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I. Wprowadzenie 

Niniejszy raport opisuje wyniki ewaluacji wewnętrznej projektu systemowego „Wsparcie środowiska 

osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”  realizowanego przez Fundację 

Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w 

okresie od marca 2013 do końca czerwca 2015. 

Głównym celem projektu  była pomoc 2000 osobom niepełnosprawnym (900 kobiet i 1100 

mężczyzn)   z terenów wiejskich i małomiasteczkowych w wyjściu z sytuacji zagrożenia wykluczeniem 

społecznym poprzez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji, wyposażenie w umiejętności 

poruszania się po rynku pracy i mobilizowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. 

Cele szczegółowe projektu to: 

 Nabycie wiedzy i kompetencji umożliwiających wprowadzenie lub powrót na rynek pracy 

2000 osób niepełnosprawnych (900 kobiet i 1100 mężczyzn) poprzez zapewnienie 

profesjonalnego doradztwa, szkoleń oraz kontynuację edukacji. 

 Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych celem zmiany postaw rodzin i opiekunów w 

zakresie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 

 Nabycie umiejętności pozwalających osobom niepełnosprawnym na podjęcie zatrudnienia 

 Efektywne wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy 

 Zmiana negatywnego stereotypu osoby niepełnosprawnej jako pracownika 

Przedsięwzięcie skierowane było do 2000 osób niepełnosprawnych z terenu całej Polski, a także do 

1000 osób z ich otoczenia. W efekcie 400 osób niepełnosprawnych miało wejść na rynek pracy. 

Projekt miał charakter ogólnopolski i realizowany był w ośmiu Oddziałach Fundacji. Zakładał 

wykorzystanie 230 e-Centrów ( w założeniu- Publicznych Punktów Dostępu do Internetu) w małych 

miastach i na wsiach. W celu przystąpienia do projektu gmina lub instytucja działająca na jej terenie 

podpisywała z Fundacją porozumienie o współpracy.   

Głównym założonym rezultatem realizowanych działań było wprowadzenie na rynek pracy 400 osób 

niepełnosprawnych. Ponadto założono między innymi, że 1650 otrzyma wsparcie psychologiczne, 

1650-wsparcie w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego, 1000 osób odbędzie szkolenia 
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podnoszące umiejętności podstawowe, 800 osób weźmie udział w Integracyjnych Wyjazdowych 

Warsztatach Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, 800 osób ukończy szkolenia zawodowe. Głównym 

narzędziem wspierającym wejście uczestników projektu na rynek pracy miało być pośrednictwo pracy 

(2000 osób), a także  staże rehabilitacyjne (450 osób) i praktyki zawodowe (400 osób). 

Główne założone w projekcie wskaźniki przedstawia schemat poniżej: 

 

Schemat 1 Główne założone w projekcie wskaźniki 

 

Efektem realizacji projektu  (głównym produktem) było  powstanie Programu „Postaw na pracę”- 

propozycji modelowego rozwiązania problemu niskiej aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast.  

Projekt realizowany był w okresie od 1.IV. 2013 do 31.VI. 2015 w partnerstwie z Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, finansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Priorytet I, Działanie 1.3.6). 

15% środków na realizację Projektu pochodzi z PFRON. 

400 osób znajdzie i 
utrzyma zatrudnienie  

2000 osób z 
niepełnosprawnością 
rzadką lub sprzężoną 

zostanie objetych 
wsparciem  

1000 osób z otoczenia 
zostanie objetych 

wsparciem  

450 osób odbędzie staże 
rehabilitacyjne, 400 osób 

odbędzie praktyki 
zawodowe 

1000 osób odbędzie 
szkolenia podnoszące 

umiejetności podstawowe  

800 osób odbędzie 
szkolenia zawodowe  

1650 osób otrzyma 
wsparcie psychologiczne, 

1650 osób- w zakresie 
poradnictwa i doradztwa 

zawodowego  

800 osób weźmie udział w 
Integracyjnych 

Wyjazdowych Warsztatach 
Aktywizacji Społeczno-

Zawodowej  
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II. Projekt jako model aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z 

terenów wiejskich i małych miast 

W projekcie przyjęto określony model aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców wsi i 

małych miast, który zakładał realizację projektu lokalnie i wsparcie uczestników w całym procesie 

aktywizacji- od nabycia kompetencji społecznych po wsparcie w wejściu na rynek pracy. 

Projekt realizowany  był lokalnie poprzez tzw. e-Centra - dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, ogólnodostępne placówki wyposażone w stanowiska komputerowe ze stałym 

łączem internetowym zlokalizowane np. w domu kultury, bibliotece lub innej placówce otwartej dla 

społeczności lokalnych. W założeniu, e-Centra  miały być zlokalizowane w Publicznych Punktach  

Dostępu do Internetu (PIAP). Schemat inicjowania działania e-Centrum w ramach projektu wyglądał 

następująco: 

 Fundacja Aktywizacja nawiązuje współpracę z Gminą i podpisuje porozumienie o współpracy. 

 Gmina rekrutuje niepełnosprawnych uczestników projektu (średnio 8- 10 osób). 

 Gmina zapewnia zaplecze lokalowe i techniczne do realizacji wsparcia (e-Centrum). 

 Fundacja w porozumieniu z gminą zatrudnia lokalnego pracownika projektu- Trenera 

samodzielności, którego zadaniem jest organizacja wsparcia w e-Centrum, kontakt z 

uczestnikami projektu  i Fundacją. 

 Fundacja zatrudnia w e-Centrum Mentora (doradcę zawodowego/psychologa), którego 

zadaniem będzie prowadzenie indywidualnego i grupowego wsparcia w e-Centrum. 

W praktyce realizacyjnej schemat ten wyglądał różnie. E-centra powstawały także z inicjatywy 

lokalnych organizacji pozarządowych lub liderów lokalnych społeczności, z którymi Fundacja 

współpracowała przy realizacji wcześniejszych inicjatyw. 

Założono, że każde e-Centrum będzie uczestniczyło w projekcie przez 10 miesięcy. 

Na początku realizacji projektu w każdym e-Centrum mentor opracowywał wspólnie z każdym 

uczestnikiem Indywidualny Plan Działania (IPD), w którym określona była dopasowana do 

indywidualnych  potrzeb i możliwości ścieżka wsparcia. IPD podlegało monitoringowi i weryfikacji w 

toku trwania projektu. 
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Wsparcie niepełnosprawnych uczestników projektu podzielone było na dwa etapy: wsparcie 

podstawowe w e-Centrum (3 miesiące) i zindywidualizowane wsparcie zgodne z opracowaną w 

Indywidualnym Planie Działania ścieżką wsparcia (7 miesięcy).  Schemat uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w projekcie przedstawia poniższy schemat: 

 

Schemat 2 Schemat uczestnictwa osób niepełnosprawnych w projekcie 

 

W projekcie oferowanych było kilkanaście typów wsparcia, które można podzielić ze względu na jego 

funkcję: aktywizacja społeczna, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wejście na rynek pracy.  

Wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej obejmowało warsztaty umiejętności społecznych, 

szkolenia podstawowe (komputerowe i językowe), seminaria prawne, indywidualne wsparcie 

mentora. To wsparcie miało charakter obligatoryjny dla wszystkich uczestników i zorganizowane było 

w e-Centrach.  Aktywizację społeczną miały na celu także Integracyjne Wyjazdowe Warsztaty 

Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, w których jednorazowo uczestniczyło kilka lub kilkanaście e-

Centrów.  

Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych obejmowało szkolenia zawodowe 

(zarówno wewnętrzne, realizowane przez Fundację, jak i zewnętrzne- kupowane na rynku szkoleń) i  

szkolenia z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej, które miały na 

celu wsparcie tych uczestników, którzy chcą założyć własną firmę lub współtworzyć spółdzielnię.  

Pogłębiona 
diagnoza i IPD 

Zakończenie 
uczestnictwa w 

projekcie = praca 

Wsparcie podstawowe 

w e-Centrum 

Wsparcie zgodnie z 

indywidualną ścieżką- praca z 

Mentorem 

3 miesiące 7 miesięcy 
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Działania mające na celu wejście uczestników projektu na rynek pracy obejmowały takie działania jak 

praktyki, warsztat praktycznej nauki zawodu, staże rehabilitacyjne czy wsparcie trenera pracy. 

Główną formą wsparcia w znalezieniu zatrudnienia było pośrednictwo pracy.  

Założony w projekcie schemat wsparcia aktywizacyjnego graficznie przedstawiony został poniżej: 

 

Schemat 3 Założony w projekcie schemat wsparcia aktywizacyjnego 

 

Dodatkowo, przewidziane zostało wsparcie dla otoczenia niepełnosprawnych uczestników projektu.  

Mogli oni uczestniczyć w warsztatach dla rodzin i opiekunów (wsparcie zorganizowane w e-Centrum) 

i w  Integracyjnych Wyjazdowych Warsztatach Aktywizacji Społeczno- Zawodowej. 

III. Cele i kryteria prowadzonej ewaluacji 

Celem prowadzonej ewaluacji była ocena projektu jako modelu aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych z terenów małych miast i wsi pod kątem określonych kryteriów: 

SKUTECZNOŚĆ 

 Kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele projektu  zdefiniowane we Wniosku o 

dofinansowanie zostały osiągnięte.  

Aktywizacja społeczna: 
grupowe i indywidualne 

wsparcie w zakresie  
podnoszenia kompetencji 

społecznych (warsztaty 
umiejętności społecznych, 
indywidualne wsparcie o 

charakterze  psychologicznym, 
wsparcie prawne, doradztwo 

zawodowe, szkolenia 
podstawowe (komputerowe i 

językowe) itd.  

Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych: szkolenia 
zawodowe, szkolenia z 

przedsiębiorczości, 
działalności gospodarczej i 

spółdzielczości socjalnej  

Wejście na rynek pracy: 
praktyki, staże, warsztaty 

praktycznej nauki zawodu, 
wsparcie trenera pracy, 

pośrednictwo pracy 
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TRAFNOŚĆ 

 Kryterium to pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele projektu odpowiadają 

zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym projektem i/lub realnym potrzebom 

uczestników/-czek. 

UŻYTECZNOŚĆ, w tym zapewnienie DOSTĘPNOŚCI i EMPOWERMENT 

 Kryterium to pozwala ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie projektu odpowiada 

potrzebom grupy docelowej (osobom niepełnosprawnym). Kryterium to pozwala stwierdzić, 

czy zmiany wywołane realizacją projektu są korzystne z punktu widzenia Uczestników/-czek 

projektu. 

EFEKTYWNOŚĆ 

 Kryterium to pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” projektu, czyli stosunek 

poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów. Nakłady rozumiane są tu jako 

zasoby finansowe, ludzkie i poświęcony czas 

RÓWNOŚĆ SZANS 

 Kryterium to pozwoli ocenić, na ile oddziaływanie projektu jest takie samo w przypadku 

kobiet i mężczyzn, a także na ile występują różnice w oddziaływaniu projektu w przypadku 

osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

 

IV. Główne pytania badawcze 

Ewaluacja projektu miała dać odpowiedź na następujące pytania badawcze w odniesieniu do 

poszczególnych kryteriów: 

SKUTECZNOŚĆ 

 Do jakiego stopnia cele określone we wniosku o dofinansowanie zostały osiągnięte? 

 Czy istnieją grupy, w przypadku których projekt był szczególnie skuteczny? 

 Czy istnieją grupy, w przypadku których projekt nie był skuteczny/był relatywnie 
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mniej skuteczny? Jakie to grupy?  

