 
prawidłowość wypełniania dokumentacji. Przyjęto zasadę selekcji 
i odsyłania do korekty najważniejszych dokumentów.  
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Źródło 
informacji 

Zdefiniowane trudności Zastosowany sposób rozwiązania problemu 

Psycholog  Wsparcie psychologa odbywa się w trakcie przygotowywania  
i odbywania praktyk i stażu. Brakowało wsparcia później, w okresie kiedy 
uczestnik pracował.  

 Ponadto brakowało wsparcia dla osób, którym nie przedłużono umowy 
o pracę i które wracały do miejsc realizacji projektu po kilku 
miesiącach zatrudnienia. 

 Zdarzało się, że trenerzy pracy nie przekazywali psychologowi informacji na 
temat problemów jakich beneficjent doświadczał w miejscu stażu/pracy.  

 W miejscach realizacji projektu, które zatrudniają psychologów na 
stałe, wspierali oni uczestników już po projekcie w ramach swoich 
codziennych obowiązków. Jeśli miejsca realizacji projektu nie 
zatrudniały psychologów, zadania te przejmowała pozostała kadra 
projektu, zwłaszcza trener pracy. 

 Jeśli kontakt z beneficjentem był dobry, psycholog uzyskiwał 
informacje w tym zakresie od niego.  

Trener pracy  Godziny wsparcia trenera pracy były określone dla każdego uczestnika. 
Tymczasem konkretni beneficjenci potrzebowali wsparcia w różnym czasie 
i o różnej intensywności. 

 W projekcie nie przewidziano godzin wsparcia trenera po zakończeniu 
projektu, kiedy beneficjenci mogą go jeszcze potrzebować w związku 
z podjętym zatrudnieniem. Kontakt ze strony trenera może być ważny także 
dla pracodawcy i współpracowników ONI. 

 Trenerzy w okresie, w którym przewidywane było mniejsze 
wsparcie, w razie potrzeby oferowali wsparcie dodatkowe 
wsparcie, wykorzystując swój prywatny czas.  

 Trenerzy deklarowali, że zamierzają kontynuować wspieranie 
beneficjenta – być z nim w stałym kontakcie, odwiedzać go 
w miejscu pracy.  

 

Doradca 
zawodowy 

 Beneficjenci mieli trudności z nauką sposobu szukania zatrudnienia, np. ze 
zrozumieniem ofert pracy. 

 Doradcy skupiali się na rozwijaniu w uczestnikach umiejętności 
praktycznych, np. przedstawienia pracodawcy swoich 
mocnych stron. 

Pedagog  Zgłaszano problem zbyt późnego przesłania materiałów dydaktycznych do 
przeprowadzenia warsztatu dla uczestników. 

 Podręcznik dla pedagoga nie był kompatybilny z materiałami, które otrzymali 
beneficjenci, np. poszczególne tematy były inaczej rozłożone.  

 Pedagodzy tak zaplanowali sobie pracę, aby na czas przygotować 
się do poprowadzenia warsztatów, choć było to trudne. 

 Prowadzący modyfikowali sposób prowadzenia warsztatu oraz 
dostosowywali tematykę do potrzeb beneficjentów.  

Terapeuta  Dla beneficjentów z głębokim stopniem niepełnosprawności i ich opiekunów 
koniec projektu wiąże się z zaprzestaniem aktywności, jaką realizowali  
w ostatnim czasie. Beneficjenci mogą czuć się zagubieni, może im brakować 
kontaktu z uczestnikami projektu i terapeutami.  

 Terapeuci wspierają ONI i ich opiekunów rozmawiając na temat 
trudności, jakie mogą się pojawić, gdy dla ONI zakończy się projekt. 
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Źródło 
informacji 

Zdefiniowane trudności Zastosowany sposób rozwiązania problemu 

Trener 
pracujący  
z rodzicami 

 Ze względu na trudną sytuację rodzinną uczestników nie zawsze było możliwe 
objęcie wsparciem opiekuna każdego z beneficjentów.  

 Początkowo rodzice byli bardzo sceptycznie nastawieni do warsztatu, nie byli 
przekonani, że może im się on przydać, wnieść nową wiedzę. 

 Opór rodziców udawało się przełamywać rozmową, dużym 
ułatwieniem była wcześniejsza znajomość wśród kadry opiekunów 
beneficjentów. 

Mentor  Trudności związane z produkcją podpałki.  Rozwiązywane na bieżąco wspólnie z terapeutą.  
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W badaniu ilościowym większość badanych przedstawicieli kadry zarządzającej i merytorycznej nie posiadała 

żadnych konkretnych rekomendacji, czy też sugestii usprawnień dotyczących realizacji projektu (51%). 

Sugestie mające na celu usprawnienie realizacji projektu zgłaszali najczęściej doradcy zawodowi (71%), 

specjaliści ds. rekrutacji i form wsparcia (70%) oraz specjaliści ds. organizacji form wsparcia (71%). 

Wskazania dotyczące sugestii, których wprowadzenie mogłoby usprawnić realizację projektu, były bardzo 

rozdrobnione. W największym stopniu zgłaszano konieczność zmian w obszarze czasowej realizacji projektu – 

wydłużenie czasu trwania projektu (7%), zwiększenie czasu realizacji projektu (4%), czy też zwiększenie wymiary 

godzin praktycznych (4%). Postulowano również zmniejszenie dokumentacji (3%), przeznaczanie środków 

finansowych na dodatkowe aktywności (2%) oraz wsparcie ONI po zakończeniu projektu (2%).  

Tabela 20 Rekomendacje, sugestie, których wprowadzenie mogłoby usprawnić realizację projektu – wskazania 

spontaniczne 

Propozycje usprawnień w projekcie 

Ewaluacja 
ex-post 
(N=145) 

Dłuższy czas trwania projektu 7% 

Zwiększenie czasu realizacji projektu 4% 

Większy wymiar godzin praktycznych 4% 

Mniej dokumentacji 3% 

Środki finansowe na aktywności dodatkowe: dodatkowe środki na paliwo, bilety itd. 2% 

Wsparcie dla ONI po zakończeniu projektu 2% 

Trudno powiedzieć 3% 

Brak/nie dostrzegam 49% 
Źródło: Badanie CAWI wśród przedstawicieli kadry merytorycznej i zarządzającej projektu. Wskazania od 2%. 
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11. REZULTATY TWARDE – EWALUACJA EX-POST 

Część raportu dotycząca rezultatów twardych projektu „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

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

głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III” dotyczy okresu do 30 listopada 2014 roku. Część działań 

zaplanowanych w ramach projektu, jest jeszcze realizowana, dlatego przedstawione poniżej wartości ulegną 

zmianie w stosunku do danych, które będą dostępne po zakończeniu projektu. 

Projekt zakładał osiągnięcie określonych wskaźników twardych (przedstawionych we wcześniejszej części 

raportu), które powinny zostać osiągnięte zgodnie z założonym harmonogramem, do końca projektu. Wskaźniki 

te różniły się, w zależności od grupy beneficjentów, jakiej dotyczyły poszczególne działania. Osoby 

z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym stanowiły najliczniejszą grupę beneficjentów, 

którzy powinni zostać zrekrutowani do projektu i objęci odpowiednim wsparciem (400 osób). W dalszej 

kolejności projekt zakładał prowadzenie działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością w stopniu 

głębokim (100 osób). Oprócz samych osób z niepełnosprawnością intelektualną, wsparciem zostali objęci 

również ich opiekunowie (350 osób). Harmonogram realizacji był dostosowany do ścieżki wsparcia wytyczonej 

w projekcie, dlatego ramy czasowe są różne dla poszczególnych działań i zostały wskazane poniżej.  

11.1 Osiągnięte rezultaty twarde w projekcie 

Rezultaty w zakresie rekrutacji do projektu 

Analiza danych pokazuje, że na dzień 30 listopada 2014 roku zrekrutowano do projektu ogółem 935 osób 

(577K, 358M), w tym: 

o Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym (w tym 
z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnością sprzężoną): 411 osób (168K, 243M), z planowanej liczby 
400 osób, co stanowi 102,75% zrealizowania przyjętego wskaźnika. 
Harmonogram zakładał rekrutację beneficjentów z tej grupy do końca lipca 2014 roku, co udało się 

osiągnąć w terminie.   

o Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim: 106 osób (46K, 60M), z planowanej 
liczby 100 osób, co stanowi 106% zrealizowania przyjętego wskaźnika. 
Harmonogram zakładał rekrutację beneficjentów z tej grupy do końca marca 2014 r. Rezultat został 

osiągnięty w 100% już w grudniu 2013 r., czyli wcześniej niż zakładano w harmonogramie. 

o Opiekunowie: 418 osób (363K, 55M), z planowanej liczby 350 osób, co stanowi 119,43% zrealizowania 
przyjętego wskaźnika. 
Harmonogram zakładał rekrutację beneficjentów z tej grupy do końca grudnia 2014 r. włącznie. 100% 

realizacji wskaźnika udało się osiągnąć już w październiku 2014 r. 

Wskaźnik rekrutacji beneficjentów osiągnięto w 110%, pomimo przesunięcia rekrutacji 100 beneficjentów 

ostatecznych ze stycznia na luty  oraz 20 beneficjentów z czerwca na lipiec 2014 roku. Zgodnie  z informacjami 

zawartymi we wnioskach o płatność, miało to miejsce z uwagi na trwające konsultacje z Liderem dotyczące 

stosowania zasady konkurencyjności w niektórych pozycjach budżetowych, w tym rekrutacji personelu 

merytorycznego, mającego wspierać beneficjentów, jak również dużej liczby osób z niepełnosprawnością 

biorących udział w projekcie w danym miejscu realizacji.  



 

73 | S t r o n a  
 
 

Według danych w dniu 30 listopada 2014 roku, udział w projekcie kontynuowało 219 osób (88K, 131M), w tym: 

o osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym (w tym 
z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnością sprzężoną): 120 osób (45K, 75M), w tym 2 osoby (2M), 
które powróciły do projektu po zakończonym udziale; 

o osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim: 99 osób (43K, 56M). 

Natomiast zakończyło swój udział w projekcie, z zaplanowaną ścieżką, 711 osób (486K, 225M), w tym: 

o osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym (w tym 
z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnością sprzężoną): 290 osób (123K, 167M); 

o osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim: 3 osoby (3M); 
o opiekunowie: 418 osób (363K, 55M). 

 
Udział w projekcie przerwały 4 osoby (3K, 1M) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz 

1 osoba (1M) z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym bądź znacznym. 

Rezultaty w zakresie wsparcia beneficjentów 

Zgodnie z dokumentacją projektową, na dzień 30 listopada 2014 roku osiągnięto następujące rezultaty: 

1) W ramach wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym 

(w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnością sprzężoną) osiągnięto następujące rezultaty: 

 Indywidualny Plan Działania przygotowano dla 401 osób (164K, 237M), z planowanej liczby 400 osób 
(160K, 240M), co stanowi 100,25% zrealizowania wskaźnika. 
Harmonogram zakładał przygotowanie IPD dla 400 osób do końca września 2014 r. 100% realizacji 

wskaźnika udało się osiągnąć w sierpniu 2014 r. 

 

 Warsztaty z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy ukończyło 
399 osób (164K i 235M) z planowanej liczby 300 osób (120K, 180M), co stanowi 133% zrealizowania 
wskaźnika. 
Harmonogram zakładał udział w warsztatach 300 osób do końca września 2014 r. 100% realizacji 

wskaźnika udało się osiągnąć już w czerwcu 2014 r. 

 

 Ze wsparcia psychologicznego skorzystało 389 osób (159K, 230M), z planowanej liczby 400 osób (160K, 
240M), co stanowi 97,25% zrealizowania wskaźnika. 
Harmonogram zakładał udzielenie wsparcia psychologicznego dla 400 osób do końca grudnia 2014 r. 

Jak wynika z informacji zawartych we Wniosku o Płatność za okres 1-30.11.2014 r. na grudzień 

planowano dalsze działania w tym zakresie. 

 

 Z wyjazdu motywacyjnego skorzystało 397 osób (164K, 223M), z planowanej liczby 300 osób (120K, 
180M), co stanowi 132,33% zrealizowania wskaźnika. 
Harmonogram zakładał udział w wyjeździe motywacyjnym 300 osób do końca lipca 2014 roku i w tym 

czasie udało się osiągnąć 100% realizacji wskaźnika. 

 

 Zajęcia praktyczne u pracodawcy odbyło 387 osób (155K, 232M), z planowanej liczby 250 osób (100K, 
150M), co stanowi 154,80% zrealizowania wskaźnika. 
Harmonogram zakładał odbycie praktyk u pracodawcy przez 250 osób do końca grudnia 2014 r. 100% 

realizacji tego wskaźnika udało się osiągnąć już w sierpniu 2014 r. 
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 Staże rehabilitacyjne odbyło 37 osób (18K, 19M), z planowanej liczby 60 osób (24K, 36M) , co stanowi 
61,67% zrealizowania wskaźnika.  
Harmonogram zakładał odbycie staży rehabilitacyjnych przez 60 osób do końca grudnia 2014 r. Jak 

wynika z informacji zawartych we Wniosku o Płatność za okres 1-30.11.2014 r. na grudzień 

zaplanowano kontynuowanie działań w tym zakresie. 

 

 Ze wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego skorzystało 398 osób (164K i 234M), 
z planowanej liczby 400 osób (160K, 240M), co stanowi 99,50% zrealizowania wskaźnika.  
Harmonogram zakładał udzielenie wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego dla 400 

osób do końca grudnia 2014 r. Jak wynika z informacji zawartych we Wniosku o Płatność za okres  

1-30.11.2014 r. na grudzień zaplanowano dalsze wspieranie beneficjentów przez 

doradców zawodowych. 

 

 W wyniku realizacji projektu zatrudnienie zdobyło 60 osób (24K, 36M), z planowanej liczby 75 osób 
(30K, 45M), co stanowi 80% zrealizowania wskaźnika.  
Harmonogram zakładał podjęcie zatrudnienia przez 75 osób do końca grudnia 2014 r. Jak wynika 

z informacji zawartych we Wniosku o Płatność za okres 1-30.11.2014 r. na grudzień zaplanowano 

kontynuowanie działań w tym zakresie. 

 

 Z usług trenera pracy skorzystało 387 osób (155K, 232M), z planowanej liczby 250 osób (100K, 150M), 
co stanowi 154,80% zrealizowania wskaźnika.  
Harmonogram zakładał udzielenie wsparcia przez trenera pracy dla 250 osób do końca grudnia 2014 r. 

100% realizacji tego wskaźnika udało się osiągnąć już w sierpniu 2014 r. 

2) W ramach wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim osiągnięto 

następujące rezultaty: 

 Przebadano „kwestionariuszem oceny potencjału” 106 osób (46K, 60M), z planowanej liczby 100 osób 
(40K, 60M), co stanowi 106% zrealizowania wskaźnika. 
Harmonogram zakładał przebadanie kwestionariuszem 100 osób do końca marca 2014 r. Rezultat 

został osiągnięty w 100% już w grudniu 2013 r., czyli wcześniej niż zakładano w harmonogramie.   

 

 Indywidualny Plan Działania przygotowano dla 106 osób (46K, 60M), z planowanej liczby 100 osób 
(40K, 60M), co stanowi 106% zrealizowania wskaźnika.  
Harmonogram zakładał przegotowanie IPD dla 100 osób do końca marca 2014 r. Rezultat został 

osiągnięty w 100% już w grudniu 2013 r., czyli wcześniej niż zakładano w harmonogramie.  