 Jakie są ewentualne bariery i problemy uniemożliwiające prawidłową realizację 

projektu? 

 Jakie są dodatkowe czynniki, które wpływają na skuteczność projektu? 

     TRAFNOŚĆ 

 Czy projekt odpowiada realnym potrzebom grup docelowych?  

 Czy zmiany wywołane dzięki realizacji projektu są korzystne z punktu widzenia grupy 

docelowej (niepełnosprawnych mieszkańców  środowisk wiejskich                                         

i małomiasteczkowych)? 

UŻYTECZNOŚĆ, w tym zapewnienie DOSTĘPNOŚCI  

 Czy projekt dostosowany jest do potrzeb i możliwości grup docelowych? 

 Jakie usprawnienia można wprowadzić, żeby zwiększyć dostępność poszczególnych 

elementów projektu? 

 Czy poszczególne elementy projektu są potrzebne grupom docelowym, aby 

zrealizować cel projektu ?  

EFEKTYWNOŚĆ 

 Czy cel projektu możliwy był do zrealizowania przy użyciu mniejszych nakładów? 

 Czy przy użyciu tych środków można było osiągnąć większe rezultaty?  

 Czy istnieją elementy projektu, których realizacja nie była konieczna aby osiągnąć 

zamierzony cel? 

RÓWNOŚĆ SZANS 

 Jak przebiegała realizacja zasady równości szans? 

 Czy wystąpiły różnice w skuteczności projektu w odniesieniu do różnych grup                                       

(z uwzględnieniem podziału na rodzaje niepełnosprawności, płeć, miejsce 

zamieszkania)? 

V. Opis zastosowanych metod i technik badawczych 

Ewaluacja prowadzona była przez cały okres trwania projektu. Centralnie opracowana została 

strategia ewaluacji, która określała kryteria ewaluacyjne i główne pytania badawcze, a także 
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narzędzia ewaluacyjne. Za zebranie danych ewaluacyjnych odpowiadali pracownicy zatrudnieni w 

każdym z  ośmiu Oddziałów Fundacji.  

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona była według następującego klucza: 

 Ocena pojedynczych form wsparcia 

Tą formą ewaluacji objęte zostały  wszystkie formy wsparcia grupowego (warsztaty, szkolenia, 

seminaria) 

 Ocena wsparcia udzielonego w e-Centrum (po 3 miesiącach) 

Ta forma ewaluacji obejmowała ocenę uczestnictwa w pierwszych 3 miesiącach wsparcia począwszy 

od rekrutacji do projektu, przez proces tworzenia i monitoringu IPD,  a także całego wsparcia 

udzielanego w e-Centrum w tym okresie. 

 Ocena wsparcia udzielonego w projekcie (po 10 miesiącach) 

Ta forma ewaluacji obejmowała ocenę całości wsparcia udzielonego danej osobie niepełnosprawnej, 

a także ocenę efektów jej uczestnictwa w projekcie. 

Dodatkowo, badania założone w strategii ewaluacji uzupełnione zostały badaniem oceny projektu i 

jego organizacji przez pracowników Fundacji Aktywizacja zatrudnionych przy realizacji projektu.  

Badaniem ewaluacyjnym objęte były następujące grupy: 

 Osoby niepełnosprawne (pełna próba badawcza, 2000 osób), 

 Otoczenie osób niepełnosprawnych (do wysycenia próby badawczej, nie mniej niż 500 osób), 

 Kadra prowadząca szkolenia i warsztaty- trenerzy prowadzący szkolenia zawodowe, 

warsztaty wyjazdowe i inne formy szkoleniowo-warsztatowe (do wysycenia próby 

badawczej), 

 Mentorzy i Trenerzy samodzielności (do wysycenia próby badawczej) 

 Pracownicy projektu  (pełna próba badawcza) 

Grupy objęte badaniem ewaluacyjnym w ramach projektu przedstawia poniższy schemat: 
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Schemat 4 Grupy objęte badaniem ewaluacyjnym 

 

Dane ewaluacyjne uzupełnione zostały analizą danych  pochodzących z monitoringu projektu (PEFS i 

inne dokumenty sprawozdawcze, w tym sprawozdania wewnętrzne). 

Lista wykorzystanych narzędzi badawczych stanowi załącznik do niniejszego raportu.  

VI. Rezultaty projektu 

W projekcie „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i 

małomiasteczkowych” osiągnięto wszystkie założone rezultaty, zarówno w zakresie wprowadzenia 

osób niepełnosprawnych na rynek pracy, jak i pozostałych określonych we wniosku o dofinansowanie 

wskaźników. Poniżej przedstawione zostały szczegółowo główne rezultaty projektu w podziale na 

efekty zatrudnieniowe i efekty związane ze skalą realizowanych działań. 

Efekty zatrudnieniowe projektu 

W efekcie realizacji projektu 494 osoby znalazły pracę. Założony w projekcie wskaźnik został 

osiągnięty  na poziomie 120%.  W grupie osób zatrudnionych większość stanowiły kobiety (60%, 289 

osób). Podział ze względu na płeć przedstawia wykres poniżej: 

Grupy 
badane 

Osoby 
niepełnospr

awne  

Pracownicy 
projektu  

Kadra 
prowadząca 

szkolenia  

Osoby z 
otoczenia  

Trenerzy 
samodzieln

ości  

Mentorzy 
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Wykres 1 Zatrudnienie-podział ze względu na płeć. 

Zdecydowana większość osób została zatrudniona na otwartym rynku pracy (94%) na umowę o 

pracę. Na taki rodzaj umowy zostało zatrudnione ponad 90% pracujących uczestników. Pokazuje to 

wykres poniżej: 

 

Wykres 2 Zatrudnienie-rodzaj umowy 

 

Uczestnicy projektu najczęściej znajdowali  pracę w sektorze prywatnym (67% wszystkich 

zatrudnionych) lub publicznym (22%). Dużo rzadziej zdarzały się prace w organizacjach 

pozarządowych czy podmiotach ekonomii społecznej.  Szczegółowe informacje o zatrudnieniu w 

poszczególnych sektorach pokazuje wykres poniżej: 

60% 

40% 

Zatrudnienie-podział ze względu na płeć 

kobiety mężczyźni

455 

20 

8 

umowa o pracę

umowa zlecenie/dzieło

własna działalność

Zatrudnienie-rodzaj umowy 

liczba umów



 
 
 
 
 

14 
 

 

Wykres 3 Zatrudnienie- sektory 

Większość zatrudnionych uczestników to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

Liczbę zatrudnionych osób w podziale na stopień niepełnosprawności pokazuje wykres poniżej: 

 

Wykres 4 Osoby zatrudnione- stopień niepełnosprawności 

 

Większość zatrudnionych osób (313) to osoby w przedziale wiekowym 25-50. Relatywnie duża liczba 

zatrudnionych osób była pośród osób w wieku 50+. Podział osób zatrudnionych ze względu na wiek 

pokazuje wykres poniżej: 

323 

108 

33 18 1 

prywatny publiczny organizacja
pozarządowa

ekonomia
spoełeczna

inne

Zatrudnienie-sektory 

liczba osób

120 

279 

84 

lekki

umiarkowany

znaczny

Osoby zatrudnione- stopień niepełnosprawności 

liczba osób
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Wykres 5 Osoby zatrudnione- podział ze względu na wiek 

 

Wśród zatrudnionych osób dominowały osoby z niepełnosprawnością ruchową (146 osób). 

Najrzadziej zatrudnienie w ramach projektu znajdowały osoby z całościowym zaburzeniem 

rozwojowym czy chorobami układu pokarmowego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że choć nie były 

prowadzone pełne statystyki dotyczące stopnia niepełnosprawności uczestników projektu, to można 

stwierdzić, że w projekcie uczestniczyło relatywnie dużo osób z niepełnosprawnością ruchową.  

Szczegółowo osoby zatrudnione w podziale na rodzaj niepełnosprawności przedstawia wykres 

poniżej: 

69 

313 

101 

<25 25-50 50+

Osoby zatrudnione- podział ze względu na 
wiek 

liczba osób
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Wykres 6 Osoby zatrudnione- podział ze względu na rodzaj niepełnosprawności 

 

 Uczestnicy projektu znaleźli zatrudnienie na bardzo różnych stanowiskach, wśród których najczęściej 

pojawiały się następujące: 

 pracownik gospodarczy  (99 osób) 

 sprzedawca/kasjer  (51 osób) 

 pracownik sprzątający (43 osoby) 

 pracownik administracyjno-biurowy (30 osób) 

 pracownik ochrony  (28 osób) 

 pracownik produkcji (22 osoby) 

 pracownik restauracji (17 osób) 

 magazynier (12 osób) 

 opiekun/ka (8 osób) 

 właściciel (8 osób) 

Ponadto uczestnicy projektu znaleźli zatrudnienie na takich stanowiskach jak  pracownik obsługi 

klienta, pomoc nauczyciela, bibliotekarz, programista, specjalista ds. finansowych i rozliczeń i inne. 

W sumie wysłano 1563 CV i pozyskano 1307 ofert pracy. Współpracowano z 965 pracodawcami, w 

tym 353 z nich zatrudniło niepełnosprawnego uczestnika projektu. 

36 

71 

22 29 

146 

18 
28 

9 10 

61 
43 

1 9 
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Podsumowanie 

W wyniku realizacji projektu 483 osoby znalazły zatrudnienie, co stanowi ponad 20% wszystkich 

uczestników projektu. Większość zatrudnionych osób pracuje na umowę o pracę w prywatnych 

firmach lub w sektorze publicznym  Nieliczne osoby znalazły zatrudnienie w organizacjach 

pozarządowych, podmiotach ekonomii społecznej lub założyły własną działalność. 

Większość osób, które znalazły zatrudnienie to osoby z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności. Wśród zatrudnionych najliczniejszą grupę stanowiły osoby z 

niepełnosprawnością ruchową. 

Uczestnicy znaleźni zatrudnienie na bardzo różnych stanowiskach, wśród których najczęściej 

występowały takie jak pracownik gospodarczy i kasjer sprzedawca. Warto jednak zaznaczyć, że 

zatrudnione osoby pracują na bardzo różnych, w tym także specjalistycznych stanowiskach. 

 

 

Staże rehabilitacyjne  

Oferowane w projekcie staże rehabilitacyjne trwały trzy miesiące. Założono, że weźmie w nich udział 

445 osób. Założony wskaźnik osiągnięto w 105% (472 osoby). 

W stażach wzięły udział przede wszystkim kobiety (62%, 277 osób). Podział stażystów ze względu na 

płeć pokazuje wykres poniżej: 

 

Wykres 7 Staże- podział ze względu na płeć 

Zdecydowana większość (aż 98%) staży odbyła się na otwartym rynku pracy. 

62% 

38% 

Staże- podział ze względu na płeć 

kobiety mężczyźni
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W stażach wzięły udział przede wszystkim osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

Stanowiły one 58% wszystkich stażystów.  

Staże odbywały się przede wszystkim w firmach prywatnych (220 osób) lub w sektorze publicznym 

(178 staży). Dużo rzadziej zdarzały się staże w organizacjach pozarządowych i w podmiotach 

ekonomii społecznej. Szczegółowy podział stażystów w poszczególnych sektorach pokazuje wykres 

poniżej: 

 

Wykres 8 Staże- podział ze względu na sektor 

W stażach wzięły udział osoby w różnym wieku. Dominowały wśród nich osoby w wieku 25-50. 