3) W ramach wsparcia rodzin i opiekunów ONI osiągnięto następujące rezultaty:  

 Warsztaty dotyczące wspierania ONI ukończyło 418 osób (363K, 55M), z planowanej liczby 350 osób 
(280K, 70M), co stanowi 119,43% zrealizowania wskaźnika.  
Harmonogram zakładał udział w warsztatach 350 osób do końca grudnia 2014 r. rezultat został 

osiągnięty w 100% w październiku 2014 r., czyli wcześniej niż zakładano w harmonogramie. 

Jeśli chodzi o wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, 

prowadzone w ramach Zadania 1, sprawnie przeprowadzono rekrutację beneficjentów, a w części zadań udało 

się osiągnąć rezultaty przekraczające wcześniejsze założenia. Mowa tu przede wszystkim o odbyciu przez ONI 

zajęć praktycznych u pracodawcy, co było okazją dla beneficjentów do podniesienia ich szans na rynku pracy 

i ułatwiało przejście części z nich do dalszych etapów projektu (staż, zatrudnienie). Można przypuszczać, że tak 
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dobre rezultaty osiągnięto dzięki wsparciu ze strony trenera pracy, z którego również skorzystało więcej osób 

niż zakładano na początku.  

Ponadto w ramach projektu udało się skierować do większej niż zakładano liczby beneficjentów wsparcie 

w postaci warsztatów z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy, jak też 

wyjazdu motywacyjnego.  

Jeśli chodzi o Zadanie 2 projektu, to jest wsparcie osób z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, 

jego realizacja przebiegała sprawnie. Jeszcze przed terminem przyjętym w harmonogramie udało się osiągnąć  

zakładane twarde rezultaty projektu. Zrekrutowano więcej osób niż zakładano oraz zrealizowano wsparcie 

w postaci przeprowadzenia badania za pomocą kwestionariusza oceny potencjału oraz przygotowania 

indywidualnych planów działania. 

Mimo pewnych trudności z rekrutacją i wsparciem rodziców lub opiekunów beneficjentów projektu, udało się 

osiągnąć rezultaty zakładane na początku projektu, w ramach Zadania 3, a nawet objąć działaniem więcej osób 

niż zakładano. Jeszcze przed terminem założonym w harmonogramie rodzice lub opiekunowie i osoby 

z najbliższego otoczenia beneficjentów ukończyły warsztaty dotyczące wspierania osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w ich aktywności.  

Natomiast na dzień 30.11.2014 r. nie osiągnięto jeszcze 100% realizacji wskaźnika jeśli chodzi o część wsparcia 

beneficjentów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Zrealizowano ten wskaźnik w 62% 

jeśli chodzi o staż i w 80% jeśli chodzi o zatrudnienie. Nie wszyscy z beneficjentów otrzymali jeszcze pełne, 

przewidziane w projekcie wsparcie ze strony psychologa i doradcy zawodowego, co może wynikać z powiązania 

terminów jego udzielania z okresem odbywania przez beneficjentów staży i zatrudnienia. Przy czym należy 

zaznaczyć, że realizatorzy mają czas na zakończenie tych działań do końca grudnia 2014 roku, a zgodnie z opinią 

zarówno ze strony Lidera, jak i Partnera, realizacja wsparcie przebiega sprawnie i osiąga wysokie rezultaty. 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi we Wniosku o Płatność za okres 1-30.11.2014 rok planowano 

kontynuować wsparcie w grudniu 2014, zwłaszcza w obszarach, w których nie zrealizowano jeszcze 

zakładanych wskaźników. Planowano w szczególności: 

 Kontynuowanie staży rehabilitacyjnych. 

 Wyszukiwanie pracodawców, prowadzenie z nimi negocjacji, wspieranie w zatrudnieniu osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

 Zrekrutowanie, przeprowadzenie diagnozy i przygotowanie pozostałych form wsparcia dla grupy osób 

z niepełnosprawnością intelektualną z jednym z miejsc realizujących projekt. 

 Przygotowanie do odbywania i zorganizowanie indywidualnych zajęć praktycznych u pracodawców na 

otwartym rynku pracy (w tym wyszukiwanie pracodawców, prowadzenie rozmów z pracodawcami). 

 Zorganizowanie i prowadzenie indywidualnych form wsparcia: motywacyjne wsparcie psychologiczne, 

pośrednictwo pracy, usługi asystenckie. 

Ostateczny poziom realizacji wskaźników może wzrosnąć także w przypadku wsparcia opiekunów 

beneficjentów, jako że również w tym obszarze zaplanowano kontynuowanie działań w postaci zorganizowania 

i przeprowadzenia dla nich warsztatów w jednym z miejsc realizujących projekt. 
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Podsumowując, ewaluacja ex-post wykazała, że realizacja rezultatów twardych przebiegała zgodnie 

z harmonogramem. Niektóre działania, takie jak wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu głębokim czy wsparcie opiekunów beneficjentów udało się przeprowadzić jeszcze przed 

zakładanym ostatecznym terminem. Co więcej, osiągnięto wyższe wartości wskaźników niż 

początkowo zakładano. 

Natomiast w momencie prowadzenia ewaluacji ex-post nie osiągnięto jeszcze 100% realizacji wskaźników, 

jeśli chodzi o Zadanie 1, w ramach którego wsparciem obejmowano osoby z niepełnosprawnością w stopniu 

umiarkowanym i znacznym, w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Na dzień 

30 listopada 2014 roku wskaźniki dotyczące odbywania staży i podejmowania zatrudnienia nie osiągnęły 

jeszcze zakładanych wartości, co wynika również z cyklu realizacji projektu i zaplanowanej ścieżki wsparcia. 

Według pierwotnego harmonogramu zakładano realizację tych wskaźników do końca grudnia 2014 roku, 

realne jest jednak udzielanie wsparcia do końca realizacji projektu. Warto dodać, że udało się natomiast 

osiągnąć wyższe niż zakładano rezultaty w zakresie udziału ONI w praktykach zawodowych czy uzyskania 

wsparcia ze strony trenera pracy. 

Poniżej znajduje się szczegółowo rozpisany stopień osiągnięcia rezultatów twardych. 

 Na 12 pozycji – 8 pozycji przekroczyło 100% docelowych wartości wskaźników, 

 2 pozycje osiągają bardzo wysokie wartości wskaźników, blisko 100%, 

 2 pozycje osiągają wysokie wartości wskaźników, ponad 60%. Wynika to z cyklu realizacji projektu 

i będzie niebawem mocno wzrastać (dotyczy realizacji staży i podejmowania zatrudnienia). 

Tabela 21 Stopień osiągnięcia rezultatów twardych (dane na dzień 30.11.2014 r., na podstawie Wniosku o Płatność za 

okres 01-30.11.2014). 

 

docelowa 
wartość 
wskaźnika kobiety mężczyźni ogółem 

poziom 
realizacji 
wskaźnika 

ONI w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

Liczba ONI (w stopniu umiarkowanym 
i znacznym), dla których przygotowano 
IPD 

400 164 237 401 100,25% 

Liczba ONI, które ukończyły warsztaty z 
zakresu kompetencji społecznych i 
aktywnego poruszania się po rynku 
pracy 

300 164 235 399 133,00% 

Liczba ONI, które skorzystały ze wsparcia 
psychologicznego 

400 159 230 389 97,25% 

Liczba ONI, które skorzystały z wyjazdu 
motywacyjnego 

300 164 233 397 132,33% 

Liczba ONI, które odbyły zajęcia 
praktyczne u pracodawcy 

250 155 232 387 154,80% 

Liczba ONI, które odbyły staże 
rehabilitacyjne 

60 18 19 37 61,67% 
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Liczba ONI, którzy skorzystały ze 
wsparcia w zakresie poradnictwa i 
doradztwa zawodowego 

400 164 234 398 99,50% 

Liczba ONI, które zdobyły zatrudnienie w 
wyniku realizacji projektu 

75 24 36 60 80,00% 

Liczba ONI, które skorzystały z usług 
trenera pracy 

250 155 232 387 154,80% 

ONI w stopniu głębokim 

Liczba ONI, przebadanych 
"kwestionariuszem oceny potencjału" 

100 46 60 106 106,00% 

Liczba ONI (w stopniu głębokim), dla 
których przygotowano IPD 

100 46 60 106 106,00% 

Opiekunowie 

Liczba rodziców/opiekunów/ek ONI, 
które ukończyły warsztaty dotyczące 
wspierania ONI w aktywności. 

350 363 55 418 119,43% 
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12. REZULTATY PROJEKTU – PERSPEKTYWA MENTORÓW  

Mentorzy stanowili część kadry, a ich zadaniem było wspieranie osób z głębokim stopniem niepełnosprawności 

intelektualnej w trakcie ich działań w pracowniach, przy wyrobie podpałki. Przy czym, jak zauważyła kadra 

merytoryczna, mentorzy pośrednio stanowili także grupę beneficjentów projektu. Poprzez pracę rozwijali swoje 

kompetencje społeczne i zawodowe, a ich szanse na rynku pracy wzrosły. Potwierdzają to wywiady jakościowe 

zrealizowane z mentorami.  

Osoby pełniące w projekcie rolę mentorów, biorące udział w badaniu jakościowym wyrażały opinie o wpływie 

udziału w projekcie na ich kompetencje społeczne. Pełnienie roli mentora pozwoliło im na rozwinięcie 

umiejętności komunikacji, czy to z osobami z niepełnosprawnością w stopniu głębokim czy z innymi 

pracownikami zaangażowanymi w realizację. Zdobyte doświadczenie umożliwiło im rozwinięcie poczucia 

empatii i odpowiedzialności za innych. Jako przykład wskazano sytuację gdy mentorzy wspierali uczestników 

pracowni poruszających się na wózkach w przemieszczaniu się po budynku, pamiętali o tym, żeby przygotować 

salę na ich pojawienie się w warsztacie.     

Podkreślali oni, jak ważne było dla nich poczucie bycia potrzebnym i docenianym. Praca w ramach projektu 

dawała im możliwość doświadczenia, że ich wsparcie było potrzebne pozostałym uczestnikom działającym 

w pracowniach. Relacja mentor-uczestnik była doświadczeniem nowym nie tylko dla badanych ale także dla 

osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. Obie strony wzajemnie uczyły się od siebie i wspierały. 

Trzeba. Trzeba no pomóc, to są też niesprawne ludzie. Takie no trzeba ubrać, potem umyć, wszystko uczyć trzeba, 

trzeba nosa, ten, trzeba nos wytrzeć. IDI_8_kadra merytoryczna 

Co ważne, z punktu widzenia mentorów, projekt dał im okazję do efektywnego spędzania czasu, poza domem 

ale także podjęcie nowego wyzwania, wykraczającego poza doświadczenia znane z uczestnictwa w warsztacie 

terapii zajęciowej. Badani zaznaczali, że traktują pracę nie tylko jako możliwość zarobienia pieniędzy lecz, że 

bardzo ważny jest dla nich także wymiar bycia użytecznym oraz podejmowanie aktywności. 

Z tego, co wiem, jak rozmawiałem [z innymi mentorami], to byli doceniani i głównie zadowoleni z tego, że mają takie 

zajęcie typu praca i coś nowego. IDI 18_kadra merytoryczna 

Nauczyłem się nowego doświadczenia, jestem doceniany w pracy. Jest to dla mnie ważne przeżycie. To ogólnie moja 

pierwsza praca w życiu, nigdy wcześniej nie pracowałem, dlatego czuję się doceniony. […] Jestem tu, bo nie wiem, jak 

to nazwać, pomocną dłonią, tak? Wiem, że mogą na mnie liczyć, ja mogę liczyć na nich i w tym sensie. IDI 18_kadra 

merytoryczna 

Pełnienie roli mentora pozwoliło osobom zaangażowanym na zdobycie i rozwinięcie kompetencji zawodowych. 

Dla części z uczestników udział w projekcie stanowił pierwsze doświadczenie z tego zakresu. Jak dotąd byli 

obejmowani wsparciem w ramach aktywizacji zawodowej, ale nie mieli okazji doświadczyć sytuacji świadczenia 

pracy. Część mentorów wyraża nadzieję, że zdobyte doświadczenie pozwoli im kontynuować zatrudnienie, np. 

jako opiekun osób z niepełnosprawnością czy przy wyrobie podpałek w zakładzie aktywizacji zawodowej.  

Co istotne, wzrosła ich motywacja do podejmowania aktywności na rynku pracy. Jak sami przyznają, gdyby nie 

włączenie się do projektu, nie podjęliby zatrudnienia, a prawdopodobnie kontynuowali terapię w warsztacie.  

Wiem, że tam nadarzyła się okazja, że tu się kończy ten projekt, no to tak jak mówię, no tam od 16-tego ruszamy tam 

do tego ZAZ-u i chciałbym, żeby nie siedzieć, za przeproszeniem w domu, żeby dalej kontynuować to, co się zaczęło. IDI 

18_kadra merytoryczna 



 

79 | S t r o n a  
 
 

Wchodzenie w projekt w roli mentora wiązało się z obawami ze strony mentorów, czy poradzą sobie oni z nową 

sytuacją i wyzwaniem, które się z nią wiązało. Pomocne okazało się szkolenie poprowadzone na początku 

projektu. Mentorzy deklarowali, że wynieśli z niego nie tylko wiedzę na temat całego procesu wyrobu podpałki, 

ale także praktyczne wskazówki dotyczące ich roli w zakresie wspierania osób z głębokim 

stopniem niepełnosprawności.  

Z perspektywy mentorów w trakcie projektu pojawiało się niewiele trudności. Zdarzało się, że sprzęt do wyrobu 

podpałek nie działał właściwie, ale szybko było to naprawiane przez samego mentora lub przy wsparciu 

terapeutów. Pomocne było przeświadczenie, że w razie pojawiających się problemów mogą oni uzyskać 

wsparcie terapeutów, zarówno w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością w stopniu głębokim, jak 

i przy wyrobie podpałek. 

Mentorzy wysoko ocenili projekt. Trudno było im wskazać elementy wymagające poprawy. Na ich pozytywną 

ocenę największy wpływ ma fakt, że czuli się doceniani i pożyteczni oraz że była to dla nich okazja do 

podjęcia pracy. 

Bo lepiej mi było, nie [przy projekcie], bo jak by go nie było to bym w domu siedział. Lepiej pracować, jak siedzieć 

w domu. W domu się nudzi. Tu się ruszasz i pracujesz, wszystko. Pomagasz też. IDI 8_kadra merytoryczna 

Znaczy, ogólnie, że jest zajęcie, że jest możliwość pracowania tam i tak dalej, zdobywania tam jakichś doświadczeń 

nowych. W [mieście] na rynku pracy, wiadomo, że jest kiepsko z pracą i dlatego wiem, że są te projekty. I cieszę się, że 

coś takiego ruszyło, bo jest jakieś zajęcie i praca, nie chodzi tu o pieniądze, ale tak to. Ogólnie cieszę się, że trafiłem 

na ten projekt. IDI 18_kadra merytoryczna 

Podsumowując, z perspektywy osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, zaangażowanie 

ich w projekt w roli mentorów jest działaniem ocenianym bardzo pozytywnie. Dotyczy to zarówno 

możliwości podjęcia aktywności zawodowej, jak i przede wszystkim bycia postawionym w odmiennej niż 

dotychczas roli społecznej – osoby, która oferuje wsparcie, a nie jedynie jest jego odbiorcą. Wydaje się, że 

pozwala to przekraczać pewną barierę psychologiczną i nie tylko daje zaangażowanym możliwość 

wzmocnienia poczucia własnej wartości poprzez wykonywanie użytecznej pracy, lecz także może być 

impulsem do większego zaangażowania się we własną aktywizację zawodową i myślenie na temat własnej, 

bardziej samodzielnej przyszłości.  
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13. REZULTATY PROJEKTU – STUDIUM PRZYPADKU 

W ramach ewaluacji ex-post zostały zrealizowane cztery studia przypadku, opisujące historie beneficjentów 

których udział w projekcie postrzegano z perspektywy lokalnych realizatorów jako szczególnie udany. 