Pokazuje to poniższy wykres: 

 

Wykres 9 Staże- podział uczestników ze względu na wiek 
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Prawie połowa uczestników staży to osoby z niepełnosprawnością ruchową. Poza tym w stażach brały 

udział głównie osoby z doświadczeniem choroby psychicznej i chorobami neurologicznymi. Widać to 

na poniższym wykresie: 

 

Wykres 10 Staże- podział uczestników ze względu na rodzaj niepełnosprawności  

Główne stanowiska, na których uczestnicy projektu odbywali staże to: 

 pracownik gospodarczy (79 osób) 

 pracownik administracyjno-biurowy (59 osób) 

 pracownik sprzątający (34 osoby) 

 sprzedawca/kasjer (27 osób) 

 opiekun/ka (18 osób) 

 pomoc kuchenna (18 osób) 

 magazynier (14 osób) 

 kelner/ka (13 osób) 

 monter  (12 osób) 

 pracownik produkcji (12 osób) 

Ponadto uczestnicy projektu odbywali staże na takich stanowiskach jak informatyk, bibliotekarz, 

asystent ds. księgowości, kucharz, mechanik samochodowy, pracownik obsługi klienta i inne. 

 

Podsumowanie 

W wyniku realizacji projektu staże ukończyło 445 niepełnosprawnych uczestników projektu. 
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Większość z nich stanowiły kobiety. Staże odbywały się przede wszystkim w firmach prywatnych i w 

sektorze publicznym. W tej formie wsparcia wzięły udział osoby w różnym wieku, większość z nich 

była w wieku 25-50.  Większość stażystów to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  

Staże odbywały się na bardzo różnych stanowiskach, wśród których najczęściej powtarzały się takie 

jak pracownik gospodarczy i pracownik administracyjno- biurowy. 

 

Pozostałe rezultaty projektu 

Wszystkie założone we Wniosku o dofinansowanie wskaźniki zostały osiągnięte. W sumie w projekcie 

wzięło udział 2208 osób niepełnosprawnych, z których 493 znalazło zatrudnienie. Większość 

uczestników projektu otrzymała wsparcie psychologiczne lub doradcze, a ponad jedna trzecia wzięła 

udział w wyjazdowych warsztatach integracyjnych.  Prawie jedna czwarta uczestników skorzystała ze 

wsparcia w postaci staży rehabilitacyjnych lub praktyk zawodowych.  

W projekcie wzięły udział 1054 osoby z otoczenia, które skorzystały ze wsparcia w postaci 

warsztatów.  

Stopień osiągnięcia poszczególnych założonych w projekcie wskaźników przedstawia poniższa tabela: 

Nazwa wskaźnika Założona wartość Osiągnięta 

wartość 

Stopień osiągnięcia 

wskaźnika 

Opracowanie Indywidualnych Planów 

Działania dla 2000 ON 

2000 2208 110,4% 

Udzielanie wsparcia psychologicznego, 

indywidualnego i grupowego dla 1650 ON 

1650 1727 104,67% 

Udzielenie wsparcia w zakresie 

poradnictwa i doradztwa zawodowego dla 

1650 ON 

1650 1864 112,97% 

Odbycie przez 800 ON integracyjnych 

wyjazdowych warsztatów aktywizacji 

społeczno-zawodowej 

800 792 99,0% 

Kontynuacja lub rozpoczęcie nauki przez 

150 ON 

150 166 110,67% 
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Udział 1000 osób spośród rodzin i 

opiekunów ON w warsztatach mających na 

celu przede wszystkim wsparcie prawne i 

psychologiczne 

1000 1054 105,4% 

Odbycie staży rehabilitacyjnych przez 450 

ON 

450 472 104,89% 

Odbycie praktyk zawodowych przez 400 

ON 

400 400 100,0% 

Odbycie szkoleń podnoszących 

umiejętności podstawowe przez 1000 ON 

1000 1474 147,4% 

Odbycie szkoleń zawodowych przez 800 

ON 

800 811 101,38% 

Udział w warsztatach szkoleniowych w 

formie praktycznej nauki zawodu 200 ON 

200 201 100,5% 

Wsparcie w postaci usług trenera pracy dla 

670 ON 

670 1291 192,69% 

Podjęcie pracy przez 400 ON 400 494 123,5% 

Ukończenie przez 200 ON zajęć z zakresu 

przedsiębiorczości, zakładania działalności 

gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej 

200 210 105% 

 

VII. Charakterystyka uczestników- podstawowe informacje o e-Centrach, 

niepełnosprawnych uczestnikach projektu i osobach z ich otoczenia 

Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” 

zakładał rekrutację 230 e-Centrów i objęcie wsparciem 2000 osób z niepełnosprawnością rzadką lub 

sprzężoną, a także 1000 osób z ich otoczenia. Poniżej przedstawiona została charakterystyka zarówno 

e-Centrów, jak i uczestników projektu. 

Charakterystyka e-Centrów, które wzięły udział w projekcie  

W  projekcie wzięło udział 231 e-Centrów.  Stopień realizacji wskaźnika założonego dla całego 

Projektu został osiągnięty w 100 % (założono zrekrutowanie 230 e-Centrów). 
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Do Projektu przystąpiły e-Centra ze 186 gmin i 167 powiatów1. W większości właścicielami e-Centrów 

były  jednostki samorządu terytorialnego - urzędy gmin, urzędy miast i gmin, miast, a także starostwa 

powiatowe (w sumie 56% wszystkich właścicieli). Szczegółowo właścicieli e-Centrów pokazuje wykres 

poniżej: 

 

Wykres 11. Właściciele e-Centrów 

E-Centrum z założenia miało być miejscem, w którym spotykają się uczestnicy  projektu.                         

Za organizację działań w e-Centrum odpowiadał  zatrudniony lokalnie Trener Samodzielności. Do 

zadań trenera należało przede wszystkim kontakt z uczestnikami, organizacja wsparcia, a także 

wsparcie w procesie poszukiwania pracy. 

Jak wykazała przeprowadzona analiza, trenerzy samodzielności  to z reguły pracownicy lokalnych 

instytucji i organizacji. Prawie połowa z nich pracuje, na co dzień w Ośrodkach Pomocy Społecznej. 

Ponadto trenerzy rekrutowali się spośród pracowników urzędów gminy, organizacji pozarządowych, 

placówek edukacyjnych (głównie szkoły) i kulturalnych (biblioteki, ośrodki kultury). Szczegółowe 

informacje na temat głównego miejsca pracy osób zatrudnionych, jako trenerzy samodzielności                  

w  e-Centrach pokazuje wykres poniżej: 

                                                           
1
 Na podstawie danych z narzędzia wewnętrznego System Obsługi Beneficjentów Fundacji 
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Wykres 12 Główne miejsce pracy Trenerów/-ek samodzielności  

Podsumowanie 

E-Centra, które wzięły udział w projekcie  rozmieszczone były na terenie całego kraju, co świadczy o 

prawdziwie ogólnopolskim charakterze projektu. 

Właścicielami e-Centrów najczęściej były  Jednostki Samorządu Terytorialnego. Trenerzy 

samodzielności- lokalni pracownicy projektu- najczęściej na co dzień pracowali w Ośrodkach Pomocy 

Społecznej. W praktyce realizacyjnej taki rozkład oznaczał, że funkcjonowanie e-Centrum w danej 

gminie, często na którymś etapie realizacji projektu, powiązane było z tą instytucją2. 

 

Charakterystyka uczestników- osoby niepełnosprawne 

Projekt skierowany był do osób z rzadką i sprzężoną niepełnosprawnością z terenów wiejskich i miast 

do 25 tysięcy mieszkańców. W sumie projekcie wzięło udział w sumie 2208 osób niepełnosprawnych.  

Stopień realizacji wskaźnika wyznaczonego dla całego Projektu wyniósł 102,6% . Większość 

uczestników Projektu to kobiety (1219). Podział ze względu na płeć pokazuje wykres poniżej: 

 

                                                           
2
 Szczegółowa analiza partnerstw lokalnych występujących w projekcie opisana została w oddzielnym raporcie 
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Wykres 13. Osoby niepełnosprawne - podział ze względu na płeć 

 

W projekcie uczestniczyły  osoby ze wszystkich  województw. Najwięcej uczestników było                      

z województwa łódzkiego, najmniej zaś z małopolskiego. W sumie w Projekcie wzięły udział osoby ze 

664 miejscowości, 167 powiatów. Najwięcej osób zrekrutowano z powiatu warszawskiego 

zachodniego w województwie mazowieckim (61 osób). 

 Szczegółowo liczbę Uczestników/-czek w poszczególnych województwach przedstawia wykres 

poniżej: 

57% 

43% 

Podział ze względu na płeć 

Kobieta Mężczyzna
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Wykres 14. Rekrutacja osób niepełnosprawnych w poszczególnych województwach 

W projekcie wzięły udział przede wszystkim osoby młode. Ponad 40%  uczestników to osoby w wieku 

16-35 lat. Jednocześnie, tylko 14% uczestników to osoby starsze niż 55. Szczegółowy rozkład ze 

względu na wiek pokazuje wykres poniżej: 
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Wykres 15. Wiek Uczestników/-czek Projektu 

Większość Uczestników/-czek Projektu to osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (58,5%). 

Stosunkowo liczna grupa (21,5%) to osoby z wykształceniem podstawowym lub bez wykształcenia. 

Podział osób niepełnosprawnych ze względu na wykształcenie pokazuje wykres poniżej: 

  

Wykres 16. Osoby niepełnosprawne - podział ze względu na wykształcenie 

Podsumowując, warto wyraźnie podkreślić że w projekcie uczestniczyła duża grupa osób młodych i z 

bardzo niskim wykształceniem. 

Wiedza o projekcie i motywacja do uczestnictwa  

Na początku projektu przeprowadzone zostało badanie diagnostyczne wśród niepełnosprawnych 

uczestników projektu, które miało na celu określenie: 
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 W jaki sposób dowiedzieli się o projekcie? 

 Dlaczego zdecydowali się na udział? 

 Czy mają wcześniejsze doświadczenia zawodowe i czy aktywnie poszukują zatrudnienia? 

 Czy wiedzą, jakie wsparcie jest oferowane osobom niepełnosprawnym i skąd czerpią 

informacje na ten temat? 

W badaniu wzięło udział 1778 osób (zwrot ankiet na poziomie 80%). 

Głównym źródłem informacji o możliwości wzięcia udziału w projekcie był Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Tam o projekcie dowiedziało się ponad 40% badanych. Ponadto informacje o projekcie 

udzielały Urzędy Gminy czy Powiatowe Urzędy Pracy.  Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to 

pytanie pokazuje wykres poniżej: 

 

Wykres 17  Skąd dowiedział się Pan/-i o projekcie? 

 

Osoby niepełnosprawne zdecydowały się na udział w projekcie z różnych powodów. Najczęściej 

jednak była to motywacja związana z pracą i chęć wyjścia z domu. Widać to w następujących 

cytatach:  

42% 

12% 

9% 

8% 

7% 

4% 

3% 

3% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

OPS

Urząd Gminy

inne

PUP

znajomi

mentor/ka lub trener/ka

NGO

z biblioteki/OK

PCPR

Gminne Centrum Informacji

strona internetowa

szkoła

rodzina

 Skąd dowiedział się Pan/-i  o projekcie? 
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Chęć podniesienia własnej samooceny, motywacja do znalezienia zatrudnienia. Dokonanie zmiany               

w życiu zawodowym i osobistym. 

Dla zabicia czasu wolnego. Zdobycia nowych doświadczeń, kwalifikacji zawodowych. Pobyt w gronie 

osób. 