Opracowania obejmują perspektywę samych beneficjentów, ich bliskich oraz kadry projektu. 

13.1 Studium przypadku numer 1 

Sytuacja beneficjenta przed udziałem w projekcie  

Beneficjentka, której dotyczy poniższe studium przypadku, jest mieszkanką domu pomocy społecznej. Od wielu 
lat uczestniczyła również w zajęciach warsztatu terapii zajęciowej. Przez swoich opiekunów była uważana za 
osobę samodzielną, co wiązało się między innymi z tym, że mieszkała w części DPS zwanej ‘hostelem’. 
W budynku tym mieszkały wyłącznie osoby, które nie potrzebowały dodatkowego wsparcia i mogły zajmować 
się samodzielnie obowiązkami domowymi. Ponieważ jej opiekunka, będąca osobą decyzyjną, mieszkała w innej 
części DPS, ich kontakt ograniczał się jedynie do okazjonalnych rozmów. Beneficjenta nigdy wcześniej nie 
pracowała zawodowo, mimo uczestnictwa w licznych zajęciach WTZ, w okresie przed przystąpieniem 
do projektu. 

Rekrutacja do projektu  

O tym, że to właśnie Beneficjentka została wybrana do projektu zadecydował trener pracy. Ona sama jak 
twierdzi z chęcią przyjęła tę propozycję. Rola opiekunki ograniczała się w procesie rekrutacji jedynie do 
wyrażenia formalnej zgody, co świadczy o jej zaufaniu do kierownika DPS. Beneficjentka była przez obie te 
osoby uważana za raczej samodzielną dlatego też uważano, że ma szansę znaleźć, a co ważniejsze utrzymać, 
zatrudnienie. Celem jej udziału w projekcie było znalezienie stałej pracy, jako, że uważano, że praca jest 
niezbędna Beneficjentce nie tylko ze względu na konieczność zdobycia środków do samodzielnego utrzymania 
się, ale przede wszystkim by w dalszym ciągu mogła rozwijać swoje kompetencje społeczne i zwiększać 
odpowiedzialność za siebie i innych – ogólnie rzecz ujmując, by wchodzić w dorosłość. 

Przebieg udziału w projekcie  

Najważniejszym elementem projektu, szczególnie z punktu widzenia Opiekunki, był staż u pracodawcy. 
Wyrażało się to w wielokrotnie powtarzanej opinii, na temat tego, że jedynie łączenie pracodawców z ONI 
może przynieść oczekiwane efekty w postaci zatrudnienia, natomiast inne formy takie jak szkolenia z pisania CV 
czy autoprezentacji nie przynoszą oczekiwanych efektów. Zdaniem Opiekunki mimo, że zajęć tego typu jest 
bardzo wiele, to nie są one pomocne dla specyficznej grupy jaką są ONI. Najcenniejsze w projekcie było zatem 
włączenie pracodawców, którzy podejmą się zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Niemniej, 
doceniona została również rola trenera pracy, który wspierał Beneficjentkę podczas jej początkowych etapów 
stażu. Sama Beneficjentka z perspektywy czasu zajęcia, które były częścią projektu, uznaje za przyjemnie 
spędzony czas. Chodziła na nie z przyjemnością. Uznała, że zupełnie nic by nie zmieniła w obszarze swojego 
udziału w projekcie, argumentując to tak, że skoro udział w projekcie zakończył się sukcesem (znalezieniem 
pracy) to znaczy, że nic nie trzeba zmieniać. 

Z racji tego, że staż był dla niej nowym doświadczeniem, podchodziła do niego z pewnymi obawami. Obawy te 
Opiekunka uznawała za w pełni normalne w zaistniałej sytuacji - wiązały się one z niepewnością wejścia w nowe 
środowisko, obawą o to czy zostanie się zaakceptowanym i czy uda się spełnić oczekiwania społeczne. 
Dodatkowo w trakcie trwania stażu zrezygnowała z udziału w nim druga uczestniczka będąca również 
mieszkanką tego samego DPS. Wpłynęło to negatywnie na samopoczucie Beneficjentki. Niemniej zdaniem 
Opiekunki te obawy i problemy zostały przezwyciężone, dzięki wsparciu trenera pracy oraz środowiska DPS. 
Ponadto, jako czynnik, który pomagał Beneficjentce w kontaktach społecznych i odnalezieniu swojego miejsca 
w nowej roli, trener pracy wymienił tak zwany „pakiet socjalny” będący częścią projektu. Dzięki temu 
rozwiązaniu mogła ona zmienić swoją prezencję i poprawić samoocenę, co miało wpływ na to w jaki sposób 
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pracodawca postrzega zatrudnianą osobę. Jego zdaniem, różne zajęcia asystenckie, których w tym projekcie 
było dużo, wpłynęły pozytywnie na to, że Beneficjentka wiedziała jak się zachować w kontakcie z pracodawcą. 
Asystent dawał poczucie bezpieczeństwa nie tylko Beneficjentce, ale i pracodawcy. Pracodawca nie znał 
specyfiki pracy z ONI, więc możliwość konsultacji z asystentem projektu była bardzo istotny. 

Beneficjentka nigdy nie skarżyła się Opiekunce na brak tolerancji czy brak akceptacji ze strony pracodawcy. 
Przyjazna atmosfera i ciepłe przyjęcie były dla Beneficjentki najważniejszymi czynnikami, które pozwoliły jej 
wejść w nowe środowisko i polubić swoje nowe zajęcie. Chęć współpracy ze strony pracodawcy znacznie 
ułatwiła przełamanie obaw, które pojawiły się jeszcze przed rozpoczęciem projektu. Beneficjentka co prawda 
potrzebowała trochę czasu, żeby poczuć się swobodnie u pracodawcy. Obecnie jednak bardzo chętnie 
z nim pracuje.  

Efekty udziału w projekcie 

Najważniejszym efektem projektu z punktu widzenia Opiekunki jest zadowolenie, jakie Beneficjentka czerpie ze 
swojej pracy. Ponadto, zauważalny jest szereg zmian związanych z nabywaniem nowych kompetencji 
społecznych. Znaleziona praca jest postrzegana, jako element konieczny do dalszego osobistego rozwoju. 
Beneficjentka jako osoba pracująca stale uczy się zaradności, staje się też coraz bardziej samodzielna. 
Na przykład, dzięki temu, że posiada teraz własne pieniądze i może sama nimi gospodarować, mogła nauczyć 
się tego, że „pieniądze należy podzielić, że nie można wydać wszystkiego od razu”. Opiekunka określa to jako 
kolejny etap wchodzenia w dorosłe, normalne życie. Od momentu rozpoczęcia stażu zauważyła również istotne 
zmiany w umiejętnościach komunikacyjnych mieszkanki DPS, która dotychczas nie miała wielu okazji do 
przebywania w innym środowisku niż WTZ i Dom Pomocy Społecznej. 

Trener pracy zauważał, że projekt i zajęcia prowadzone w ramach projektu, zmotywowały Beneficjentkę do 
znalezienia pracy oraz przełamały obawy. Tym samym znacznie przyspieszyły jej aktywizację zawodową. Sam 
zauważał, że nastawienie do pracy poprawiało się bardzo szybko i z satysfakcją obserwował to jak, zmieniało się 
jej nastawienie do nowych zajęć. 

Zdaniem Opiekunki, po zachowaniu i reakcjach samej Beneficjentki widać, że nowa praca jest istotnym 
elementem w jej życiu - jest dla niej pewnym dowartościowaniem, czy nawet wyróżnieniem. Praca zdobyta 
w wyniku udziału w projekcie, poprawiła jej pozycję społeczną - zaczęła czuć się też bardziej potrzebna niż 
przed rozpoczęciem pracy. Sama Beneficjentka, z niekrytą satysfakcją podkreśla, że poradziła sobie ze 
wszystkimi postawionymi przed nią zadaniami oraz zauważa, jakie zmiany zaszły w jej życiu. Czuje się 
swobodniej poruszając się po mieście i cieszy się, że robi rzeczy bardziej potrzebne niż zajęcia podczas 
warsztatów przysposabiających do pracy, które utożsamia bardziej z zabawą, a nie poważnym, dorosłym 
życiem. 

Przedstawione studium przypadku ukazuje niewątpliwie jednostkowy sukces. Zarówno Beneficjentka, jak i jej 
Opiekunka, wyrażają otwartą aprobatę względem projektu. Projekt pozwolił na znalezienie oraz utrzymanie 
pracy, dzięki czemu przyczynił się do wzrostu kompetencji społecznych Beneficjentki oraz zapewnił jej własne 
środki utrzymania. Dzięki temu może dalej starać się wkraczać w dorosłość i stawać się bardziej niezależna, 
a tym samym przyczynia się do jej integracji społecznej i zawodowej. Ponadto, zapewnione w ramach projektu 
wsparcie m.in. ze strony trenera pracy pozwoliło zniwelować, wiele z pojawiających się trudności, wynikających 
z wejścia osoby niepełnosprawnej w nową, nieznaną jej wcześniej rolę. Wsparcie to było istotnym 
uzupełnieniem tego, jakie Beneficjentka otrzymuje w swoim najbliższym środowisku. 

13.2 Studium przypadku numer 2 

Sytuacja beneficjenta przed udziałem w projekcie  

Uczestnik to mężczyzna w wieku około 45 lat, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Mieszka wraz 
z macochą, ich relacje są bardzo bliskie i życzliwe. Skończył specjalną szkołę zawodową w klasie o profilu 
dziewiarskim. Od razu po szkole rozpoczął pracę w spółdzielni inwalidów, jako dziewiarz. Po kilku latach musiał 
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opuścić zakład, ponieważ ograniczano liczbę etatów z powodu słabej koniunktury. Mężczyzna stał się osobą 
bezrobotną i uzyskał rentę. W niedługim czasie zauważył w telewizji informację o warsztacie terapii zajęciowej 
i zgłosił się jako uczestnik. Przed przystąpieniem do projektu korzystał przez ponad 20 lat z oferty WTZ. W ciągu 
ostatnich 10 lat pełnił tam nieformalną funkcję gońca, doręczając przesyłki od pracowników warsztatu do 
instytucji czy na pocztę. Stara się być aktywny także poza ośrodkiem - jest związany z parafią, dla której od kilku 
lat zbiera pieniądze, w ramach cyklicznych kwest. 

Jeszcze kilka lat temu mężczyzna był mało samodzielny jeśli chodzi o czynności związane z codziennym 
funkcjonowaniem, a zwłaszcza takich jak przygotowywanie posiłków, dbanie o gospodarstwo domowe. W wielu 
czynnościach był wyręczany przez rodziców. Jednak gdy w jego domu zamieszkała macocha, wiele się zmieniło. 
Dostrzegała ona potencjał pasierba i zaczęła stawiać mu konkretne wymagania, co w ciągu kilku lat 
doprowadziło do znacznego zwiększenia się jego samodzielności. W momencie przystąpienia do projektu 
Uczestnik potrafił już samodzielnie przygotowywać posiłki, sprzątać.   

Posiadał również rozwinięte kompetencje zawodowe, jeśli chodzi o czynności związane z zawodem gońca. 
Mimo to nie podejmował nigdy próby zdobycia pracy nie spodziewał się, że kiedykolwiek podejmie 
zatrudnienie, zwłaszcza biorąc pod uwagę trudną sytuacje na rynku pracy w miejscu jego zamieszkania.  

Jeśli chodzi o kompetencje społeczne, posiadał umiejętności w nawiązywaniu kontaktów, czego nauczył się 
będąc gońcem lub kwestarzem. Nadal miał jednak obawy przed nawiązywaniem kontaktów z obcymi ludźmi. 

Rekrutacja do projektu  

Kiedy kadra miejsca realizacji projektu ogłosiła nabór do projektu, mężczyzna z własnej inicjatywy zgłosił się do 
udziału w nim. Kadra poparła jego kandydaturę, widząc, że jest zmotywowany do działań w ramach 
aktywizacji zawodowej.  

Zarówno kadra merytoryczna, jak i opiekunka Uczestnika byli pewni, że poradzi on sobie z zadaniami w ramach 
projektu. Macocha zdecydowanie popierała udział pasierba w projekcie, zwłaszcza że widziała jego motywację 
do działania. Ewentualne obawy związane z nowymi wyzwaniami, szybko zostały pokonanie, dzięki 
świadomości, że uczestnik otrzyma kompleksowe wsparcie, w tym ze strony psychologa i trenera pracy. 

Ja bardzo w niego wierze. Tym bardziej, że on mówiąc o projekcie to był taki zadowolony, taki był, żeby tylko doszło 

do skutku, żebym tylko się dostał. Tak bardzo chciał. CS_2_opiekun uczestnika 

Samemu Uczestnikowi i jego opiekunce trudno było określić konkretne oczekiwania związane z udziałem 
w projekcie. Traktowali to jako okazję do rozwinięcia kompetencji zawodowych mężczyzny, ale nie zakładali, że 
zdobędzie on zatrudnienie.   

Przebieg udziału w projekcie  

Uczestnik wziął udział w całej ścieżce wsparcia, dostępnej w ramach projektu dla beneficjentów 
z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Najpierw wyjechał na wyjazd motywacyjny, 
następnie wziął udział w zajęciach prowadzonych przez pedagoga, doradcę zawodowego. Asystent wspierał go 
w sposobie zagospodarowania środków z pakietu personalnego, kilka razy odprowadzał na miejsce praktyk. 
Przez cały okres trwania projektu spotykał się z psychologiem, czy to w ramach godzin przewidzianych 
w projekcie czy nieformalnie, odwiedzając warsztat terapii zajęciowej – jako były uczestnik, znany kadrze 
placówki. Cały czas korzystał także ze wsparcia trenera pracy.  

Kadra merytoryczna poszukiwała dla Uczestnika miejsca na praktyki w charakterze gońca, doręczyciela, zgodnie 
z jego umiejętnościami i zainteresowaniami. Szybko udało się nawiązać kontakt z pracodawcą (prywatny 
operator pocztowy) i uzyskać jego zgodę na praktyki. Już wcześniej zatrudniał on osoby z niepełnosprawnością, 
choć nie te z niepełnosprawnością intelektualną, był jednak przychylnie nastawiony do przyjęcia praktykanta.  

Zajęcia praktyczne przebiegły sprawnie. Uczestnik szybko wdrożył się w nowe obowiązki, segregując i roznosząc 
przesyłki. Na początku pracodawca i trener pracy mieli wątpliwości, czy Uczestnik sprosta obowiązkom 



 

83 | S t r o n a  
 
 

związanym z roznoszeniem listów poleconych. Szybko postanowiono, że nie będzie on roznosił takich przesyłek, 
a wesprze pozostałych pracowników w doręczaniu zwykłych listów.  