Mam dość siedzenia w domu i myślenia o chorobie, chcę wyjść do ludzi, być aktywny, potrzebny                    

i zwiększyć swoje szanse na pracę. 

Szczegółowy rozkład odpowiedzi na pytanie o motywacje do uczestnictwa w Projekcie pokazuje 

wykres poniżej3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Wykres 18 Motywacja do wzięcia udziału w projekcie 

 

Uczestnicy badania zostali zapytani o to, jak oceniają swoją wiedzę o wsparciu oferowanym osobom 

niepełnosprawnym przez organizacje i instytucje. Prawie połowa uczestników (48%) określiła swoją 

wiedzę jako przeciętną. Tylko 9% oceniło swoją wiedzę w tym zakresie jako bardzo dużą. Szczegółowy 

rozkład odpowiedzi na to pytanie pokazuje wykres poniżej: 

                                                           
3
 Wykres przedstawia zakodowane odpowiedzi na pytanie otwarte „Dlaczego zdecydował się Pan/-i wziąć 

udział w projekcie?” 

4% 

4% 

4% 

5% 

7% 

12% 

16% 

48% 

inne

sposób na spędzenie czasu

z ciekawości

chęć zmiany w życiu/samorealizacji

poznanie ludzi

zdobycie nowej wiedzy

podniesienie kwalifikacji

aktywizacja zawodowa/praca

Motywacja do wzięcia udziału w projekcie  
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Wykres 19 Ocena wiedzy o wsparciu oferowanym osobom niepełnosprawnym 

 

Wiedzę o tym, jakie wsparcie jest oferowane osobom niepełnosprawnym czerpią przede wszystkim z 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Ta instytucja została wskazana przez 49% badanych. Kolejne ważne 

źródła informacji to Internet (36%), a także znajomi i rodzina (34%). Szczegółowy rozkład odpowiedzi 

na to pytanie pokazuje wykres poniżej: 

9% 

27% 

48% 

12% 

3% 

Mam bardzo dużą
wiedzę

Mam dużą wiedzę Mam przeciętną
wiedzę

Mam małą wiedzę Nie mam takiej
wiedzy

 Jak Pan/-i ocenia swoją wiedzę o tym, jakie wsparcie jest 
oferowane osobom niepełnosprawnym?  
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Wykres 20 Skąd osoby niepełnosprawne czerpią wiedzę o tym, jakie wsparcie jest oferowane osobom 

niepełnosprawnym? 

 

Odpowiedzi wielokrotne nie zliczają się do 100%. Respondenci mogli dać 3 odpowiedzi. 

 

Uczestnicy  Projektu - wcześniejsze doświadczenia w zakresie aktywności zawodowej i w 

korzystaniu ze wsparcia 

Analiza wyników badania diagnostycznego pozwoliła na odpowiedź na pytania dotyczące poziomu 

aktywności zawodowej uczestników projektu. Prawie jedna trzecia niepełnosprawnych uczestników 

nigdy wcześniej nie pracowała, ponad połowa nie poszukiwała pracy w ciągu ostatniego roku, a 

prawie 40% przystępując do projektu nie miało aktualnego CV. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na te 

pytania pokazuje wykres poniżej. 

1% 

3% 

6% 

21% 

21% 

24% 

33% 

34% 

36% 

49% 

Nie potrzebuję takich informacji

Inne

Nie mam takiej wiedzy

Od  lokalnych organizacji (NGO)

Z PCPR

Z Urzędu Gminy

Z mediów

Od znajomych i rodziny

Z Internetu

Z Ośrodka Pomocy Społecznej

Skąd czerpie Pan/-i  wiedzę o tym, jakie wsparcie jest 
oferowane osobom niepełnosprawnym? 
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Wykres 21 Aktywność zawodowa uczestników/-czek 

Informacje te stanowią cenne uzupełnienie danych demograficzno-geograficznych wskazując na fakt, 

że przynajmniej jedna trzecia uczestników projektu to osoby, które nigdy nie podejmowały 

zawodowej aktywności. 

Podsumowanie 

Rekrutacja do projektu miała prawdziwie ogólnopolski charakter. W projekcie wzięły udział osoby ze 

wszystkich województw, wielu powiatów i gmin. W większości byli to mieszkańcy wsi. 

W projekcie wzięło udział więcej niepełnosprawnych kobiet niż mężczyzn. 

Uczestnicy projektu to w większości osoby z wykształceniem nie wyższym niż ponadgimnazjalne. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że aż jedna piąta uczestników projektu to osoby z wykształceniem 

podstawowym. 

Główna motywacja do uczestnictwa w projekcie związana była z chęcią zwiększenia swojej 

zawodowej aktywności, wyjścia z domu i poznania nowych ludzi.  

Uczestnicy najczęściej dowiadywali się o możliwości uczestnictwa w projekcie z ośrodków pomocy 

społecznej. To właśnie z tej instytucji uczestnicy najczęściej dowiadują się o tym, jakie wsparcie dla 

osób niepełnosprawnych jest w ogóle dostępne. Swoją wiedzę o tym, jakie wsparcie jest osobom 

niepełnosprawnym oferowane przez inne organizacje i instytucje oceniają jednak w większości jako 

umiarkowaną. 

Jedna trzecia uczestników projektu to osoby, które nigdy wcześniej nie pracowały. Prawie połowa 

uczestników nie poszukiwała pracy w ciągu ostatniego roku, a tylko 40% ma napisane CV. 

61% 

46% 

29% 

39% 

54% 

71% 

Czy ma Pan/-i napisane aktualne CV?

Czy w ciągu ostatniego roku poszukiwał
Pan/-i pracy?

Czy kiedykolwiek Pan/-i pracował/-a?

Aktywność zawodowa uczestników/-czek 

nie tak
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Można zatem stwierdzić, że wśród uczestników projektu dużą grupę stanowiły osoby, które 

wcześniej nie podejmowały żadnej aktywności mającej na celu wejście na rynek pracy. 

 

Charakterystyka uczestników- osoby z otoczenia 

Poza wsparciem 2000 osób niepełnosprawnych, w projekcie przewidziano także wsparcie dla ich 

otoczenia, które stanowiło drugą grupę docelową w projekcie.  W sumie wsparciem objęto 1054  

osób z otoczenia, a założony w projekcie wskaźnik osiągnięto w 105% 

Większość osób z otoczenia, które wzięły udział w projekcie to kobiety. Stanowiły one aż 73% tej 

grupy. Podział otoczenia ze względu na płeć pokazuje wykres poniżej: 

 

Osoby z otoczenia, które wzięły udział w projekcie to najczęściej osoby z bliskiej rodziny 

(rodzice/opiekunowie prawni, małżonkowie/partnerzy, dzieci itd.). Znacznie rzadziej są to osoby                    

z dalszej rodziny, przyjaciele i znajomi czy pracownicy instytucji. Szczegółowo stopień powiązania 

osób z otoczenia z uczestnikami projektu przedstawia wykres poniżej4: 

                                                           
4
 Dane na podstawie wyników ankiety prowadzonej wśród osób z otoczenia przy okazji warsztatów dla rodzin i 

opiekunów. Ankieta została wypełniona przez 860 osób. 

73% 

27% 

Osoby z otoczenia- podział ze względu 
na płeć 

kobiety mężczyźni
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Wykres 22. Stopień powiązania osób z otoczenia z Uczestnikami Projektu (N-860) 

Osoby z otoczenia zostały zapytane o to, jak oceniają swoją wiedzę o tym jakie wsparcie oferowane 

jest osobom niepełnosprawnym przez organizacje i instytucje. Większość oceniła swoją wiedzę w tym 

zakresie jako przeciętną (59%), tylko 3% oceniło ją jako bardzo dużą. Szczegółowy rozkład odpowiedzi 

na to pytanie pokazuje poniższy wykres: 

 

Wykres 23. Subiektywna ocena wiedzy o tym, jakie wsparcie oferowane jest osobom niepełnosprawnym  

Wiedzę o dostępnym wsparciu czerpią najczęściej z Internetu, prasy radia lub telewizji. Instytucją, 

która najczęściej udziela informacji o wsparciu jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółowe 

informacje o tym, skąd osoby niepełnosprawne czerpią wiedzę o oferowanym wsparciu przedstawia 

wykres poniżej: 

6% 

8% 

8% 

8% 

11% 

21% 

39% 

Inny

Dalsza rodzina

Pracownik instytucji

Brat/siostra

Dziecko

Mąż/żona (partner/partnerka)

Rodzic/opiekun prawny

Stopień powiązania z Uczestnikiem/-czką Projektu 

3% 

22% 

57% 

15% 

3% 

nie mam takiej
wiedzy

mam małą wiedzę mam przeciętna
wiedzę

mam dużą wiedzę mam bardzo dużą
wiedzę

Subiektywna ocena wiedzy o tym, jakie wsparcie 
jest oferowane osobom niepełnosprawnym   
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Wykres 24. Skąd osoby z otoczenia czerpią wiedzę o oferowanym wsparciu  

 

Jako wiedzę, której brakuje najwcześniej wskazywano informacje o możliwości uzyskania wsparcia 

materialnego, wsparcia w poszukiwaniu pracy i  możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego dla 

osób niepełnosprawnych. Ponadto wskazywano na informacje o możliwości uzyskania 

dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, a także o działaniach lokalnych 

organizacji oferujących wsparcie tej grupie. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na pytanie pokazuje 

wykres poniżej: 

0% 

1% 

3% 

19% 

21% 

22% 

35% 

40% 

51% 

52% 

Nie potrzebuję takich informacji

Inne

Nie mam takiej wiedzy

z organizacji pozarządowych

Z Urzędu Miasta/Gminy

z PCPR

Od znajomych i rodziny

Z OPS

z prasy, radia lub telewizji

z Internetu

Skąd czerpią wiedzę o oferowanym wsparciu? 
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Wykres 25. Jakich informacji brakuje o wsparciu oferowanym osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu 

(możliwość wskazania maksymalnie 4 odpowiedzi). 

 

Jako osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych, uczestnicy badania rzadko korzystali                                      

z jakiegokolwiek wsparcia instytucjonalnego. Stosunkowo najczęściej po takie wsparcie zgłaszali się 

do Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Osoby z otoczenia zostały także zapytane, jakie jeszcze wsparcia oczekują od Fundacji. Wśród 

powtarzających się odpowiedzi można wymienić: 

 Uczestnictwo w grupie wsparcia 

 Wsparcie psychologiczne 

 Warsztaty dotyczące wiedzy o aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i 

ich prawach 

3% 

17% 

19% 

20% 

24% 

26% 

31% 

33% 

34% 

38% 

52% 

Nie potrzebuję takich informacji

Informacji  o możliwości uzyskania wsparcia w
możliwościach kształcenia i doszkalania

Informacji o możiwości wsparcia rodziny i
opiekunów osoby niepełnosprawnej

Informacji o mozliwosci wsparcia psychologicznego
dla opiekunów

Informacji o możliwości dofinansowania do
rehabilitacji

Informacji o mozliwości dofinansowania do sprzętu
rehabilitacyjnego

Informacji o lokalnych organizacjach oferujących
wsparcie osobom niepełnosprawnym

Informacji o możliwości dofinansowania do
wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej

Informacji o mozliwosci wsparcia psychologicznego
dla ON

Informacji o mozliwości uzyskania wsparcia w
poszukiwaniu pracy

Informacji o mozliwosci uzyskania wsparcia
materialnego

Jakich informacji brakuje? 
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 Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji i poszukiwania zatrudnienia 

 Wsparcie finansowe 

 Wsparcie w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym możliwość uczestnictwa w 

turnusach rehabilitacyjnych 

 

Podsumowanie 

Osoby z otoczenia, które wzięły udział w projekcie to przede wszystkim kobiety. Większość osób to 

bliscy członkowie rodzin uczestników projektu (rodzice/opiekunowie prawni, 

małżonkowie/partnerzy, dzieci).   

Wiedzę o tym, jakie wsparcie jest oferowane osobom niepełnosprawnym czerpią przede wszystkim z 

Internetu, prasy, radia i telewizji. Swoją wiedzę o tym, co osobom niepełnosprawnym oferują 

instytucje i organizacje w większości oceniającą jako przeciętną. Brakuje im przede wszystkim 

informacji o możliwości uzyskania wsparcia materialnego i pomocy w poszukiwaniu pracy.  

Jako działania, w których sami chętnie wzięliby udział wskazują przede wszystkim grupy wsparcia i 

indywidualne wsparcie psychologiczne. 

VIII. Wyniki prowadzonych badań ewaluacyjnych 

Wyniki prowadzonych w ramach projektu badań ewaluacyjnych opisane zostały w następującym 

kluczu: 
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IX. Ocena projektu jako modelu interwencji 
Na koniec realizacji projektu przeprowadzono szereg badań ewaluacyjnych, które miały na celu ocenę 

projektu jako modelu aktywizacji osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast, a także 

wyodrębnienie specyficznych cech związanych z realizacją działań na tych terenach. 

Przeprowadzone zostały następujące badania: 

 Końcowa ocena projektu przez uczestników 

Badanie przeprowadzono na zakończenie wsparcia w każdym e-Centrum za pomocą kwestionariusza 

ankiety papierowej. W sumie zebrano 1351 ankiet. 

 Końcowa ocena projektu przez trenerów samodzielności 

Badanie przeprowadzono na zakończenie wsparcia w każdym e-Centrum za pomocą ankiety 

wspomaganej elektronicznej. Ankieta została rozesłana do wszystkich trenerów samodzielności 

zatrudnionych w projekcie,  w sumie zebrano 114 ankiet. 

 Końcowa ocena projektu przez mentorów 

• Wyniki końcowych badań ewaluacyjnych prowadzonych wśród 
uczestników projektu, osób zaangażowanych w realizację projektu 
lokalnie (trenerzy samodzielności, mentorzy), wyniki badań 
ewaluacyjnych prowadzonych wśród pracowników projektu. 

ocena projektu jako modelu aktywizacji zawodowej 

• Wyniki ewaluacji poszczególnych form wsparcia realizowanych w 
ramach projektu. 

ocena poszczególnych form wsparcia 

• Wnioski i rekomendacje dotyczące projektu jako modelu 
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z terenów 
wiejskich i małomiasteczkowych, a także poszczególnych form 
wsparcia. 

wnioski i rekomendacje 



 
 
 
 
 

38 
 

Badanie przeprowadzono w okresie luty-kwiecień 2014 roku za pomocą ankiety wspomaganej 

elektronicznie. Ankieta została rozesłana do wszystkich mentorów zatrudnionych w projekcie, w 

sumie zebrano 47 ankiet. 

 Końcowa ocena projektu przez zespół ds. rynku pracy (pośredników pracy, specjalistów ds. 

rynku pracy, trenerów pracy) 

Badanie przeprowadzono w marcu 2015 roku wśród pracowników zespołów ds. rynku pracy 

zatrudnionych w Oddziałach Fundacji za pomocą ankiety wspomaganej elektronicznie. W badaniu 

wzięło udział 26 osób. 

 Końcowa ocena projektu przez pracowników projektu zatrudnionych w Oddziałach i w 

Centrali Fundacji 

Badanie przeprowadzono w maju 2015 roku wśród wszystkich pracowników projektu zatrudnionych 

w Fundacji. O opinie poproszono zarówno osoby, które zajmowały się działaniami organizacyjno-

administracyjnymi, jak i pracowników merytorycznych. W sumie w badaniu wzięły udział  62 osoby. 

Poniżej przedstawione zostały wyniki z tych badań ewaluacyjnych w podziale na trzy główne 

perspektywy- uczestników projektu, osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu 

lokalnie a także pracowników Fundacji.  

Projekt w ocenie uczestników 

Uczestnicy projektu zostali zapytani o swoje zadowolenie z uczestnictwa w projekcie. 

Ponad 90% badanych osób niepełnosprawnych oceniło swoje zadowolenie z projektu wysoko lub 

bardzo wysoko. Negatywne oceny pojawiły się incydentalnie. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to 

pytanie pokazuje wykres poniżej: 
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Wykres 26 Ogólna ocena projektu- perspektywa uczestników 

  

Uczestnicy wskazywali, że w projekcie najbardziej podobało im się uzyskane wsparcie, atmosfera i 

możliwość poznania nowych osób. Ponadto zauważono, że dzięki uczestnictwu w projekcie można 

było zmienić swoją życiową sytuację i podnieść kwalifikacje. 

Wśród najsłabszych punktów projektu wskazywano dużą liczbę dokumentów i brak pełnej wiedzy o 

tym kiedy i z jakiego wsparcia będzie można skorzystać. Część osób zwracała uwagę na fakt, że przy 

rekrutacji do projektu składano obietnice, które potem nie miały swojego pokrycia w rzeczywistości. 

Warto jednak zaznaczyć, że większość  badanych osób nie wskazała słabych stron projektu. 

Ponad 50% badanych uczestników stwierdziła, że w wyniku uczestnictwa w projekcie poprawiła się 

ich sytuacja zawodowa. Pokazuje to wykres poniżej: 

1% 

1% 

7% 

39% 

53% 

bardzo źle

raczej źle

ani dobrze, ani źle

raczej dobrze

bardzo dobrze

Ogólna ocena projektu- perspektywa 
uczestników 
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Wykres 27 Ocena aktualnej sytuacji zawodowej  

 

W uzasadnieniu pozytywnych ocen uczestnicy wskazywali na wsparcie w wejściu na rynek pracy i 

możliwość odbycia stażu, co realnie wpłynęło na poprawę zawodowej sytuacji. Pokazują to poniższe 

cytaty: 

Czas poświęcony na uczestnictwo w zajęciach w ramach projektu, zaowocował nabyciem nowych 

umiejętności "osobowych", które wykorzystałem w poszukiwaniu pracy. Dzięki możliwości odbycia 

praktyk oraz stażu, pracodawca mógł zapoznać się z moja osobą jako potencjalny pracownik, co też 

przyniosło skutek w postaci nawiązania dłuższej współpracy (umowa o pracę). 

Dzięki odbyciu stażu poznałam zasady pracy w sklepie. Pracodawcy byli ze mnie zadowoleni. Jeśli 

będzie tam wolny etat, będę mogła tam pójść do pracy. 

Jest to duża szansa na aktywność społeczną i zawodową dla osób niepełnosprawnych, co w moim 

przypadku zaowocowało odbyciem stażu i podjęciem pracy. 

Efekty projektu wyrażały się nie tylko w poprawie sytuacji zawodowej. Zdecydowana większość 

badanych uczestników (80%) uznała, że dzięki uczestnictwu w projekcie poznała ludzi. Ponad połowa 

stwierdziła, że uwierzyła w siebie (52%), a prawie połowa uwierzyła, że może być dobrym 

pracownikiem (49%). Szczegółowy rozkład odpowiedzi na pytanie o efekty projektu pokazuje wykres 

poniżej: 

2% 

52% 

46% 

Moja sytuacja jest gorsza

Moja sytuacja jest lepsza

Moja sytuacja nie zmieniła się

Ocena aktualnej sytuacji zawodowej 
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Wykres 28 Ocena efektów projektu 

 

Filarem projektu było wsparcie w poszukiwaniu pracy. Uczestnicy zostali poproszeni o odpowiedź na 

pytanie, czy wsparcie które otrzymali w poszukiwaniu pracy spełniło ich oczekiwania.  Jedna trzecia 

badanych osób uznała, że  wsparcie takie zdecydowanie spełniło ich oczekiwania. 12% stwierdziło, że 

nie jest zadowolona z uzyskanego wsparcia. Szczegółowo pokazuje to wykres poniżej: 

 

Wykres 29 Czy wsparcie w poszukiwaniu pracy spełniło Pana/-i oczekiwania? 
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W uzasadnieniu wysokich ocen wskazywano na  realne wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia- 

wsparcie w kontaktach z pracodawcami, otrzymywanie ofert pracy od pośredników, możliwość 

wzięcia udziału w stażu blisko miejsca zamieszkania. 

W uzasadnieniu niższych i niskich ocen wskazywano na brak ofert pracy blisko miejsca zamieszkania i 

dopasowanych do kompetencji. 

Prawie połowa uczestników stwierdziła, że wzięła by udział ponownie w takim projekcie (46%). Tylko 

6% nie chciałoby ponownie uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. Pokazuje to poniższy wykres: 

 

Wykres 30 Czy zdecydowałby się Pan/-i ponownie na udział w projekcie? 

 

W uzasadnienie uczestnicy zwracali uwagę na fakt, że dzięki uczestnictwu w projekcie nie tylko 

poprawiła się ich sytuacja zawodowa, ale także zwiększyli motywację do działania i uwierzyli w siebie. 

Pokazują to poniższe cytaty: 

Dlatego, że chętniej wychodzi się z domu, ma jakiś cel w życiu. Chętnie wstaje rano z łóżka. Powoduje, 

że jestem potrzebna sobie i innym. 

Jest to bardzo potrzebne  - można poznać ludzi, od których można się wiele nauczyć i brać z nich 

przykład. Można uwierzyć w siebie i w to, że można pracować. 

Możliwość zdobycia wiedzy, poznanie nowych ludzi, poznanie swojego miejsca na rynku pracy, 

poznanie nowych możliwości, o których się wcześniej nie wiedziało - "okno na świat". 
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Osoby, które nie chciałyby ponownie wziąć udziału w projekcie zwracały uwagę przede wszystkim na 

fakt, że nie znalazły pracy a wsparcie otrzymane w procesie zawodowej aktywizacji uważają za 

niewystarczające. 

 

Podsumowanie 

Zdecydowana większość uczestników jest zadowolona, że wzięła udział w projekcie. Pozytywnie 

oceniają uzyskane wsparcie, możliwość poznania nowych ludzi i atmosferę na zajęciach. Wśród 

minusów projektu wskazywano na fakt, że nie zawsze uzyskane wsparcie pokrywało się z ofertą, 

która była przedstawiana na początku projektu (zwłaszcza w zakresie wsparcia w wejściu na rynek 

pracy i w uczestnictwie w stażach). Połowa uczestników uznała, że dzięki uczestnictwu w projekcie 

poprawiła się ich sytuacja zawodowa. Wśród innych niż zawodowe efektów projektu wymieniają 

także możliwość poznania nowych ludzi, zwiększenie wiary w siebie i własne możliwości, a także 

uświadomienie sobie swojego zawodowego potencjału. 

Nie wszyscy uczestnicy byli zadowoleni ze wsparcia uzyskanego przy poszukiwaniu pracy. Zwracano 

uwagę na fakt, że oferty pracy które do nich docierały nie były dopasowane do ich możliwości i nie 

uwzględniały problemów związanych z dojazdem. Większość osób wysoko jednak oceniła wsparcie 

w poszukiwaniu zatrudnienia zwracając uwagę na jego kompleksowość i skuteczność. 