Uczestnik nawiązał pozytywne relacje ze współpracownikami, został bardzo ciepło przyjęty, szef okazywał 
zrozumienie, jeśli pojawiały się trudności w pracy. Inni listonosze służyli mu radą i wsparciem jako 
początkującemu pracownikowi w firmie. Pracodawca wyraził chęć przyjęcia Uczestnika na staż, nie było jednak 
wiadomo, czy miejsce realizacji projektu będzie mogło zorganizować kolejny staż w ramach projektu (dwóch 
innych uczestników już go odbywało).  

Dzięki staraniom kadry, która widziała zainteresowanie Uczestnika podjęciem aktywności zawodowej, po kilku 
miesiącach od praktyk Uczestnik podjął staż w tej samej firmie. Trwał on 3 miesiące. Zarówno Beneficjent, jak 
i pracodawca pozytywnie ocenili jego przebieg, dlatego po jego zakończeniu przedłużono współpracę, 
w ramach zatrudnienia.  

Uczestnik jest aktywny zawodowo od maja 2014 roku, najpierw w ramach stażu, później jako pracownik na 
pełen etat. Otrzymał umowę do grudnia 2014 r., jednak jak zaznacza trener pracy, zostanie ona z pewnością 
przedłużona, jako że Uczestnik i pracodawca są zadowoleni ze współpracy.  

Efekty udziału w projekcie 

Jak podkreśla trener pracy, Uczestnik rozwinął swoje umiejętności społeczne. Nabrał śmiałości w inicjowaniu 
kontaktów społecznych oraz prowadzeniu rozmowy. Trener pracy, a zwłaszcza macocha mężczyzny, zauważają, 
że znacznie wzrosła jego samoocena i poczucie własnej wartości. Jest on dumny z faktu, że pracuje, zwłaszcza, 
że jest to jego wymarzona praca. Poprawiło się także jego samopoczucie, jest szczęśliwy, że pracuje. 

No pewniejszy siebie jest! Pewniejszy siebie jest, jest taki dumny, że on pracuje. I nawet jak gdzieś jedziemy to mówi, 

tu roznoszę, tam chodzę. Taki dumny jest, że pracuje. Bardzo się cieszę, że to się udało. CS_2_opiekun uczestnika   

W trakcie praktyki i stażu Uczestnik poznał nowe osoby, w tym współpracowników w firmie, z którymi nawiązał 
pozytywne relacje. Ponadto praca w charakterze doręczyciela stale daje okazję do nawiązywania kontaktów 
społecznych i nauki inicjowania i prowadzenia rozmowy.  

Opiekunka zauważa, że Uczestnik stał się bardziej samodzielny w codziennym życiu. Już wcześniej potrafił 
przygotować posiłek czy posprzątać mieszkanie. Jednak obecnie wychodzi z większą inicjatywą przy 
prowadzeniu gospodarstwa. Od niedawna przejął obowiązek zaplanowania i przygotowania obiadu w każdą 
sobotę, sam zauważa, jakich produktów czy środków czystości brakuje i robi zakupy wracając z pracy.  

Po prostu większe zadowolenie jego jest, jego większe zadowolenie. On się czuje potrzebny, na każdym kroku. 

I pomimo że tam pracuje, to też chce tutaj i mi pomóc. Na przykład w sobotę to idzie na zakupy, żebym ja nie 

dźwigała. CS_2_opiekun uczestnika   

Projekt był okazją także do nabycia i rozwinięcia kompetencji zawodowych. Z punktu widzenia trenera, bardzo 
ważne jest to, że Uczestnik nauczył się samodzielnie podejmować decyzje i radzić sobie w trudnych sytuacjach. 
Jest to szczególnie istotne w zawodzie listonosza, ponieważ gdy wychodzi on w teren, nie ma wsparcia innych 
współpracowników. Dzięki praktykom i stażowi Uczestnik wyrobił w sobie poczucie odpowiedzialności za pracę.  

Opiekunce trudno określić wsparcie, jakie byłoby obecnie potrzebne Uczestnikowi czy jego rodzinie. Zdaniem 
Opiekunki ważne jest, że Uczestnik zawsze może zwrócić się do psychologa w warsztacie, mimo że udział 
Beneficjenta w projekcie już się zakończył. Przedstawiciel kadry jest zdania, że mężczyzna może jeszcze 
potrzebować wsparcia trenera pracy. Ważne jest, aby trener co jakiś czas monitorował sytuację Uczestnika, 
reagował w razie pojawiających się trudności. 

Chodzi o takie wsparcie, takie pogadanie, podtrzymanie na duchu. Przegadanie, jak ma jakiś problem wewnętrzny, coś 

tam jest niepewny, to wtedy jak się spotkamy, albo ile razy zadzwoni do mnie, potrzebuje takiego kontaktu. Bo 

z pracownikami dobrze się dogaduje, ale wie, że nie może porozmawiać na takiej stopie, nie ma takiego zaufania jak 

ze mną. Wie, że jak ma problem, to może spokojnie mi powiedzieć i ja mu podpowiem. […] to jest takie 

podbudowujące dla niego, że ma na kogo polegać, ma z kim pogadać, ma do kogo zadzwonić. Osoba która go wesprze, 

ale jest spoza firmy. CS_2_trener pracy 
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Zarówno Uczestnik, jak i jego macocha bardzo pozytywnie oceniają projekt, na co z pewnością wpływa fakt, że 
zakończył się on podjęciem zatrudnienia. Oboje nie widzą słabych stron projektu czy aspektów 
wymagających poprawy. 

Udział w projekcie znacząco wpłynął na życie Beneficjenta. Mimo że posiadał on już wcześniej pewne 
kompetencje społeczne i zawodowe, w ciągu ostatnich 20 lat nie podejmował próby wejścia na rynek pracy. 
Dopiero udział w projekcie dał impuls do podjęcia takich działań, zarówno ze strony samego Uczestnika, jak 
i kadry warsztatu. Możliwość objęcia Beneficjenta wsparciem ze strony trenera i innych specjalistów umożliwiło 
zakończenie sukcesem aktywizacji zawodowej.  

13.3 Studium przypadku numer 3 

Sytuacja beneficjenta przed udziałem w projekcie  

Uczestniczką jest kobieta z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Ma około trzydziestu 
kilku lat, mieszka z rodzicami.  

Skończyła szkołę specjalną o profilu pomoc kuchenna, jeszcze w ramach nauki odbywała praktyki. Po 
zakończeniu szkoły trafiła do warsztatów terapii zajęciowej i była ich uczestniczką przez około 7 lat, do czasu 
udziału w projekcie. Uczyła się zwłaszcza w pracowni gastronomicznej, rozwijając swoje umiejętności związane 
z zawodem pomocy kuchennej. Odbywała praktyki jako pomoc kuchenna.  

Beneficjentka już wcześniej starała się aktywnie spędzać czas, oprócz udziału w zajęciach terapeutycznych 
w warsztatach, brała udział w grupie teatralnej i muzycznej. Rodzice zdecydowanie popierają aktywność córki, 
nie chcieliby, żeby spędzała czas w domu, w sposób bierny.  

Rekrutacja do projektu  

Jeden z pracowników warsztatu terapii zajęciowej zaproponował Beneficjentce udział w projekcie. Kobieta od 
razu się zgodziła, była zmotywowana do podjęcia nowego wyzwania. Szybko skontaktowano się z matką 
Uczestniczki, która również poparła udział córki w projekcie. Zarówno dla Uczestniczki, jak i dla jej matki 
w podjęciu decyzji pomogła informacja, że trenerem pracy będzie osoba dobrze im znana, wolontariuszka 
w warsztacie, oraz że otrzyma ona kompleksowe wsparcie od całego zespołu specjalistów. 

Rodzice Uczestniczki mieli duże zaufanie do kadry warsztatu i specjalistów zaangażowanych w projekt, więc nie 
mieli obaw związanych z udziałem w projekcie. Z kolei kadra, znając mocne strony Beneficjentki i jej motywację 
do podjęcia aktywności, również nie spodziewała się trudności związanych z jej udziałem w projekcie. 
Natomiast sama Beneficjentka, mimo świadomości, że otrzyma wsparcie, miała wątpliwości, czy poradzi sobie 
z nowymi zadaniami. Obawiała się negatywnego przyjęcia ze strony współpracowników na praktykach. Mimo 
że chętnie spędzała czas w sposób aktywny, obwiała się podjęcia zatrudnienia i związanej 
z tym odpowiedzialności. 

Oczekiwano, że udział w projekcie znacznie zwiększy szanse Beneficjentki na podjęcie zatrudnienia. Zwłaszcza 
matka Uczestniczki miała nadzieję, że córka przekona się, że warto pracować, nie tyle ze względów 
finansowych, ale żeby nabrać odpowiedzialności i życiowego doświadczenia.  

Przebieg udziału w projekcie  

W ramach projektu Uczestniczka została objęta kompleksowym wsparciem ze strony różnych specjalistów – 
pedagoga, doradcy zawodowego, psychologa. Brała udział w wyjeździe motywacyjnym, a także stacjonarnych 
warsztatach czy doradztwie i pośrednictwie zawodowym, spotkaniach z psychologiem. Już na początku projektu 
poznała trenera pracy i otrzymywała jego wsparcie przez cały czas trwania programu.  

Z uwagi na umiejętności Beneficjentki i jej zainteresowania związane z pracą w kuchni, poszukiwano dla niej 
praktyk w gastronomii. Praktyki odbywała w bursie szkolnej, gdzie przez 20 dni pracowała jako pomoc 
kuchenna. Jednak, jak zauważyła sama Beneficjentka i trener pracy, atmosfera w bursie była nieprzyjemna. 
Pracujące tam osoby były niechętne nawiązaniu kontaktów z nowo przybyłymi pracownicami (uczestniczką 



 

85 | S t r o n a  
 
 

i trenerką). Szef bursy nie miał wcześniej doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością, dlatego 
trudno było mu zrozumieć wynikające z tego ograniczenia. Stawiał przed Beneficjentką wygórowane 
wymagania, nie rozumiał, że potrzebuje ona czasu, aby wdrożyć się w nowe zadania.  

Praktyki trwały 40 godzin i zostały ukończone przez Beneficjentkę, jednak trudności w tym miejscu pracy 
wpłynęły negatywnie na jej motywację do kontynuowania udziału w projekcie i podjęcia zatrudnienia. Trenerka 
dostrzegała te trudności i prowadziła dużo rozmów z Uczestniczką, starając się ją wesprzeć. Jednoczesne 
poszukiwała miejsca na staż, ponieważ była przekonana o możliwościach Beneficjentki i tym, że jej udział 
w projekcie może się zakończyć sukcesem. 

Po przełamaniu obaw Uczestniczki, wzięła ona udział w stażu, również jako pomoc kuchenna, ale w innym 
miejscu pracy, w ośrodku szkolno-wychowawczym, który kobieta znała już wcześniej. Tym razem działanie 
przebiegło sprawnie. Uczestniczka została bardzo pozytywnie przyjęta przez współpracowników, szybko się 
rozwijała, zarówno jeśli chodzi o umiejętności zawodowe, jak i nabieranie śmiałości jako pracownik. Staż trwał 
6 miesięcy. Jednak w tym czasie pojawiły się inne trudności. Ponieważ Beneficjentka została skreślona z listy 
uczestników WTZ, nie miała już takiego, jak przed projektem kontaktu z pracownikami i uczestnikami 
warsztatu. Wiązało się to z poczuciem wyobcowania, uświadamiało kobiecie, że wkracza w nowy etap w życiu. 
Na szczęście nie osłabiło to jej motywacji do podjęcia pracy i podejmowania nowych wyzwań. 

Starano się o to, aby Uczestniczka została zatrudniona w OREW-ie, jednak ośrodek nie miał możliwości 
wprowadzenia kolejnego etatu. W ciągu miesiąca w miejscu zamieszkania Uczestniczki ma zostać otwarty 
zakład aktywności zawodowej, będzie tam ona pracować jako pomoc kuchenna. Być może będzie także 
możliwość, aby podjęła się pełnienia obowiązków na stanowisku mentora.  

Efekty udziału w projekcie 

Udział w projekcie pozwolił Beneficjentce na rozwinięcie kompetencji społecznych. Jak zauważa trenerka pracy, 
Uczestniczka nabrała śmiałości w nawiązywaniu kontaktów społecznych, zarówno z osobami 
z niepełnosprawnością, jak i pełnosprawnymi. Okazało się, że Beneficjentka ma zdolności kierownicze, potrafi 
motywować zespół do pracy, jak i rozdzielać pracę. Dlatego zaczęto się zastanawiać nad znalezieniem dla niej 
pracy w charakterze mentora. 

Znacząco wzrosła samoocena Uczestniczki związana z podjęciem pracy i sprostaniu obowiązkom. Ponadto 
zaczęła się częściej włączać w obowiązki domowe, częściej brać odpowiedzialność za to, co zostanie podane na 
obiad, czy potrzebę zrobienia drobnych zakupów. 

Czułam się bardziej doceniania, miałam swoje pieniądze, na swoje wydatki, poznawałam nowych ludzi, czułam się taka, 

bardziej się może otworzyłam na obcych ludzi. CS_3_uczestnika projektu 

Uczestniczka znacznie rozwinęła swoje kompetencje zawodowe. Nauczyła się nowych umiejętności, jeśli chodzi 
o pracę w kuchni, np. obsługi kolejnych urządzeń czy też poznała nowe przepisy na potrawy kulinarne. Ponadto 
miała możliwość rozwinięcia wcześniej nabytych umiejętności szukania pracy, pisania CV, wyszukiwania ofert 
w Internecie, kontaktu z pracodawcą. Co równie istotne, znacząco wzrosła jej motywacja do pracy. 

Kiedyś, żeby jej powiedzieć, że ona pójdzie do pracy, to była awantura, krzycz, płacz, nie wiadomo co, wymyślanie, że 

nie. A teraz już dojrzała i widzę, że ona już tak bardziej myśli o pracy, bo co ona ma zrobić, ona musi sobie strój 

przygotować, wcześniej wstać, wcześniej iść. Także to dużo się zmieniło. CS_3_opiekun uczestnika 

Rodzina Uczestniczki nie potrzebuje wsparcia ze strony warsztatu terapii zajęciowej czy innego ośrodka. Przy 
czym, co istotne dla Beneficjentki, pracownicy warsztatu są zawsze do dyspozycji uczestników projektu, także 
po jego zakończeniu. Kadra, która pracowała z Beneficjentką w WTZ i przy projekcie, a zwłaszcza trenerka 
pracy, będzie z nią w kontakcie. Dzięki temu Uczestniczka może liczyć na wsparcie w razie trudności. 

Udział w projekcie znacząco wpłynął na sytuację zawodową Uczestniczki, a w tym na całe jej życie. Udział 
w poszczególnych zadaniach wiązał się z różnymi trudnościami, jednak Beneficjentka była zdecydowana 
kontynuować działania, w czym znacznie pomogła jej trenerka pracy. Uczestniczka nie tylko stała się aktywna 
zawodowo, ale także rozwinęła swoje zdolności kierownicze, umiejętności interpersonalne oraz określiła 
zainteresowania na polu zawodowym - będzie kontynuować pracę, jako pracownik kuchni lub jako mentor.  
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13.4 Studium przypadku numer 4 

Sytuacja beneficjenta przed udziałem w projekcie  

Uczestniczką jest kobieta w wieku około 30 lat, z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. Mieszka z rodzicami 
którzy, jak zauważa terapeutka, akceptują niepełnosprawność córki, ale też traktują ją jak osobę dorosłą. 
Beneficjentka ma w domu określone obowiązki związane z przygotowywaniem posiłków czy porządkami. 
Rodzina bierze pod uwagę jej ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, stara się jednak wyznaczać jej 
zadania i rozwijać jej samodzielność.  

Kobieta ukończyła szkołę życia w ośrodku szkolno-wychowawczym, nigdy nie podejmowała zatrudnienia. Jest 
uczestnikiem zajęć w lokalnym środowiskowym domu samopomocy, odbywających się stale, od poniedziałku 
do piątku. Uczęszcza do pracowni społecznej, gdzie prowadzona jest aktywizacja usprawniająca i społeczna. 
Ponadto korzysta z rehabilitacji fizycznej. 

Rekrutacja do projektu  

Uczestniczka została wytypowana przez kadrę miejsca realizacji projektu do udziału w projekcie. Specjaliści 
zauważyli, że jest osobą, która chętnie podejmuje się różnych działań, stara się być aktywna w miarę swoich 
możliwości. Ważne było również nastawienie matki Uczestniczki, która motywowała córkę do aktywnego 
spędzania czasu i do rozwijania swoich umiejętności. 

Rodzice Uczestniczki od początku byli przychylni udziałowi córki w projekcie, nie mieli obaw z tym związanych. 
Natomiast ona sama z początku obawiała się zmiany, z jaką wiązał się projekt, wejścia w nowe środowisko, jako 
że nie znała wcześniej jednej z terapeutek a także niektórych uczestników. Nie miała też pewności, czy poradzi 
sobie z zadaniami związanymi z produkcją podpałki.  

Oczekiwano, że dzięki udziałowi w projekcie Beneficjentka będzie miała okazję do podejmowania kolejnej 
aktywności, nabierze śmiałości w nawiązywaniu kontaktów społecznych.   

Przebieg udziału w projekcie  

Kobieta brała udział w czynnościach w pracowni podpałek. W projekcie uczestniczyła ponad rok. W tym czasie 
cały czas była Beneficjentką środowiskowego domu samopomocy, dodatkowo dwa razy w tygodniu po 
zajęciach w ŚDS brała udział w zajęciach w pracowni wyrobu podpałki.  

Jak zauważa terapeutka, początkowo Uczestniczce trudno było się zaklimatyzować i wdrożyć w nowe zadania. 
Była nieufna w stosunku do kadry i innych uczestników, sprawiała wrażenie zagubionej. Z czasem nabierała 
jednak zaufania do kadry merytorycznej projektu, malał również stres związany z pracą przy wyrobie podpałek, 
w miarę jak uczyła się poszczególnych zadań. Zauważyła także, że atmosfera w pracowni jest przyjazna, inni 
uczestnicy są pozytywnie do siebie nastawieni, a kadra jest wyrozumiała. 

Efekty udziału w projekcie 

Udział w projekcie pozwolił Beneficjentce na rozwinięcie kompetencji społecznych. Nabrała śmiałości 
w nawiązywaniu kontaktów społecznych, a nawet w inicjowaniu rozmowy, czego dotąd nie robiła. Co równie 
ważne z punktu widzenia kadry projektu, Beneficjentka nauczyła się mówić o swoich potrzebach, stała się 
bardziej asertywna. Wcześniej, w momencie gdy pojawiały się problemy, zamykała się w sobie, płakała, 
niechętnie mówiła o tym, co jest dla niej powodem do zmartwień. Wyraźnie wzrosła jej samoocena, 
obserwowanie efektów swoich działań pozwoliło jej poczuć się jak osoba dorosła, która spędza 
czas pożytecznie.  

Uczestniczka nabyła też nowe kompetencje zawodowe. Przede wszystkim nauczyła się czynności związanych 
z produkcją podpałki. Mogła doświadczyć pracy, do czego wcześniej nie miała okazji. Nauczyła się 
obowiązkowości i tego, aby doprowadzić do końca rozpoczęte działania, mimo pojawiających się trudności. 
Ponadto wzrosła jej motywacja do pracy, chciałaby w przyszłości podjąć taką aktywność, jeśli będzie to 
możliwe. Jej celem jest samodzielne zdobycie pieniędzy na turnus rehabilitacyjny.  
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Udział Beneficjentki w projekcie był istotny także dla jej rodziców. Byli oni bardzo dumni z córki i z tego, że 
podjęła się ona nowych zadań, którym sprostała. Cenna dla nich była możliwość obserwowania efektów pracy 
córki czy też pokazanie rodzinie i znajomym, że ich dziecko – osoba z niepełnosprawnością w stopniu głębokim, 
może wykonać samodzielnie tak użyteczny produkt, jak podpałka.  

Trudno określić, jak będzie wyglądała przyszłość Beneficjentki. Z pewnością będzie jej brakowało zajęć na 
pracowni, poczucia bycia w pracy, ale też towarzystwa osób, które poznała w projekcie. Będzie dalej 
uczestniczką zajęć ŚDS, jednak trudno jej zrozumieć, dlaczego nie będzie mogła kontynuować wcześniej 
podejmowanych działań. Matka chciałaby, aby córka kontynuowała takie działania, czy to w ZAZ-ie czy w Kole 
PSOUU. Chciałaby, aby córka robiła coś ważnego, coś co jest potrzebne innym ludziom, użytecznie spędzała 
czas. Bardzo trudne dla niej było zaakceptowanie tego, że projekt się kończy i córka już nie będzie zajmować się 
wyrobem podpałek, co robiła przez ostatni rok.  

Terapeutka dostrzega motywację Beneficjentki do podjęcia pracy. Bierze jednak pod uwagę, że ma ona 
niewielkie szanse na podjęcie zatrudnienia. Mimo że radzi sobie z wyrobem podpałek i jest obowiązkowa, 
trudno byłoby znaleźć pracodawcę, gotowego przyjąć osobę z głęboką niepełnosprawnością do pracy. Jedynie 
kolejny projekt jest dla niej szansą na aktywność zawodową.   

Trudno określić, jakiego wsparcia może teraz potrzebować. Przedstawicielka kadry miejsca realizacji projektu 
podkreślała, że rodzina bardzo wspiera Beneficjentkę - rodzice dążą do tego, żeby aktywnie spędzała czas i na 
pewno będą dla niej szukać takiej możliwości.  

Beneficjentka może być przykładem dla innych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Udział w projekcie 
pozwolił jej na przełamanie dużej nieśmiałości, nauczyła się wyrażać swoje potrzeby i asertywnie się 
komunikować. Zarówno ona, jak i jej rodzina, przekonali się o tym, że również osoba z niepełnosprawnością w 
stopniu głębokim może podejmować nowe wyzwania i spędzać czas użytecznie. 

 

Podsumowując, przedstawione studia przypadków pokazują, z jakimi trudnościami borykali się uczestnicy 

projektu, zarówno ci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jak też 

z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. W trakcie realizacji praktyk, stażu czy też przy działaniach 

w pracowni podpałek pojawiały się obawy związane z koniecznością wejścia w nowe środowisko i sprostania 

kolejnym wyzwaniom. Jednak dzięki wsparciu kadry projektu, a w szczególności trenera pracy, udawało się 

pokonywać te trudności i z sukcesem kończyć projekt. Historie beneficjentów, których dotyczyły studia 

przypadku, mogą być przykładem dla innych osób z niepełnosprawnością, które rozważają udział 

w projektach i podejmowanie aktywności zawodowej.  
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14. REZULTATY PROJEKTU - OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM 

14.1 Ogólna ocena uczestnictwa w projekcie 

 

Większość badanych uczestników projektu będących osobami z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym przyznało, że są zadowoleni z udziału w projekcie – łącznie 90% 

uczestników przyznało, że udział w projekcie im się bardzo lub raczej podobał. Nieco bardziej zadowoleni byli 

uczestnicy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (97%), niż znacznym (83%), a także. kobiety (96%) 

niż mężczyźni (85%). Ponadto zadowolenie z udziału w projekcie było najwyższe wśród osób najmłodszych – do 

30 lat (94%), a nieco malało wraz z wiekiem osoby niepełnosprawnej, osiągając 85% zadowolonych w grupie 

osób w wieku 41 lat i więcej.  

Rysunek 8 Odsetek niepełnosprawnych intelektualnie uczestników zadowolonych z udziału w projekcie – odsetek 

odpowiedzi „bardzo mi się podobał” lub „raczej mi się podobał” oraz odsetek opiekunów uznających udział 

podopiecznego w projekcie za użyteczny – odsetek odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak” 

 

Źródło: Badanie CAPI wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w projekcie oraz wśród opiekunów – 

uwzględniono tylko przypadki osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
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Dodatkowo większość opiekunów (90%) uznała, za użyteczny udział podopiecznego z umiarkowanym lub 

znacznym stopniem niepełnosprawności w projekcie. Najczęściej byli to opiekunowie zamieszkujący 

w miastach do 20 tys. mieszkańców oraz od 20 tys. do 50 tys. mieszkańców (100% odpowiedzi zdecydowanie 

tak oraz raczej tak). Odsetek ten następnie malał wraz ze zwiększaniem się wielkości miejscowości – do 91% 

w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców. Najmniej zadowoleni byli opiekunowie pochodzący z terenów 

wiejskich – aż 22% uznało, że udział podopiecznego w projekcie nie był użyteczny. Wiązać to zapewne należy 

z faktem, że brakuje systemowego wsparcia by kontynuować działania rozpoczęte w projekcie po jego 

zakończeniu. Podobnie jak w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną, największe zadowolenie 

wyrażali opiekunowie, których podopieczni posiadali umiarkowaną niepełnosprawność (99% uznających udział 

podopiecznego za użyteczny), zaś nieco niższy poziom odnotowano w grupie opiekunów osób 

z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (84%). 

Osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które uczestniczyły 

w projekcie, podobał się według spontanicznych wskazań zarówno całokształt projektu – miła atmosfera (16%), 

możliwość nauczenia się nowych rzeczy (9%), czy ciekawe zajęcia (9%); ale również konkretne elementy 

związane z aktywizacją zawodową lub społeczną. W pierwszym przypadku wymieniano przede wszystkim 

zajęcia praktyczne (32% badanych wskazało spontanicznie na ten element). Natomiast w obszarze 

kształtowania umiejętności społecznych wskazywano na znaczącą pozytywną rolę wyjazdów i wycieczek (15%), 

zajęć w grupie (9%) oraz możliwość spotkania się z innymi ludźmi (8%). 13% badanych uczestników projektu 

z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym doceniało projekt za umożliwienie 

pracy zawodowej. 

22% osób wskazało na elementy projektu, które im się nie podobały. Zastrzeżenia były jednak bardzo 

rozdrobnione i ogólne. W największym stopniu dotyczyły one perspektywy czasowej projektu – 4% osób 

badanych stwierdziło, że projekt jest zbyt krótki oraz 2%, że miał zbyt intensywny przebieg – brakowało czasu 

na odpoczynek. Kolejne 3% respondentów nie interesowały zajęcia prowadzone w ramach projektu, a 5% nie 

podobało się, że musieli pracować.  

Tabela 22 Elementy projektu, które najbardziej się podobały i nie podobały osobom z niepełnosprawnością intelektualną 

– wskazania spontaniczne 

Elementy projektu, które się podobały  Elementy projektu, które się nie podobały  
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OGÓLNIE wszystko mi się podobało 78% 69% 

 - dobrze prowadzone, ciekawe 
zajęcia 

15% 9% sprzątanie 3% 1% 

 - mogłem się nauczyć nowych rzeczy  9% 9% zbyt dużo obcych ludzi 1% 2% 

 - wszystko mi się podobało 7% 6% zbyt krótki projekt 1% 4% 

 - miła atmosfera 4% 16% zbyt intensywny projekt, brak czasu 
na odpoczynek 

1% 2% 

KONKRETNE CZYNNOŚCI ZAWODOWE zły stosunek innych, śmiały się ze 
mnie 

1% 0% 

 - zajęcia praktyczne 9% 32% traktowali nas jak małe dzieci 1% 0% 

 - praktyki w restauracji 6% 2% zajęcia mnie nie interesowały 1% 3% 



 

90 | S t r o n a  
 
 

Elementy projektu, które się podobały  Elementy projektu, które się nie podobały  

 - prace porządkowe 5% 0% zajęcia z ogrodnictwa 1% 0% 

 - zajęcia plastyczne 4% 2% wszystko mi się nie podobało 1% 0% 

 - podlewanie kwiatów, sadzenie, 
prace ogrodowe 

3% 0% trzeba było pracować 0% 5% 

 - gotowanie 1% 1% za długie szkolenie 0% 3% 

 - koszenie trawy  1% 0% nie mam pracy 0% 2% 

 - składanie podpałek 1% 2% trudno  powiedzieć 14% 9% 

 - korzystanie z Internetu, czytanie, 
liczenie, ćwiczenia matematyczne 

1% 1%  

 - pisanie 1% 0% 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOSCI SPOŁECZNYCH 

 - spotkania z nowymi ludźmi, 
kolegami 

16% 8% 

 - wyjazdy, wycieczki, spacery  9% 15% 

 - współpraca z terapeutą 4% 1% 

 - nauka komunikacji z innymi 3% 4% 

 - zajęcia w grupie 1% 9% 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 

 - mogłem normalnie pracować 10% 13% 

 - ćwiczenia grupowe na temat 
poszukiwania pracy 

8% 2% 

 - mogłem być przydatny 2% 1% 

 - informacje dotyczące tego jak 
ubierać się w pracy 

1%  

 - rozmowy o postępowaniu, co 
można a czego nie można robić w 
pracy  

1% 1% 

INNE 

 - zarobiłem pieniądze 2% 2% 

 - dowożenie busem 1% 1% 

 - dostałam torbę środków 
chemicznych

7
  

1% 1% 

trudno  powiedzieć 4% 4% 

Źródło: Badanie CAPI wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w projekcie – uwzględniono tylko 

przypadki osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

 

Niepełnosprawnym uczestnikom projektu, nie tylko podobała się ta inicjatywa, ale również w większości 

uznali, że nauczyli się w projekcie nowych rzeczy – 89%. Zdanie takie wyraziło 85% badanych kobiet i 89% 

mężczyzn. Nieco częściej przyznawały, że nauczyły się nowych rzeczy w projekcie osoby do 40 roku życia niż 

starsze. W największym stopniu zyskały też osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym (93%) niż 

znacznym (85%).   

                                                                 
7 Prawdopodobnie respondentowi chodziło o kosmetyki otrzymane w ramach Pakietu Personalnego.  
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Również większość opiekunów przyznała, że ich podopieczni dzięki projektowi nauczyli się nowych rzeczy 

(89%). Najczęściej byli to opiekunowie osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (99%) oraz z miast 

do 20 tys. mieszkańców (100%). Wraz ze wzrostem wielkości miasta malał odsetek tych, którzy uznawali, że 

podopieczny dzięki projektowi nauczył się nowych rzeczy. 

Podsumowując, w ewaluacji ex-post dostrzegalny jest nieznaczny spadek ogólnego zadowolenia osób 

z niepełnosprawnością w uczestnictwie w projekcie na różnych wymiarach. Wiąże się to prawdopodobnie 

z rozczarowaniem, że projekt dobiega końca. W badaniu jakościowym kadra merytoryczna podkreślała, że 

konieczne jest zapewnienie wsparcia systemowego po zakończeniu projektu, gdyż brak ciągłości wsparcia nie 

jest dla OzNI zrozumiały i budzi ich frustrację. 