Uczestnicy w zdecydowanej większości stwierdzili, że wzięliby ponownie udział w takim projekcie. 

Projekt w ocenie osób zaangażowanych lokalnie w jego realizację - trenerów 

samodzielności i mentorów 

Trenerzy samodzielności 

Trenerzy samodzielności to osoby odpowiedzialne za organizację wsparcia w e-Centrum. Badanie 

ewaluacyjne tej grupy przeprowadzono w okresie listopad 2014- marzec 2015. W sumie zebrano 114 

ankiet. 

Zdecydowana większość trenerów samodzielności stwierdziła, że jest zadowolona lub bardzo 

zadowolona z pracy w projekcie (90%). Pokazuje to wykres poniżej: 



 
 
 
 
 

44 
 

 

Wykres 31 Trenerzy samodzielności- zadowolenie z pracy w projekcie 

 

W uzasadnieniu wskazywano na ciekawy charakter pracy, możliwość bezpośredniej  pracy ludźmi i 

satysfakcję z niej płynącą: 

Charakter pracy bardzo mi odpowiadał, było to dla mnie nowe doświadczenie, które przyniosło 

satysfakcję. Ale nie jestem zainteresowana taką pracą. 

Ponieważ miałam szansę bliższego poznania osób niepełnosprawnych z okolicy, ich potrzeb, 

oczekiwań. Było to bardzo inspirujące doświadczenie, praca zupełnie inna od tej, którą wykonuję na 

co dzień. 

Prawie 90% badanych trenerów samodzielności stwierdziło, że widzi efekty projektu wśród 

uczestników. Pokazuje to poniższy wykres: 
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Wykres 32 Czy obserwuje Pan/-i efekty projektu wśród uczestników? 

 

Wśród efektów wskazywano przede wszystkim na zwiększenie aktywności zawodowej i wejście na 

rynek pracy. Nie mniej ważne zdaniem trenerów samodzielności są także takie efekty jak 

podniesienie motywacji do aktywności, zwiększenie wiary w siebie, podniesienie społecznych 

kompetencji czy nauka współpracy w grupie. Pokazują to dobrze poniższe cytaty: 

Uczestnicy projektu stali się bardziej zmotywowani do działania, pewni siebie, pełni wiary w swoje 

możliwości. Podczas spotkań mieli możliwość podzielenia się ze sobą swoimi problemami; na pewnym 

etapie niektórzy nawet zaprzyjaźnili się ze sobą; utwierdzili się w przekonaniu, iż pomimo swych 

dysfunkcji niczym nie różnią się od innych i też mogą działać, pracować i korzystać w pełni z tego, co 

niesie życie. 

Wśród uczestników projekt przyniósł wiele dobrego, ponieważ parę osób znalazło pracę, z czego są 

bardzo zadowoleni. Natomiast osoby, którym nie udało się podjąć żadnego zatrudnienia są dumni z 

tego, iż mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności społeczne oraz poznać nowych 

ludzi. 

Dwóch  uczestników projektu po zajęciach z mentorem sami zaczęli szukać pracy, składać swoje CV z 

pozytywnym skutkiem. Uczestnicy, którzy wcześniej byli zamknięci w sobie otworzyli się i są bardziej 

odważni w swoich działaniach. 
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Trenerzy samodzielności w większości uznali, że uczestnicy projektu otrzymali wystarczające wsparcie 

w aktywizacji zawodowej. Zdecydowanie takiego zdania było jednak tylko 20% badanych, a 15% 

uznało, że wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia nie trafiło do wszystkich niepełnosprawnych 

uczestników w wystarczającym stopniu. Pokazuje to wykres poniżej: 

 

 

W uzasadnieniu wskazywano zarówno na zewnętrzne, jak i wewnętrzne  czynniki wpływająca na taką 

ocenę. Trenerzy zauważali, że nie w każdym e-Centrum uczestnicy otrzymywali adekwatne do swoich 

potrzeb i możliwości oferty pracy. Niektóre osoby skierowane zostały tylko do działań związanych z 

aktywizacją społeczną, mimo że długoterminowo ich wejście na rynek pracy byłoby możliwe.  Jako 

czynniki wpływający na wykluczenie niektórych uczestników ze wsparcia w poszukiwaniu pracy był 

brak tłumacza migowego.  Na nierównomierną dystrybucję wsparcia wpływały także bariery 

zewnętrzne, takie jak trudności w dotarciu do e-Centrum czy opieka nad osobą zależną, które 

utrudniały zarówno udział we wsparciu, jak i zawodową aktywność.  Dobrze to obrazują poniższe 

cytaty: 

Mało propozycji pracy, staży , brak wystarczającego kontaktu z UP ze strony podmiotu projektu; ze 

strony UP brak wystarczającej chęci do pracy. 

W naszym e-Centrum w przypadku 2 uczestników bariera było dotarcie do e-Centrum. Musiały prosić 

osoby z rodziny albo otoczenia o podwożenie. Szkoda, że nie można było zorganizować przewozu dla 

tych osób. 
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Podstawowym brakiem ze strony Fundacji było niezapewnienie tłumacza języka migowego na cały 

okres wsparcia (trwania projektu). Po stronie UP (1 osoby) było małe dziecko, które często chorowało 

co wykluczało tę osobę ze skorzystania z większej ilości wsparcia. 

Uzupełnieniem wątku związanego z nierównomierną dystrybucją wsparcia w poszukiwaniu 

zatrudnienia jest odpowiedź na pytanie, czy wsparcia w ramach projektu było dostosowane do 

potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczestników. Zdecydowana większość badanych 

trenerów stwierdziła, że oferowane wsparcie było dostosowane (88%). Szczegółowy rozkład 

odpowiedzi na pytanie  o dostępność pokazuje wykres poniżej: 

 

Wykres 34 Rozkład odpowiedzi na pytanie, czy wsparcie w ramach projektu było dostosowane do potrzeb 

wynikających z niepełnosprawności uczestników. 

 

Wśród braków związanych z dostępnością wskazywano najczęściej brak tłumacza języka migowego, 

bariery architektoniczne w niektórych e-Centrach, a także brak materiałów dydaktycznych i sprzętu 

komputerowego dostosowanego do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych. 

 Trenerzy zostali także poproszeni o wskazanie, w przypadku jakich grup osób wsparcie było 

szczególnie skuteczne, a w przypadku jakich mniej. Analiza wyników badania pokazała, że  zdaniem 

trenerów samodzielności wsparcie było bardziej skuteczne w przypadku mieszkańców miast, osób 

zmotywowanych do aktywności, a także w przypadku osób, które miały wcześniejsze doświadczenia 

zawodowe. 
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W opinii trenerów samodzielności wsparcie było mniej skuteczne w przypadku osób mieszkających 

na wsiach, z których trudno się wydostać, osób z niepełnosprawnością intelektualną a także dla osób, 

które nie miały motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej. Zwrócono także uwagę, że wsparcie 

było mniej skuteczne w przypadku osób, które już pracują dorywczo lub bez umowy- osoby takie nie 

pojawiały się na spotkaniach i „wypadały” z projektu. 

Podsumowanie 

Trenerzy samodzielności w zdecydowanej większości bardzo wysoko ocenili swoje zadowolenie z 

pracy w projekcie. Zwracali przede wszystkim uwagę na ciekawy charakter pracy, możliwość 

bezpośredniego kontaktu z uczestnikami projektu i obserwowania efektów działań projektowych. 

Zaznaczano, że brakuje działań skierowanych do osób niepełnosprawnych realizowanych na wsiach. 

Trenerzy  dość  zgodnie stwierdzili, że widzą efekty działań projektowych wśród uczestników. Efekty 

te obejmują przede wszystkim wzrost zawodowej aktywności, ale także widoczne zwiększenie 

motywacji do działania i wzrost wiary we własne możliwości.  

Trenerzy uznali, że chociaż wsparcie w projekcie było dostosowane do potrzeb wynikających z 

niepełnosprawności, to zabrakło pewnych rozwiązań umożliwiających pełne korzystanie ze wsparcia 

wszystkim uczestnikom np. wsparcia tłumacza języka migowego. 

W opinii trenerów samodzielności wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia nie objęło w 

wystarczającym stopniu wszystkich uczestników projektu. Zwracano uwagę na fakt, że niektóre 

osoby otrzymały wsparcie tylko w aktywizacji społecznej, mimo że przy długoterminowym wsparciu 

mogłyby podjąć zawodową aktywność.  Można to wiązać z dużą presją związaną z realizacją 

założonych wskaźników zatrudnieniowych i relatywnie krótkim czasem trwania projektu. 

 

Mentorzy  

Mentorzy to osoby, których zadaniem była bezpośrednia, indywidualna i  grupowa praca z 

uczestnikami projektu. Prowadzili oni warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty dla otoczenia, 

ale także  indywidualne wsparcie doradcze lub psychologiczne. Perspektywa tej grupy jest szczególnie 

istotna w kontekście oceny skuteczności, użyteczności i jakości wsparcia. Badanie ewaluacyjne, które 

miało na celu ocenę projektu przez mentorów przeprowadzono w okresie luty- marzec 2015 roku. 

Wzięło w nim udział 47 osób. 

Na pytanie o ogólne zadowolenie z pracy w projekcie prawie połowa (49%) odpowiedziała, że ocenia 

je bardzo dobrze. Kolejne 45% określiło je jako raczej dobre.  Osoby, które nie były zadowolone z 

pracy w projekcie stanowiły tylko 2% wszystkich badanych mentorów. Pokazuje to poniższy wykres: 
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Wykres 35 Mentorzy- ogólne zadowolenie z pracy w projekcie 

 

W uzasadnieniu wysokich ocen wskazywano przede wszystkim na możliwość bezpośredniej pracy z 

niepełnosprawnymi uczestnikami i widoczne efekty realizowanych działań. Praca w projekcie była 

także okazją do zdobycia nowych umiejętności zawodowych. Pokazują to poniższe cytaty: 

Mam poczucie zadowolenia ponieważ pozytywnie wsparłam wielu UP. Po dokonaniu oceny 

psychofizycznych możliwości U P pracowałam nad ich dalszym rozwojem poprzez określanie mocnych 

i słabych stron, określaniem celów, zagrożeń, możliwości dalszych działań. W efekcie wielu UP w 

znaczącym stopniu podniosło swoją samoocenę, odnalazło predyspozycje i preferencje zawodowe, 

przełamało lęk związany z podjęciem pracy, pokonało trudności związane z niepełnosprawnością. 

Dużą satysfakcję dało mi zainteresowanie tematyką oraz duża frekwencja na organizowanych 

formach wsparcia (warsztaty, seminaria, grupy wsparcia, konsultacje indywidualne). 

Udział w projekcie przyniósł wiele satysfakcji wynikającej z osiąganych wskaźników. Ponadto 

umożliwił bliższe poznanie środowiska osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a tym samym dał 

podstawy do skuteczniejszych działań w przyszłości. 

W uzasadnieniu niskich ocen zwracano uwagę przede wszystkim na dużą biurokrację, opóźnienia w 

płatnościach i trudności w kontakcie z Fundacją. Pokazuje to poniższy cytat: 

Nieregularność w wypłacaniu wynagrodzenia 

- stawka godzinowa nieadekwatna do nakładu pracy  
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- opóźnienia w projekcie, brak płynności, trudności organizacyjne 

W opinii mentorów projekt był  metodą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z terenów 

małych miast i wsi. Uznało tak 76% badanych, z czego 38% zgodziło się z tym stwierdzeniem w bardzo 

dużym stopniu. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie pokazuje wykres poniżej: 

 

Wykres 36 W jakim stopniu projekt był skuteczną metodą aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych z terenów małych miast i wsi?  