Rysunek 9 Odsetek tych, którzy uznali, że dzięki projektowi nauczyli się nowych rzeczy lub podopieczny nauczył się 

nowych rzeczy 

Źródło: Badanie CAPI wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w projekcie oraz wśród opiekunów 

– uwzględniono tylko przypadki osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
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14.2 Wpływ projektu na umiejętności społeczne 

Uczestnicy projektu oraz ich opiekunowie bardzo wysoko ocenili udział w projekcie w obszarze zwiększenia 

umiejętności społecznych osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym – utrzymane zostały wyniki ewaluacji mid-term w tym obszarze.  

Zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak również opiekunowie uznali, że udział w projekcie osobom  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pozwolił przede wszystkim na 

zwiększenie umiejętności w zakresie nawiązania kontaktu z innymi ludźmi (93% niepełnosprawnych 

uczestników oraz 99% opiekunów), umiejętności słuchania innych (odpowiednio 87% i 99%) oraz umiejętności 

potrzebnych w kontaktach z innymi ludźmi – w spotkaniach, rozmowach, wspólnej pracy (odpowiednio 87% 

i 98%). Niepełnosprawni uczestnicy słabiej ocenili projekt pod względem przekazywania im umiejętności 

potrzebnych do panowania nad gniewem, złością (78% uznało, że poprawiły się ich umiejętności w tym 

zakresie) oraz samodzielnego robienia różnych codziennych rzeczy (76%). W przypadku opiekunów jednak aż 

94% uznało, że ich podopieczny przynajmniej w stopniu niewielkim poprawił swoje umiejętności w panowaniu 

nad gniewem lub złością, a 93% w przypadku samodzielnego wykonywania codziennych czynności.  

Rysunek 10 Odsetek tych, którzy uznali, że dzięki projektowi poprawiły się ich umiejętności społeczne oraz odsetek 

opiekunów, którzy uznali, że podopieczni zwiększyli swoje umiejętności społeczne – odsetek odpowiedzi w bardzo dużym 

stopniu, w dużym stopniu, w średnim stopniu i niewielkim stopniu 

 

Źródło: Badanie CAPI wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w projekcie oraz wśród opiekunów 

– uwzględniono tylko przypadki osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
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14.3 Wpływ projektu na umiejętności zawodowe oraz sytuację zawodową 

Zarówno niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczestnicy projektu, jak i 

ich opiekunowie słabiej ocenili zdobywane w projekcie umiejętności zawodowe, w porównaniu do 

umiejętności społecznych. Podobna sytuacja miała miejsce w ewaluacji mid-term. 

Niepełnosprawni intelektualnie uczestnicy projektu przede wszystkim przyznawali, że dzięki projektowi 

poprawiły się ich umiejętności w zakresie samodzielnej pracy (60%). Potwierdzają to również opiekunowie, 

którzy w 84% wskazali, iż w co najmniej niewielkim stopniu ich podopieczny poprawił swoje umiejętności w tym 

aspekcie. W zdecydowanie mniejszym stopniu osoby z niepełnosprawnością intelektualną uznawały, że 

poprawiły swoje umiejętności w pozostałych trzech obszarach: samodzielne rozwiązywanie problemów (43%), 

sposoby w jaki można rozmawiać o pracy, z osobą, która nas zatrudnia (49%) oraz sposoby jak szukać pracy 

(43%). Istotnie lepiej umiejętności podopiecznych w tych obszarach ocenili natomiast opiekunowie – co 

najmniej 77%-82% przyznało, że podopieczny poprawił swoje umiejętności przynajmniej w stopniu niewielkim. 

Rysunek 11 Odsetek tych, którzy uznali, że dzięki projektowi poprawiły się ich umiejętności zawodowe oraz odsetek 

opiekunów, którzy uznali, że podopieczni zwiększyli swoje umiejętności zawodowe – odsetek odpowiedzi w bardzo 

dużym stopniu, w dużym stopniu, w średnim stopniu i w niewielkim stopniu 

 

Źródło: Badanie CAPI wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w projekcie oraz wśród opiekunów 

– uwzględniono tylko przypadki osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

 

Większość niepełnosprawnych uczestników projektu chciałaby pracować zawodowo (76%, w tym 52% 

chciałoby bardzo pracować). Znaczące różnice w tym obszarze widoczne są pomiędzy respondentami z różnym 

stopniem niepełnosprawności. Aż 86% niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym chciałoby pracować, 

podczas gdy w grupie osób z niepełnosprawnością znaczną już tylko 66%.  
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Opiekunowie również chcieliby w większości, by ich podopieczny pracował, jednakże odsetek ten jest nieco 

niższy, niż w grupie samych osób niepełnosprawnych i wynosi 67% (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). 

Aż 83% opiekunów podopiecznego z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności chciałoby by on pracował. 

Odsetek ten zdecydowanie spada wraz z pogłębianiem się niepełnosprawności – wśród opiekunów 

podopiecznych ze znacznym stopniem niepełnosprawności wyniósł już 55%. Co ciekawe większą chęć podjęcia 

pracy przez podopiecznego wyrazili opiekunowie zamieszkujący w miastach do 20 tys. mieszkańców (94%) oraz 

w miastach 20-50 tys. mieszkańców (80%). Najrzadziej zaś opiekunowie ze wsi (49%), co zapewne wiąże się 

z dostępnością możliwości zatrudnienia w najbliższej okolicy.  

Co prawda większość opiekunów chciałaby, by podopieczni pracowali, jednak rzadziej uznawali, że ich 

podopieczny może pracować zawodowo (51%). Najczęściej byli to opiekunowie osób z umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności (72%), opiekunowie w wieku do 35 lat (68%), a także opiekunowie mieszkający 

w miastach do 20 tys. mieszkańców (81%). Z drugiej strony najczęściej przyznawali, że podopieczny nie może 

pracować opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym (62%), opiekunowie 

najstarsi, powyżej 55 lat (46%) oraz opiekunowie ze wsi (57%) i największych miast (46%).  

Rysunek 12 Odsetek niepełnosprawnych uczestników projektu, którzy chcieliby pracować zawodowo (odpowiedzi „tak, 

bardzo” oraz „tak trochę”) oraz opiekunów, którzy chcieliby by ich podopieczni pracowali zawodowo (odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” oraz „raczej tak” 

 

Źródło: Badanie CAPI wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w projekcie oraz wśród opiekunów 

– uwzględniono tylko przypadki osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
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15. OCENA PROJEKTU Z PERSPEKTYWY RODZICÓW/OP IEKUNÓW PRAWNYCH  

UCZESTNIKÓW Z UMIARKOWANYM I ZNACZNYM STOPNIEM 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

Większość rodziców/opiekunów osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy 

uczestniczyli w badaniu oceniła, że udział w projekcie „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w 

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

oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III” spełnił ich oczekiwania (81% odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”). 

Odwołując się do wyników uzyskanych w trakcie ewaluacji mid-term, można zauważyć spadek odsetka 

badanych rodziców i opiekunów, dla których projekt spełnił oczekiwania (spadek o 11 punktów procentowych). 

Zapewne część z nich w trakcie trwania projektu miała nadzieję, że ich niepełnosprawnemu bliskiemu uda się 

jeszcze podjąć zatrudnienie, mogła też obserwować na bieżąco inne pozytywne efekty udziału w projekcie. 

Tymczasem okres, w którym projekt się kończy, jest trudny nie tylko dla beneficjentów, ale i ich rodzin, kiedy 

trzeba się zmierzyć z zakończeniem wcześniej podejmowanej aktywności, takiej jak praca przy wyrobie 

podpałek, zajęcia praktyczne u pracodawcy, wsparcie doradcy i inne. 

Jeśli chodzi o to, czy projekt spełnił oczekiwania, trochę lepiej oceniły to kobiety (83%) niż mężczyźni (70%). 

Można też zauważyć, że wraz z wiekiem badanych, malał nieznacznie odsetek ocen pozytywnych. O tym, że 

udział w projekcie spełnił ich oczekiwania, najczęściej mówiły osoby w wieku do 35 lat (89%) oraz w wieku 36-

55 lat (85%). Natomiast wśród rodziców/opiekunów powyżej 55 roku życia, odsetek odpowiedzi „zdecydowanie 

tak” i „raczej tak” wyniósł 76%. Zdecydowana większość opiekunów, których dziecko ma niepełnosprawność 

w stopniu umiarkowanym, była zadowolona z projektu (92%). Jednak z perspektywy osób, których podopieczny 

ma niepełnosprawność w stopniu znacznym, projekt w mniejszym stopniu spełnił oczekiwania (73%).  

Dość duże różnice można zauważyć w ocenie projektu wśród badanych rodziców i opiekunów, ze względu na 

wielkość miejsca zamieszkania. Najsłabiej projekt oceniły osoby zamieszkujące duże miasta, pow. 200 tys. 

mieszkańców (73%). Być może rozbudowana oferta wsparcia dostępna w większych ośrodkach miejskich 

wpływała na wzrost oczekiwań tamtejszych rodzin osób z niepełnosprawnością. Z drugiej strony również 

mieszkańcy wsi rzadziej niż inni deklarowali, że projekt spełnił ich oczekiwania (65%). Może to być 

odzwierciedleniem bardziej ostrożnych postaw wobec aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną na 

wsiach niż w ośrodkach miejskich.  
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Rysunek 13 Odsetek respondentów, którzy odpowiedzieli „raczej tak” lub „zdecydowanie tak” na pytanie: Czy udział  

w tym projekcie spełnił Pana(i) oczekiwania? 

 

Źródło: Badanie CAPI wśród opiekunów – uwzględniono tylko przypadki opiekunów osób z niepełnosprawnością w stopniu 

umiarkowanym i znacznym. 

 

Jak pokazuje zrealizowane badanie ilościowe wśród opiekunów osób z niepełnosprawnością w stopniu 

umiarkowanym i znacznym dzięki udziałowi w projekcie przede wszystkim mieli oni okazję do integracji 

i wymiany doświadczeń z innymi opiekunami osób z niepełnosprawnością intelektualną (9%) oraz  zwiększyli 

swoją wiedzę na temat predyspozycji podopiecznego do pracy (9%). Ponadto zyskali inne spojrzenie na osoby 

niepełnosprawne (13%), możliwość ich zatrudniania (10%), ale również zyskali chwilę oddechu 

i czas dla siebie (6%). 

Opiekunowie poprzez udział w projekcie dostrzegali korzyści nie tylko dla siebie, ale również dla swoich 

podopiecznych, zwracając uwagę na korzyści w obszarze aktywizacji zawodowej: zdobycie doświadczenia, 

odbycie stażu, pracy (7%), samodzielność (7%), ale również aktywizacji społecznej: wzrost poczucia własnej 

wartości, pewności siebie (4%).  

Jedynie 21 opiekunów zgłaszało pewne zastrzeżenia, twierdząc spontanicznie w większości, że projekt nie 

zmienił nic w funkcjonowaniu nie tyle ich samych, ile ich podopiecznego (71%), który nie został przyjęty do 

pracy po odbyciu praktyk (19%). 
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Tabela 23 Odsetek odpowiedzi na pytania Co konkretnie dał Panu(i) udział w projekcie? oraz  Dlaczego projekt ten nie 

spełnił Pana(i) oczekiwań? – wskazania spontaniczne 

Co konkretnie dał udział w projekcie  
 Dlaczego projekt nie spełnił 

oczekiwań 
 

 Ewaluacja 
mid-term 

(N=168) 

Ewaluacja 
ex-post 
(N=166) 

 Ewaluacja 
mid-term 

(N=11) 

Ewaluacja 
ex-post 
(N=21) 

KORZYŚCI DLA OPIEKUNA nic nie wyniosłe(a)m 55% 5% 

 - chwila oddechu, dał mi czas dla siebie 13% 6% nic nie zmienił w 
funkcjonowania 
podopiecznego 

18% 71% 

 - integracja i wymiana doświadczeń 
opiekunów osób niepełnosprawnych 

12% 9% praca 8 godz. jest zbyt 
długa dla 
podopiecznego 

9% 0% 

 - inne spojrzenie na możliwość 
zatrudnienia niepełnosprawnych  

11% 10% bo nie został przyjęty 
do pracy po 
zakończeniu praktyk 

0% 19% 

 - zwiększyła się moja wiedza na temat 
predyspozycji podopiecznego do pracy  

11% 9% trudno  powiedzieć 18% 5% 

 - pomoc w opiece i poprawa jakości 
życia 

8% 2%  

 - zaufanie, że inni mogą mi pomóc  6% 2% 

 - przerwanie monotonii, uśmiech w 
rodzinie 

4% 1% 

 - wyciszenie emocjonalne 4% 1% 

 - inne spojrzenie na osoby 
niepełnosprawne  

4% 13% 

 - możliwość uczestnictwa w szkoleniu 4% 7% 

 - umiejętności komunikacji z córką 2% 2% 

 - spotkanie ze specjalistami 2% 2% 

 - nic nie dał opiekunowi 2% 8% 

 - projekt spełnił moje oczekiwania 2% 3% 

 - uzyskałam spokój, że poradzi sobie w 
życiu 

1% 1% 

 - darmowe wyżywienie 1% 0% 

 - zadowolenie i satysfakcja, że moje 
dziecko potrafi coś zrobić 

1% 2% 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA   

 - doświadczenie, staż, praca 8% 7% 

 - otwartość na innych ludzi, integracja  5% 0% 

 - wzrost poczucia własnej wartości, 
pewności siebie 

4% 4% 

 - nowe umiejętności - ogólnie 4% 0% 

 - ma zorganizowany czas 3% 0% 

 - samodzielność 2% 7% 

 - ogólnie - zadowolona/y z udziału w 
projekcie 

2% 4% 

 - zainteresowanie pracą 2% 1% 

 - umiejętność słuchania innych 2% 0% 

 - opanowania gniewu, złości 1% 0% 
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Co konkretnie dał udział w projekcie  
 Dlaczego projekt nie spełnił 

oczekiwań 
 

 Ewaluacja 
mid-term 

(N=168) 

Ewaluacja 
ex-post 
(N=166) 

 Ewaluacja 
mid-term 

(N=11) 

Ewaluacja 
ex-post 
(N=21) 

 - wykonywanie prac porządkowych  1% 0% 

 - obowiązkowość, punktualność, 
dyscyplina 

1% 2% 

 - umiejętność gotowania i pieczenia 1% 0% 

 - jakie powinno być podejście do 
pracownika 

1% 0% 

 - umiejętności pracy i komunikacji  w 
grupie, zespole 

1% 0% 

 - wykonywanie prac prostych, 
powtarzalnych 

1% 2% 

 - umiejętność przygotowania posiłku 1% 0% 

 - prace ogrodowe: koszenie trawy, 
pielęgnacja roślin 

1% 0% 

 - organizacja pracy własnej 1% 0% 

 - poczucie bycia potrzebnym 1% 1% 

 - wzrost samodzielności - mycie, 
samodzielne ubieranie się 

1% 0% 

- lepsze samopoczucie córki 0% 4% 

- motywacja do działania 0% 2% 

- umiejętność pisania CV 0% 1% 

- poprawa stanu zdrowia 0% 1% 

- umiejętność rozmowy z pracodawcą 0% 1% 

trudno  powiedzieć 2% 4% 

Źródło: Badanie CAPI wśród opiekunów – uwzględniono tylko przypadki opiekunów osób z niepełnosprawnością w stopniu 

umiarkowanym i znacznym. 

 

Większość badanych opiekunów osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

przyznała, że dzięki udziałowi w projekcie wzrósł poziom ich wiedzy na temat aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych intelektualnie (76% odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Jest to trochę mniej 

odpowiedzi niż uzyskanych w trakcie ewaluacji mid-term (spadek o 12 punktów procentowych). Większość 

rodziców zakończyła udział w dedykowanych im warsztatach na kilka miesięcy przed ewaluacją ex-post, 

natomiast w czasie prowadzenia ewaluacji śródokresowej rodzice mieli jeszcze w pamięci wrażenia i wiedzę 

uzyskaną na warsztatach i być może to spowodowało różnicę w odpowiedziach.  

Odpowiedzi udzielane przez opiekunki i opiekunów w trakcie ewaluacji ex-post były bardzo zbliżone. Dało się 

jednak zauważyć różnice w opiniach badanych, w zależności od ich wieku. Wraz z wiekiem malał odsetek osób, 

które stwierdziły, że udział w projekcie zwiększył ich wiedzę na temat aktywizacji zawodowej ONI (89% 

odpowiedzi wśród osób do 35 roku życia, 78% w grupie wiekowej 36-55 lat i już tylko 70% wśród osób powyżej 

55 roku życia). Z punktu widzenia rodziców, projekt dał okazję do zwiększenia swojej wiedzy na temat 

aktywizacji ONI wśród opiekunów osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym (82%), trochę rzadziej 

wśród osób, których podopieczni mają niepełnosprawność w stopniu znacznym (71%). Większość mieszkańców 

miast do 50 tys. mieszkańców zauważyła, że udział w ewaluowanych działaniach zwiększył ich wiedzę 
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o aktywizacji zawodowej ONI (87-94% odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Z kolei mieszkańcy wsi 

najrzadziej deklarowali, że projekt wniósł nową wiedzę w tym zakresie (63%).  

Rysunek 14 Odsetek respondentów, którzy odpowiedzieli „raczej tak” lub „zdecydowanie tak” na pytanie: Czy udział  

w projekcie zwiększył Pana(i) wiedzę na temat aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie? 

 

Źródło: Badanie CAPI wśród opiekunów – uwzględniono tylko przypadki opiekunów osób z niepełnosprawnością w stopniu 

umiarkowanym i znacznym. 

 

Większość badanych rodziców i opiekunów uczestników z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną 

stwierdziło, że dzięki udziałowi w projekcie zmieniło się ich nastawienie do aktywizacji zawodowej osób 

z niepełnosprawnością intelektualną (71% odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). W porównaniu do 

wyników uzyskanych w trakcie ewaluacji mid-term odsetek ten nieznacznie spadł (o 14 punktów 

procentowych). Być może na odpowiedzi w trakcie ewaluacji ex-post wpływ miało rozczarowanie części 

rodziców związane z zakończeniem się działań w ramach projektu. 

Odpowiedzi udzielane przez opiekunki i opiekunów były bardzo zbliżone. Dało się jednak zauważyć różnice 

w opiniach badanych, w zależności od ich wieku. Wraz z wiekiem malał odsetek osób, które stwierdziły, że 

dzięki udziałowi w projekcie zmieniło się ich nastawienie do aktywizacji zawodowej ONI (84% odpowiedzi 

wśród osób do 35 roku życia, 77% w grupie wiekowej 36-55 lat i już tylko 62% wśród osób powyżej 55 roku 
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życia). Ponadto najczęściej swoje postawy wobec aktywizacji ONI zmienili opiekunowie osób z głębokim 

stopniem niepełnosprawności (74%), rzadziej ci, których podopieczni mają niepełnosprawność intelektualną 

w stopniu znacznym (69%). Podobnie, jak przy innych wskaźnikach, wielkość miejsca zamieszkania miała wpływ 

na odpowiedzi badanych. Osoby z ośrodków wiejskich (61%)rzadziej niż mieszkańcy mniejszych i średniej 

wielkości miast stwierdzały, że udział w projekcie zmienił ich nastawienie do aktywizacji zawodowej osób 

z niepełnosprawnością intelektualną.  

Rysunek 15 Odsetek respondentów, którzy odpowiedzieli „raczej tak” lub „zdecydowanie tak” na pytanie: A czy dzięki 

udziałowi w projekcie zmieniło się Pana(i) nastawienie do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

intelektualnie? 

 

Źródło: Badanie CAPI wśród opiekunów – uwzględniono tylko przypadki opiekunów osób z niepełnosprawnością w stopniu 

umiarkowanym i znacznym. 
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16. REZULTATY PROJEKTU - OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

W STOPNIU GŁĘBOKIM ORAZ ICH OPIEKUNOWIE 

W przypadku osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim i ich opiekunów odbiór projektu był również 

pozytywny, jak to miało miejsce wśród osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

Należy mieć tutaj na uwadze, że ze względu na stopień niepełnosprawności, w większości przypadków 

w imieniu podopiecznego wypowiadali się opiekunowie.  

W 88% przypadków osób z niepełnosprawnością uznawano, że podobał im się udział w projekcie. Potwierdzili 

to również sami opiekunowie, którzy w 89% uznali udział podopiecznego w projekcie za użyteczny. Dodatkowo 

91% opiekunów oceniło, że projekt dostosowany był do możliwości podopiecznego przynajmniej w stopniu 

niewielkim, a 93% że był zgodny z jego potrzebami. 

Z punktu widzenia osób niepełnosprawnych w stopniu głębokim istotne okazały się działania kształtujące 

umiejętności społeczne – w ramach projektu podobała się praca w grupie (21%), ale również możliwość 

spotkania się z innymi ludźmi (15%). Zadowolenie z projektu zapewniała także miła atmosfera (20%), możliwość 

nauczenia się nowych rzeczy (11%), ale również uczestniczenie w zajęciach praktycznych (20%). 

Z drugiej strony główne obszary niezadowolenia to: zbyt długie szkolenie (5%), zbyt intensywny przebieg 

projektu (4%) oraz konieczność obcowania ze zbyt dużą liczbą obcych osób (3%). 

81% osób niepełnosprawnych w stopniu głębokim nauczyło się nowych umiejętności w ramach projektu, co 

potwierdziło 82% opiekunów. Wśród konkretnych czynności, jakie osoby z niepełnosprawnością w stopniu 

głębokim nabyły w trakcie trwania projektu, ich opiekunowie wymieniali głównie czynności związane 

z wyrobem podpałki (34%) oraz wykonywaniem prac prostych, powtarzalnych (21%). Uczestnicy nabywali także 

zdaniem opiekunów umiejętności społecznych takich jak umiejętność pracy i komunikacji w grupie, zespole 

(11%), czy otwartość na inne osoby (7%), a także samodzielność (11%), obowiązkowość, punktualność (9%).  

Większość osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim chciałaby nadal uczestniczyć w projekcie (78%), 

w tym 70% bardzo by chciało. O wartości udziału tych osób w projekcie świadczy również fakt, że gdyby nie 

uczestniczyli w projekcie pozostawaliby biernymi społecznie – 44% siedziałoby w domu, 34% nudziłoby się, nic 

by nie robiło. 15% uczestniczyłoby w zajęciach WTZ, a kolejne 4% w innego typu zajęciach.  

 

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim nie tylko uznawali udział w projekcie za 

korzystny dla swojego podopiecznego, ale także pozytywnie ocenili własny udział w skierowanych do nich 

warsztatach. 86% przyznało, że udział w projekcie spełnił ich oczekiwania. Jedynie pięć osób uznało, że projekt 

nie spełnił ich oczekiwań, ale nie ze względu na własny w nim udział, ale ze względu na fakt, że nie zmienił nic 

w sytuacji ich podopiecznego.  

Opiekunowie z udziału w projekcie wynieśli przede wszystkim możliwość posiadania chwili dla siebie, 

odpoczęcia od opieki nad podopiecznym (18%), a także możliwość integracji i wymiany doświadczeń z innymi 

opiekunami osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto zwiększyli swoją wiedzę na temat 

predyspozycji do pracy podopiecznego (13%), czy tez uzyskali inne spojrzenie na osobę niepełnosprawną (9%). 

7% opiekunów przyznało, że posiadają satysfakcję, że ich podopieczny coś potrafi zrobić. 
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17. OPINIE PRACODAWCÓW NA TEMAT PROJEKTU ORAZ ZATRUDNIANIA OSÓB 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  

Praktycznie wszyscy pracodawcy, którzy wypełnili ankietę uznali, że udział w projekcie przyniósł im korzyści. 

Badani wskazywali przede wszystkim na korzyści związane ze zwiększeniem wiedzy - na temat społecznego 

funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną (57,1%) lub też na temat samej niepełnosprawności 

intelektualnej (48,2%). Duża część pracodawców (42,9%) uświadomiła sobie także zasadność przełamywania 

społecznych stereotypów. 

Rysunek 16 Czy udział w projekcie przyniósł pracodawcy korzyści 

 

Źródło: Ankiety pracodawców (N=56). 

Rysunek 17 Czego dotyczyły korzyści odniesione przez pracodawców 

Źródło: Ankiety pracodawców (N=56). 

Większość ankietowanych pracodawców (91,1%) pozytywnie oceniła doświadczenia zawodowe związane 

z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Pozytywne nastawienie pracodawców znajduje potwierdzenie 

w ich opinii na temat niepełnosprawnych. Zdecydowanie dominują oceny mówiące o życzliwości (73,2%) 

i otwartości/przyjacielskości (69,6%) osób z niepełnosprawnością intelektualną. Oceny, które można uznać za 

negatywne były wskazywane co najwyżej przez co dziesiątego pracodawcę - 8,9% stwierdziło, że 

niepełnosprawni myślą głównie o sobie, a 7,1% przyznało, że ich zdaniem osoby niepełnosprawne uważają, że 

należy im się więcej niż innym. 



 

103 | S t r o n a  
 
 

 

Rysunek 18 Ocena doświadczeń zawodowych pracodawców związane z osobami z niepełnosprawnością intelektualną 

 
Źródło: Ankiety pracodawców (N=56). 

Rysunek 19 Jak pracodawcy postrzegają osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pracowników 

 
Źródło: Ankiety pracodawców (N=56). 

Bazując na deklaracjach pracodawców, którzy wypełnili ankietę można stwierdzić, że efekty przeprowadzonego 

projektu są dobre. 83,9% ankietowanych stwierdziło, że udział w projekcie przekonał ich to tego, że osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną mogą być dobrymi pracownikami. Niewiele mniej, bo 67,9% stwierdziło, że 

udział w projekcie przekonał ich do zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością umysłową. 

Większość z pracodawców, którzy zostali przeknani do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, zatrudniło 1 lub 2 

niepełnosprawnych osób, chociaż zdarzały się także przypadki zatrudnienia 10 pracowników i więcej. 
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Rysunek 20 Czy udział w projekcie przekonał pracodawców do tego, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą 
być dobrymi pracownikami? 

 
Źródło: Ankiety pracodawców (N=56). 

Rysunek 21 Czy udział w projekcie przekonał pracodawców do zatrudnienia w swojej firmie pracowników z 
niepełnosprawnością intelektualną? 

 
Źródło: Ankiety pracodawców (N=56). 

 

Nie mniej ważne od ogólnego nastawienia pracodawców są przyczyny, dla których zdecydowali się oni na 

zatrudnienie osoby niepełnosprawnej a także powody, dla których rozważają zatrudnianie takich 

osób w przyszłości. 

Główne motywacje, jakie pojawiły się w udzielanych odpowiedziach to "zainteresowanie zatrudnieniem osób/ 

osoby niepełnosprawnej" (58,5% pracodawców, którzy zatrudnili osobę niepełnosprawną) a także "solidarność 

z tymi osobami” (53,7%).  
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Rysunek 22 Jakie były przyczyny zatrudnienia przez pracodawców osób z niepełnosprawnością intelektualną? 

 

Źródło: Ankiety pracodawców (N=56). 

Wielu pracodawców (46,4%) zadeklarowało także chęć zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przyszłości. 

Wśród tych pracodawców, głównym motywem takiej deklaracji było zadowolenie z pracy niepełnosprawnych 

i postrzeganie ich jako ludzi pracowitych. 

 

Rysunek 23 Motywacje zatrudniania w przyszłości osób z niepełnosprawnością intelektualną 

 
Źródło: Ankiety pracodawców (N=56). 

Podsumowując, wyniki ankiety ewaluacyjnej pokazują, że wśród pracodawców, którzy wzięli udział w projekcie 

i w badaniu dominują pozytywne oceny na temat pracy i zatrudniania osób z niepełnosprawnością umysłową. 

Wielu pracodawców zatrudniło takie osoby po zakończeniu projektu, duża część pracodawców planuje to 

zrobić w przyszłości.  
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Część 4 – Rekomendacje wynikające z projektu 
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18. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PRZYSZŁYCH PROJEKTÓW  

W badaniu wypracowano szereg rekomendacji, które mogą mieć zastosowanie przy realizacji projektów 

skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną w przyszłości lub ewentualnej kolejnej edycji 

ewaluowanego projektu. Część z nich wypracowano na etapie ewaluacji mid-term, jako zalecenia do dalszej 

części projektu, lecz ze względu na to, że wykraczały one poza ramy projektu i wymagałyby zmian na poziomie 

wniosku, zostały przekierowane do rekomendacji dla kolejnych edycji.  

Kwestie formalno-prawne: 

 

 Rekomendacja skierowana do PFRON, CRZL, PARTNERA 

 Pojawiają się wątpliwości, czy rekomendacje z jednego projektu będą uwzględnianie przez ich 

adresatów. Mówiono o konieczności stworzenia forum dla większej liczby projektów i zebrania 

informacji o trudnościach, jakie się w nich pojawiały. Na tej podstawie należy wystosować 

rekomendacje i skierować je np. do CRZL.  

 Wydaje się zasadne opracowanie wzoru wymogów formalnych do projektów 

wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, dostosowanych do ich 

możliwości poznawczych. Powinno to obejmować dokumentację dla beneficjenta, 

materiały informacyjne,  

o Dokumenty te powinny zostać opracowane w wersji zrozumiałej dla ONI, w gronie ekspertów 

w tej dziedzinie i powinny służyć jako wzór dokumentacji projektowej dla wszelkich 

projektów, w których wsparciem są obejmowanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną.  

o Być może powinno się powołać projekt poświęcony wyłącznie opracowaniu tego 

rodzaju dokumentacji.  

o Z uwagi na specyfikę wsparcia ONI należy stosować niestandardowe rozwiązania, być może 

w ramach projektu innowacyjnego, jak np. projekt Trener pracy. 

 Rekomendacja skierowana do PFRON, CRZL, PARTNERA 

 Projekty tego rodzaju powinny zakładać dłuższą perspektywę czasową, ze względu na swoją złożoność, 

funkcjonalność zaoferowanego beneficjentom wsparcia, oraz wymagania związane 

z dokumentowaniem ich przebiegu.  

o Zaproponowano wydłużenie czasu trwania kolejnej edycji o 6-12 miesięcy lub rozliczanie 

czasu pracy w systemie 60:45, tak, by na każdą godzinę pracy pracownika przypadało 15 min 

na wypełnienie dokumentacji.  