 

Osoby, które oceniły skuteczność projektu jako wysoką zwracały uwagę na kompleksowość 

oferowanego wsparcia (od aktywizacji społecznej po wejście na rynek pracy), a także na konkretne 

wsparcie w wejściu na rynek pracy. Pojawiały się także głosy, że osoby niepełnosprawne z terenów 

wsi i małych miast nie miały wcześniej możliwości skorzystania ze wsparcia aktywizacyjnego. 

Uzasadnienie wysokich ocen skuteczności widać w poniższych cytatach: 

Tego typu projekty skierowane do osób niepełnosprawnych to kropla w morzu ich potrzeb. Projekt  

przede wszystkim dał im szansę na uspołecznienie się: poznanie innych niepełnosprawnych ze 

swojego miejsca zamieszkania bądź okolic, nawiązanie przyjaźni, zbudowanie sieci społecznego 

wsparcia. Beneficjenci podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe. Wiedzą jak poruszać się na rynku 

pracy. Znają swoje prawa. 

Szerokie spektrum udzielanego wsparcia, odpowiednio długi czas pomocy a także indywidualne 

podejście do każdego uczestnika - to czynniki, które pozwoliły na skuteczną pomoc.  
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Mentorzy, którzy ocenili skuteczność projektu jako umiarkowaną lub słabą wskazywali na bariery 

uczestnictwa, które wynikały z samej konstrukcji projektu i jego organizacji. Zwracano uwagę na brak 

zorganizowanego transportu i opóźnienia w płatnościach, a także na niedostosowane oferty pracy.  

W opinii badanych osób na skuteczność projektu wpływały też czynniki zewnętrzne, w tym przede 

wszystkim słabość lokalnych rynków pracy. Pokazują to poniższe cytaty: 

Sporo uczestników musiało dojeżdżać do e-Centrum dość duży problem finansowy. Zwroty kosztów 

przychodziły ze sporym opóźnieniem co dla osób w ciężkiej sytuacji życiowej przysporzyło 

dodatkowych problemów. Oferty pracy, które przychodziły z Fundacji nie były spójne z określonym IPD 

i profilem zawodowym danego uczestnika. 

Szkolenia odpowiadały potrzebom jednak problem lokalnego rynku pracy, trudności z zatrudnieniem 

niestety spowodowały że wiele osób nie otrzymało zatrudnienia pomimo chęci podjęcia pracy. 

Mimo zróżnicowanych ocen skuteczności projektu, zdecydowana większość mentorów uznała, że 

widzi efekty projektu wśród jego uczestników. Takiego zdania było aż 95% badanych. 

 

Wykres 37 Czy obserwuje Pan/-i efekty projektu wśród uczestników? 

 

Zdaniem badanych mentorów efekty projekty wśród uczestników mają bardzo szeroki charakter i 

obejmują zarówno aktywizację zawodową i podjęcie pracy, jak i podniesienie wiary we własne 

możliwości, ale także zwiększenie motywacji do aktywności społeczno-zawodowej, poznanie nowych 

ludzi i zwiększenie umiejętności funkcjonowania w grupie. Efekty te widać w poniższych cytatach: 

0% 0% 2% 

40% 

57% 

zdecydowanie
nie

raczej nie trudno
powiedzieć

raczej tak zdecydowanie
tak

Czy obserwuje Pan/-i efekty projektu 
wśród uczestników? 
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Duża część beneficjentów otworzyła się na zmianę. Wyszła z domu, podjęła się wyzwań stawianych im 

przez życie. Wykształciła się w nich większa odwaga do działania i wzrosła motywacja do 

podejmowania działań w kierunku aktywnego poszukiwania pracy. Podnieśli również swoje 

umiejętności dotyczące sposobów aplikowania, pisania dokumentów oraz uczestniczenia  w 

rozmowach kwalifikacyjnych. Przeszli szkolenia/kursy dostosowane do ich potrzeb. 

 

Podniesienie wiary w siebie często skutkowało chęcią wyjścia do ludzi, a czasem aktywnością w 

aktywnym, samodzielnym szukaniu pracy poprzez pocztę pantoflową. Pracując w małych 

miejscowościach byłam zdziwiona, że ludzie się nie znają, nic o sobie nie wiedzą i wydawało im się, że 

tylko oni są „inni”. Dzięki udziałowi w projekcie zyskali grono nowych znajomych, z którymi się polubili 

i myślę, że to przeniesienie się przede wszystkim na ich lepszą kondycję psychiczną. 

 

Kilka osób podjęło pracę zawodową, o której wcześniej nie marzyły. Wielu uczestników miało pierwszy 

raz kontakt z pracą podczas stażu i praktyk, a to rozbudziło w nich pragnienie dalszej aktywności. 

Projekt przyczynił się ponadto do kontunuowania nauki przez młode osoby. Wszyscy uczestnicy czuli, 

że mogą liczyć na innych w sytuacjach nie tylko zawodowych 

 

W opinii mentorów efekty projektu  widać także, choć w mniejszym stopniu, w otoczeniu jego 

uczestników- w społeczności lokalnej, w postawie rodziny, wśród urzędników i pracodawców. Efekty 

te są widoczne w  zmianie postawy otoczenia rodzinnego odnośnie aktywności społeczno-zawodowej 

osób niepełnosprawnych, poprawa komunikacji w rodzinie i  wzroście wiedzy prawnej. Pokazują to 

poniższe cytaty: 

Zdecydowanie większa świadomość osób z otoczenia, pracodawców i urzędników. Większe wsparcie 

rodziny niezbędne w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.  Zaangażowanie 

rodziny w proces poszukiwania pracy. 

Wzrost wiary osób z otoczenia w możliwość usamodzielnienia się bliskich osób (Uczestników 

Projektu). Zauważyłam przypadki rodzin, w których osoby niepełnosprawne pierwszy raz zaczęły 

regularnie i aktywnie wychodzić z domu i był to duży przełom dla rodzin. Spora część opiekunów nie 

wiedziała że ich podopieczni w ogóle mogą pracować 
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Mentorzy zostali także zapytani, w przypadku jakich wsparcie w ramach projektu było w ich opinii 

najmniej skuteczne. Wskazano następujące grupy:      

     

 osoby z niepełnosprawnością intelektualną i mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej  

 osoby, które poza niepełnosprawnością zmagają się z innymi problemami, np. z alkoholem        

 osoby z małych miejscowości, do których trudno dojechać     

 osoby z syndromem wyuczonej bezradności, długotrwale korzystające z pomocy Ośrodków 

Pomocy Społecznej        

Ponadto wskazywano na mniejszą skuteczność wsparcia w przypadku osób, które nigdy nie 

pracowały lub od dawna nie pracują,  a także takich które nie mają w swoich rodzinach osób 

pracujących. Pojawiały się także głosy, że trudniej jest wprowadzić na rynek pracy osoby z 

doświadczeniem choroby psychicznej.      

Szczególnie dużą skuteczność projektu mentorzy widzą: 

 wśród osób, które mieszkają w miejscowościach dobrze skomunikowanych z okolicznymi 

miastami 

 wśród osób, które miały wcześniejsze doświadczenia zawodowe 

 wśród osób, które miały wysoką motywację do zmiany 

 wśród osób, które nie mają "widocznej" niepełnosprawności 

 

Uzasadnienie takiej odpowiedzi widać w następujących cytatach: 

Najskuteczniejsze wsparcie, efektem czego jest podjęcie pracy dotyczy osób niepełnosprawnych w 

stopniu umiarkowanym, mieszkających w małych miasteczkach gdzie istnieje komunikacja miejska, 

często podjęcie pracy uzależnione było od możliwości dojazdu do niej. Osoby, które podjęły się pracy 

są bardziej samodzielne, wytrwałe w dążeniu do wyznaczonego sobie celu. 

Jeżeli kryterium określającym sukces byłoby stałe zatrudnienie to wsparcie udzielone osobom 

posiadającym wcześniejsze doświadczenie w pracy zawodowej. Największe szanse na zatrudnienie 

mają osoby zdeterminowane, którym bardzo zależy by pracować. Łatwiej jest znaleźć pracę osobom 

zamieszkującym miasta, albo osobom mobilnym.    

Podsumowanie 
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Zdecydowana większość mentorów jest zadowolona z pracy w projekcie i uznała, że był on skuteczną 

metodą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z terenów małych miast i wsi. W 

uzasadnieniu wysokich ocen podkreślano, że oferowane w ramach projektu wsparcie było 

kompleksowe i obejmowało wsparcie na rożnych etapach aktywizacji.  W powszechnej opinii 

mentorów  efekty projektu widoczne są zarówno u uczestników, jak i w ich szerszym otoczeniu. 

Efekty projektu wśród jego niepełnosprawnych  uczestników to przede wszystkim większa 

zawodowa i społeczna aktywność, większa motywacja do  zmiany i większa wiara w siebie. Projekt 

był też okazją do wyjścia z domu i poznania ludzi, którzy mieszkają w tej samej gminie i często 

podzielają te same problemy.  

Zdaniem mentorów wsparcie było raczej dostosowane do potrzeb wynikających z 

niepełnosprawności uczestników. W przypadku niektórych osób pełne uczestnictwo w projekcie 

uniemożliwił brak tłumacza języka migowego czy bariery architektoniczne. Z perspektywy mentorów 

wsparcie było szczególnie skuteczne w przypadku zmotywowanych osób, które miały już 

wcześniejsze doświadczenie zawodowe i mieszkały w miejscu, z którego można się było wydostać . 

Zauważono, że trudniej było wprowadzić na rynek pracy osoby z wsi i miejscowości, które oddalone 

były od  ośrodków miejskich a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną i te, które nigdy 

wcześniej nie pracowały. 

 

Projekt w ocenie   pracowników projektu  

Na zakończenie realizacji projektu, w maju 2015 roku przeprowadzono badanie ewaluacyjne wśród 

pracowników projektu. Celem badania była zebranie opinii pracowników na temat funkcjonowania i 

organizacji projektu. W ankiecie ewaluacyjnej dla wszystkich pracowników projektu systemowego 

wzięły udział 62 osoby. O ocenę projektu poproszono zarówno pracowników, którzy mieli 

bezpośredni kontakt z uczestnikami projektu, udzielali wsparcia merytorycznego lub je organizowali, 

a także osoby pracujące w działach organizacyjnych projektu- rozliczeniach, kadrach, księgowości. 

Ankieta została przeprowadzona metodą ilościową za pomocą ankiety wspomaganej elektronicznie. 

Dodatkowo, wyniki badania ankietowego zostały pogłębione w czasie spotkań podsumowujących 

przeprowadzonych w czasie spotkania pracowników. Spotkania przeprowadzone zostały w 

następujących grupach tematycznych: wsparcie miękkie, szkolenia, rynek pracy, zarządzanie, kadry i 

rozliczenia, ewaluacja. Wyniki prac grup zostały uwzględnione w poniższej analizie.  
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Ogólna ocena projektu- mocne i słabe strony5 

Pracownicy zostali poproszeni o odpowiedź na następującej  pytania dotyczące oceny projektu: 

 Czy projekt był skuteczną metodą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z terenów 

wsi i małych miast? 

 W jakim stopniu odpowiadał na potrzeby tej grupy? 

 Czy i w jakim stopniu uwzględniał realia lokalnego rynku pracy i związane ze współpracą z 

lokalnymi instytucjami? 