 Z myślą o kolejnych edycjach rekomendowano również zwiększenie zespołu koordynującego działania 

tak, by pod opieką koordynatora w centrali znajdowało się jednorazowo nie więcej niż 5 ośrodków 

terenowych. Pozwoliłoby to zwiększyć skuteczność przepływu informacji i dokumentacji, zwłaszcza 

przy tak rozbudowanej stronie biurokratycznej projektu, jak miało to miejsce w III edycji.  

 W sytuacji braku rozwiązań systemowych (trener pracy), powinno się dążyć do umożliwiania udziału 

ONI w kilku projektach systemowych, tak zwiększać ich szansę na utrzymanie zatrudnienia. Wynika to 

ze specyfiki potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie, które potrzebują stałego, powtarzalnego 

wsparcia. Jednorazowe projekty dają efekt krótkoterminowy.  
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 Rekomendacja skierowana do PFRON, CRZL 

 Postulowano stworzenie szablonu platformy informacyjno-edukacyjnej dla projektów PFRON w celu 

zoptymalizowania dostępu do dokumentacji, jej prawidłowego prowadzenia oraz 

terminowego przekazywania.  

o Dobrym rozwiązaniem mogłoby być uruchomienie generatora, który będzie odrzucał 

niewłaściwie wypełnione dokumenty (wówczas osoba wypełniająca ma od razu informację, 

co należy poprawić) oraz który będzie blokował dostęp do strony, jeżeli pod koniec tygodnia 

z danego ośrodka nie zostaną przekazane wszystkie potrzebne dokumenty – takie rozwiązanie 

zdyscyplinuje kadrę i pozwoli uniknąć opóźnień w dostarczaniu dokumentów. Mogłoby to 

pośrednio zwiększyć płynność finansową projektu i zmniejszyć obciążenie Partnera 

rozwiązywaniem problemów natury biurokratycznej.  

o Platforma taka mogłaby zawierać szereg dodatkowych funkcjonalności jak: poczta 

projektowa, aktualności z zakresu realizacji projektu, materiały szkoleniowe itp.  

o Ze względu na podobne zasady prowadzenia dokumentacji w projektach PFRON, realizacja 

projektu poświęconego wypracowaniu takiego rozwiązania mogłaby umożliwić 

przygotowanie bazy, która zoptymalizuje realizację pod względem formalnym większej ilości 

podobnych projektów prowadzonych przez PFRON. Wydaje się to tym bardziej zasadne, że 

z punktu widzenia pojedynczego projektu mogłaby to być inwestycja zbyt 

czasochłonna i kosztowna.  

 

 Rekomendacja skierowana do CRZL 

 Przedstawiciele kadry merytorycznej sygnalizowali, że okazywało się problemem we współpracy 

z pracodawcami to, że wymaga się od nich podpisywania i wypełnienia wielu dokumentów w związku z 

przyjęciem beneficjenta projektu na staż. Eksperci proponowali wprowadzenie 

1 umowy z załącznikami.  

 Uelastycznienie harmonogramu działań w projekcie.  

o Dla uniknięcia powszechnie poruszanych trudności z realizacją ściśle określonych 

miesięcznych harmonogramów, których nieustające modyfikacje pochłaniały czas kadry 

merytorycznej oraz zarządzających projektem, warto rozważyć planowanie działań 

w modułach tygodniowych lub dwutygodniowych. Mogłoby to pozwolić uniknąć frustracji 

obecnych przy realizacji bieżącej edycji projektu.  

o Raporty dotyczące realizacji i dokumenty potwierdzające wykonanie założonych działań 

pozwoliłyby na udokumentowanie udzielonego beneficjentom wsparcia.  

o Warto też zastanowić się nad ścieżką postępowania w sytuacjach losowych (np. pogorszenia 

się stanu zdrowia beneficjenta, śmierć członka rodziny itp.) która wymusza przerwanie lub 

zawieszenie wsparcia, a tym samym zweryfikowanie harmonogramu działań, którymi 

jest obejmowany. 

 

 Rekomendacja skierowana do PFRON I PARTNERA 

Komunikacja w projekcie: 

 W sytuacji gdy wiedza na temat objętej w projekcie wsparciem grupy nie jest zbliżona miedzy Liderem 

a Partnerem powinno się przewidzieć w projekcie szkolenia skierowane do przedstawicieli Lidera.  

o Powinny one obejmować wiedzę teoretyczną, wizyty w ośrodkach wsparcia i terapii (np. 

Kołach PSOUU, WTZ-ach itp.), tak, by Lider miał możliwość zapoznania się ze specyfiką 

beneficjentów – w tym ich przykładowym potencjałem i ograniczeniami.  
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o Pozwoliłoby to zminimalizować nieporozumienia i napięcia między Liderem a Partnerem 

z zakresu opracowania odpowiedniej dokumentacji skierowanej do beneficjentów, czasu 

i harmonogramu udzielanego wsparcia itp.  

o Postulowano, by szkolenia te, przynajmniej częściowo były digitalizowane, tak, by można je 

było udostępnić osobom wchodzącym w projekt w trakcie jego realizacji. 

 Komunikacja w ramach projektu pomiędzy kadrą jest bardzo istotna. Regularne spotkania 

koordynatora projektu, doradcy zawodowego i trenera pracy mogłyby być obligatoryjne. 

 W ramach projektu mogłoby powstać forum wymiany doświadczeń pomiędzy miejscami 

realizacji projektu.  

o Pomocne byłoby kilkugodzinne spotkanie w połowie projektu – wymiana dobrych praktyk, 

podzielenie się trudnościami.  

o Co najmniej częściowo mogłoby to być realizowane w ramach zasobów portalu edukacyjno-

informacyjnego, omówionego powyżej.   

 Z myślą o nieprzewidzianych trudnościach pojawiających się w projekcie np. na poziomie zarządzania, 

warto zarezerwować w budżecie środki na wypadek potrzeby rozwiązywania takich problemów (np. 

zaoferowanie dodatkowych szkoleń, zapewnienie przejściowej superwizji dla kadry merytorycznej, 

przeprowadzenie mediacji lub organizacja warsztatów z zakresu komunikacji, powołanie niezależnego 

eksperta w celu rozstrzygnięcia kwestii spornych itp.).  

 Zapewnienie stałego dostępu do szkoleń dla kadry merytorycznej, co jest ważne szczególnie w sytuacji, 

gdy kolejne ośrodki przystępują do realizacji w trakcie trwania projektu.  

o W realizowanym projekcie pojawił się problem braku dostępu do szkoleń np. z zakresu 

prowadzenia dokumentacji projektowej. Warto prowadzić takie działania.  

o Powinien w nie być zaangażowany zarówno przedstawiciel Partnera jak i Lidera.  

o W sytuacji gdy projekt jest realizowany stopniowo, w różnych, odległych ośrodkach szkolenia 

mogłyby być przeprowadzone bezpośrednio tylko dla pierwszej grupy realizatorów a dla 

kolejnych udostępnione za pośrednictwem opisanej powyżej platformy internetowej, jako 

materiały do obowiązkowego zapoznania się przez kadrę merytoryczną.  

 Pojawiła się opinia, że część  miejsc realizujących projekt decydowała się na realizację projektu bez 

zapoznawania się z warunkami uczestnictwa, chociażby w zakresie prowadzenia dokumentacji.  

o Warto zastanowić się, w jaki sposób zobligować miejsca realizacji projektu do dokładnego 

zapoznania się z obowiązkami wynikającymi z uczestnictwa w projekcie, zanim podejmie się 

decyzję o przystąpieniu tak, aby miejsca te bardziej świadomie podejmowały decyzję, biorąc 

pod uwagę swoje możliwości (np. liczebność kadry, kompetencje w obsłudze komputera, ale 

też doświadczenie w realizowaniu projektów). 

Superwizja: 

 Szkolenie dla terapeutów dot. pracy z osobami z głębokim stopniem 

niepełnosprawności intelektualnej.  

 Zwiększona superwizja dla początkujących pracowników, zwłaszcza trenerów pracy. 

Wsparcie ONI: 

 Większe zindywidualizowanie wsparcia dla beneficjentów.  

o W projekcie takie samo wsparcie (pod względem liczby godzin i rozłożenia wsparcia w czasie) 

było zaplanowane dla wszystkich beneficjentów. Tymczasem okazało się, że mają oni różne 

potrzeby, np. jeden z beneficjentów potrzebował więcej wsparcia ze strony trenera pracy 

w pierwszym miesiącu stażu, inny pod koniec. Można to rozwiązywać poprzez określenie 
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minimum wsparcia poszczególnych specjalistów na osobę, z pozostawieniem puli do 

dyspozycji na potrzeby specjalne.  

o W związku z tym warto prowadzić diagnozę funkcjonalną dla każdego z uczestników, zaraz po 

zrekrutowaniu go do projektu. Diagnoza mogłaby zawierać plan działania dla beneficjenta, 

z wyszczególnieniem, jakiego wsparcia potrzebuje, w jakim okresie, z rozpisaniem 

wstępnego harmonogramu. 

o Postulowano także przekazywanie beneficjentom duplikatów dokumentów opisujących ich 

diagnozę i postępy, by mógłby one być później wykorzystane na potrzeby ich 

dalszej rehabilitacji.  

 Tworzeniem diagnozy mógłby się zająć zespół złożony z trenera pracy, doradcy zawodowego 

i psychologa. Być może konsultant metodyczny w projekcie mógłby włączać się z opiniowanie 

planowanego wsparcia, w razie potrzeby zgłoszonej ze strony kadry merytorycznej.  

o Przy czym zespół powinien mieć czas na poznanie beneficjenta przed postawieniem diagnozy. 

Warto wprowadzić częstą ewaluację diagnozy, tak aby w miarę lepszego poznawania 

beneficjenta oraz czynionych przez niego postępów weryfikować plan wsparcia. 

 W ramach projektu uczestnicy mogliby nabywać umiejętności z zakresu dopełniania formalności  

w urzędach (rejestracja w UP, formalności w ZUS). Uczestnicy, którzy nie podjęli zatrudnienia mogliby 

rejestrować się w urzędzie pracy. 

 Projekt mógłby dopuszczać staże dla większej liczby uczestników (miejsce realizacji ma 1-2 miejsca na 

10 uczestników). 

Wsparcie psychologa: 

 W trakcie diagnozy okazywało się, że część uczestników miała bardzo niską motywację do pracy. 

Warto, aby diagnoza ze strony psychologa była prowadzona już na etapie rekrutacji do projektu, by 

obejmować wsparciem osoby bardziej zmotywowane do podjęcia zatrudnienia. 

 1 z 5 godzin zajęć z psychologiem mogłaby się odbywać jeszcze przed wyjazdem integracyjnym, żeby 

zmotywować uczestników na samym początku do udziału w wyjeździe. Tym bardziej, że 4 godz. 

późniejszego wsparcia będą wystarczające.  

 Wydłużenie wsparcia psychologa na czas po zakończeniu działań aktywizacyjnych, tak by osoby, które 

dzięki projektowi podjęły zatrudnienie i je kontynuują mogły skorzystać z takiego wsparcia. 

Wymagałoby to jednak wydłużenia harmonogramu projektu, ponieważ po zakończeniu działań 

projektowych nie ma możliwości finansowania wsparcia.  

 W projekcie powinny być zabezpieczone środki finansowe na dodatkowe pomoce, na przykład aby 

psycholog mógł oprócz wydrukowanych przez siebie materiałów, dawać uczestnikom notes i długopis, 

gdzie mogliby robić notatki.  

Wsparcie trenera pracy: 

 Przypisanie trenerowi większej liczby godzin na znalezienie miejsca praktyk. 

Warsztaty z kompetencji społecznych: 

 Warto zaprosić osoby z niepełnosprawnością, które znalazły pracę i odniosły sukces w życiu 

zawodowym w trakcie innych projektów albo na wcześniejszym etapie tego samego projektu; najlepiej 

aby były to osoby z tego samego miejsca pracy, w którym mogą znaleźć zatrudnienie uczestnicy 

obecnego projektu, aby opowiedzieli jak najdokładniej o swoich doświadczeniach i oswoili nowych 

uczestników z konkretnym miejscem pracy. 

 W ramach warsztatów można by odwiedzać różne zakłady pracy, aby uczestnicy poznali specyfikę 

branży i stanowiska. 
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o Załącznik nr 15 – Program stażu, 
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o Załącznik nr 16 – Pismo/zapytanie do Powiatowego Urzędu Pracy, 
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o Załącznik nr 18 – Skierowanie na wstępne badania lekarskie, 
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o Załącznik nr 21 – Sprawozdanie osoby odbywającej staż, 

o Załącznik nr 22 – Opinia po zakończeniu stażu, 

o Załącznik nr 23 – Wzór zaświadczenia o ukończeniu stażu, 

o Załącznik nr 24 – Karta indywidualnego pośrednictwa pracy, 

o Załącznik nr 25 – Opinia referencyjna do zatrudnienia, 

o Załącznik nr 26 – Porozumienie z pracodawcą o organizację zatrudnienia Wspomaganego, 

o Załącznik nr 27 – Dziennik monitoringu osoby zatrudnionej, 

o Załącznik nr 28 – Karta indywidualnego wsparcia psychologicznego, 

o Załącznik nr 29 – Karta grupowego wsparcia psychologicznego, 

o Załącznik nr 30 – Karta usług asystenckich, 

o Załącznik nr 31 – Wzór IPD w zadaniu 2, 

o Załącznik nr 32 – Harmonogram zajęć aktywizujących dla osoby z głębokim stopniem 

niepełnosprawności intelektualnej, 

o Załącznik nr 33 – Miesięczna karta zajęć indywidualnych uczestnika projektu, 

o Załącznik nr 34 – Arkusz oceny Uczestnika Projektu, 

o Załącznik nr 35 – Lista obecności na zajęciach warsztatowych dla rodziców/opiekunów. 

 

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projektu pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami 
sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III”, 2014 r.; wraz z załącznikami: 
 

o Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dla osoby z umiarkowanym bądź znacznym stopniem 

upośledzenia umysłowego, 

o Załącznik nr 2 – Kwestionariusz kwalifikacyjny, 

o Załącznik nr 3 – Deklaracja udziału w projekcie dla osoby z umiarkowanym bądź znacznym 

stopniem upośledzenia umysłowego, 

o Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

o Załącznik nr 5 – Zakres danych osobowych, 

o Załącznik nr 6 – Upoważnienie do przetwarzania i przechowywania danych osobowych 

wrażliwych, 

o Załącznik nr 7 – Formularz zgłoszeniowy dla osoby z głębokim stopniem niepełnosprawności 

intelektualnej, 

o Załącznik nr 8 – Kwestionariusz oceny potencjału osoby z głębokim stopniem niepełnosprawności 

intelektualnej, 

o Załącznik nr 9 – Deklaracja udziału w projekcie dla osoby z głębokim stopniem upośledzenia 

umysłowego,  

o Załącznik nr 10 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie, 

o Załącznik nr 11 – Formularz zgłoszeniowy dla rodzica /opiekuna osoby niepełnosprawnej wraz 

z deklaracją uczestnictwa w projekcie, 

o Załącznik nr 12 – Oświadczenie dotyczące udziału w badaniu ewaluacyjnych. 
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 Strategia ewaluacji w projekcie pt. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami 
sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III”, Warszawa 2014 r. 

 Wniosek Beneficjenta o Płatność za okres od 01.11.2014 do 30.11.2014, Warszawa grudzień 2014 r. 

 Wniosek o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki wypełniony 28.04.2014 r. 
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