 Na ile poszczególne elementy wsparcia przyczyniły się do wprowadzenia osób 

niepełnosprawnych na rynek pracy? Jakiego wsparcia zabrakło?  

W opinii badanych pracowników projekt był skuteczną metodą aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast. Tego zdania było aż 85% badanych (31%- 

zdecydowanie tak, 54%- raczej tak). Tylko 5% uznało, że projekt nie był skuteczny. Pokazuje to wykres 

poniżej: 

 

Wykres 38 Czy projekt był skuteczną metodą aktywizacji zawodowej?- perspektywa pracowników. 

 

                                                           
5
 O odpowiedź na pytania dotyczące merytoryki  poproszeni zostali tylko  pracownicy, którzy w swojej pracy 

bezpośrednio zetknęli się z uczestnikami ( w sumie 35 osób) 

31% 

54% 

9% 
6% 

Zdecydowanie tak Raczej tak Trudno powiedzieć Raczej nie

Czy Twoim zdaniem projekt "Postaw na pracę" był skuteczną 
metodą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z 

terenów wsi i małych miast? 

Zdecydowanie tak Raczej tak Trudno powiedzieć Raczej nie



 
 
 
 
 

56 
 

Wśród mocnych stron projektu wskazywano widoczne efekty działań skierowanych do uczestników- 

zarówno dotyczące wejścia na rynek pracy, jak i aktywizacji społecznej. Podobnie jak pozostałe 

badane grupy, również pracownicy projektu zwracali uwagę na duże efekty projektu wśród 

uczestników. Ponadto wyraźnie podkreślano, że projekt objął wsparciem grupę, do której wcześniej 

nie kierowano kompleksowych działań aktywizacyjnych. Widać to dobrze w poniższych cytatach: 

Poczucie większej sprawczości i wiary we własne możliwości, w to że ja sam mogę poszukać pracy, bo 

ona sama nie spadnie z nieba. Pozytywne zmiany w zachowaniu UP wynikające z uczestniczenia w 

zajęciach grupowych. Beneficjenci sami są dla siebie dużym wsparciem, kontaktują się między sobą w 

czasie wolnym, spotykają się i namawiają się do dalszych zmian. Uczestnicy odkryli to, do czego chcą 

dążyć, nawet jeżeli na obecnym etapie nie są w stanie lub nie mogą podjąć pracy. 

Projekt ten moim zdaniem był bardzo skuteczną metodą aktywizującą osoby niepełnosprawne z tym 

trudnych i newralgicznych miejsc. Charakteryzował się konkretnie wytypowaną ścieżką kariery, osoby 

niepełnosprawne mogły liczy na fachową pomoc w zakresie trudności napotkanych na lokalnym rynku 

pracy a co najważniejsze to fakt... że specjaliści przyjeżdżali do nich co moim zdaniem bardzo dużo 

zmieniło w podejściu ON do ogólnego zaangażowania się w skuteczność podejmowanych działań. 

Wśród minusów projektu wskazywano przede wszystkim zbyt duże nastawienie  na realizację 

wskaźników, które odbijało się na jakości udzielanego wsparcia i wykluczało z działań aktywizacyjnych 

słabiej funkcjonujące osoby. Podkreślano, że zdarzało się że ilość wygrywała z jakością. Pojawiły się 

też głosy mówiące o tym, że założenia projektu nie przystawały do realiów wsi i małych miast.   

Osobnym wskazywanym przez pracowników problemem jest niewystarczająca dostępność wsparcia 

do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczestników. W opinii niektórych pracowników w 

projekcie zabrakło wsparcia tłumacza języka migowego czy dostosowania sposobu prowadzenia zajęć 

i materiałów do potrzeb osób niewidomych. Niewystarczająca dostępność wsparcia negatywnie 

wpłynęła na jakość prowadzonych działań. Ponadto zwracano uwagę, że dużym minusem projektu 

był brak możliwości zorganizowanego transportu. Widać to w poniższych cytatach: 

Brakowało wsparcia dla osób niepełnosprawnych niewidomych czy głuchych. Brak pieniędzy na 

transport. 

Niektórzy uczestnicy pochodzili z tak małych miejscowości, gdzie dojazd jest możliwy wyłącznie 

samochodem. Bez niego nie ma możliwości swobodnej komunikacji i co za tym idzie podjęcie pracy 



 
 
 
 
 

57 
 

niekiedy było niemożliwe. E-centra w niektórych lokalizacjach były bardzo oddalone od potencjalnych 

pracodawców, w innych przypadkach nie było to problemem. 

W opinii większości pracowników projekt stanowił odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych z 

terenów wsi i małych miast. Stwierdziło tak 68% badanych. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że 

ponad jedna czwarta pracowników (26%) oceniła trafność projektu jako umiarkowaną. W 

uzasadnieniu wysokich ocen wskazywano na właściwe dopasowanie narzędzi wsparcia do potrzeb 

uczestników i uwzględnienie roli pracodawców w procesie wprowadzania osób niepełnosprawnych 

na rynek pracy. Pokazuje to dobrze poniższy cytat: 

Wyjście naprzeciw oczekiwaniom pracodawców stanowiły praktyki, warsztaty praktycznej nauki 

zawodu i staże. Pracodawcy w małych miejscowościach, w których każdy każdego zna mieli dzięki 

temu możliwość poznania pracownika zza miedzy. Niestety, bywało tak, że poprzez opóźnienia w 

wypłatach dla opiekunów, traciliśmy wiarygodność w oczach pracodawców. 

Tereny wiejski i małomiasteczkowe to ciężki rynek pracy, szczególnie dla niepełnosprawnych. Praktyki 

oraz staże pozwoliły pracodawcom na przezwyciężenie oporów związanych z zatrudnianiem os. 

niepełnosprawnych. 

W uzasadnieniu niższych ocen wskazywano na niewystarczające uwzględnienie specyfiki terenów 

wiejskich:  

Praca w tych środowiskach to praca u podstaw wewnątrz społeczności. My wkraczaliśmy jako obcy, z 

narzędziami z dużych miast i z oczekiwaniami charakterystycznymi dla dużych miast. Może gdyby 

rekrutacja mentorów i trenerów samodzielności, byłaby bardziej staranna wyglądałoby to lepiej. 

Miejsca, gdzie mentorzy i trenerzy byli dobrani odpowiednio, tam pełniej uwzględniano lokalny 

charakter rynku pracy. Ale było ich niewielu. 

Ponad połowa badanych pracowników  (58%) uznała, że projekt uwzględniał realia małych miast i wsi 

w zakresie współpracy z instytucjami. W uzasadnieniu wskazywano, że bez współpracy z Ośrodkami 

Pomocy Społecznej i innych lokalnych organizacji i instytucji projekt nie miałby szans powodzenia. 

Zwracano też uwagę na fakt, że z perspektywy miasta wojewódzkiego trudno dobrze poznać lokalne 

organizacje i instytucje: 

Bez współpracy projekt by się nie zadział- wszystkie e-Centra funkcjonowały w ramach lokalnych 

struktur, co było od początku założone i było to dobre założenie. 
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Nie wiedzieliśmy o wielu organizacjach a urzędy są niechętne do współpracy. 

Zauważono także zbyt dużą centralizację zakupów w projekcie, która uniemożliwiała 

wykorzystywanie lokalnych zasobów przy organizacji działań w e-Centrach. Pokazuje to poniższe 

cytat: 

Myślę, że czasem coraz bardziej. Ale było wiele kwestii jak na przykład zakup ciastek, które były 

totalnie bez sensu. Szkoda, że zamiast ciastek nie można było zamówić obiadów u np. koła gospodyń 

wiejskich. Obie strony wyszłyby na tym z korzyścią. 

Ocena skuteczności poszczególnych form wsparcia w aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast 

Pracownicy projektu zostali poproszeni o ocenę skuteczności poszczególnych form wsparcia  

zastosowanych w projekcie w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z terenów wsi i 

małych miast.  

Najwyżej ocenione zostało pośrednictwo pracy i staże, najniżej zaś szkolenia z przedsiębiorczości, 

działalności  gospodarczej i spółdzielczości. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie pokazuje 

wykres poniżej: 
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Relatywnie najniżej oceniono skuteczność szkoleń z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i 

spółdzielczości socjalnej, a także warsztaty umiejętności społecznych. Warto jednak zauważyć, że ta 

druga forma wsparcia była nastawiona przede wszystkim na aktywizację społeczną.  

Projekt w ocenie pracowników zespołu ds. rynku pracy 

Zatrudnieni w każdym z ośmiu Oddziałów Fundacji pracownicy zespołów ds. rynku pracy (pośrednicy 

pracy, specjaliści ds. rynku pracy, trenerzy pracy) odpowiedzialni byli za trwałe wprowadzenie 400 

uczestników projektu na rynek pracy. Ich działania skoncentrowane były wokół stałej współpracy z 

pracodawcami, nawiązywaniu lokalnych kontaktów i współpracy z trenerami samodzielności, którzy 

jako pracownicy lokalnych organizacji i instytucji mieli często dobre rozeznanie w lokalnym rynku 

pracy.  
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Z racji na prozatrudnieniowy charakter projektu, perspektywa pracowników zespołów ds. rynku pracy 

i ocena przez nich projektu wydaje się szczególnie istotna dla całościowej oceny. Badanie 

pracowników tych zespołów przeprowadzono w lutym 2015 roku, wzięło w nim udział 27 osób.  

Ocena projektu jako modelu interwencji i skuteczności poszczególnych form 

wsparcia 

Pośrednicy i trenerzy pracy, a także specjaliści ds. rynku pracy zostali zapytani, czy w ich opinii projekt 

był dobrą metodą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z małych miast i wsi.  Większość 

stwierdziła, że raczej tak (71%). Szczegółowo rozkład odpowiedzi pokazuje poniższy wykres: 

 

Wykres 39 Czy projekt był skuteczną metodą aktywizacji zawodowej?- ocena pracowników zespołów ds. 

rynku pracy 

W uzasadnieniu pozytywnych  zwracano uwagę na fakt, że projekt dawał możliwość skorzystania z 

różnorodnych form wsparcia, które nie było z góry narzucone wszystkim uczestnikom w takiej samej 

formie. Jako dużą wartość projektu wskazano jego lokalny aspekt- organizację wsparcia w e-Centrach 

i zaangażowanie trenerów samodzielności do działań związanych z poszukiwaniem pracy i stażu. 

Zwracano też uwagę, że projekt przyniósł widoczne  efekty. 

Widać to w poniższych cytatach: 

Uważam, że projekt był bardzo dobrą alternatywą dla osób niepełnosprawnych, długotrwale 

poszukujących pracy z małych miejscowości. Sposób współpracy z nimi, czyli praca trenera 

samodzielności i trenera pracy pozwolił na ciągły kontakt i "nadzór" zaplanowanych działań 
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aktywizacyjnych. Jestem przekonana, że świadomość iż ma się kogoś, kto cały czas wspiera w 

działaniach znacząco wpływa na wydajności i efektywność zamierzonych celów.   

Wielu uczestników przekonało się, że po mimo miejsca swojego zamieszkania może podjąć 

zatrudnienie. Wielu uczestników projektu podjęło zatrudnienie w miejscu swojego zamieszkania, u 

pracodawcy do którego dany uczestnik sam nie czuł się na siłach aplikować ale z naszym wsparciem 

zmieniał swoje myślenie .  

Otrzymaliśmy wiele sygnałów, że osoby dzięki projektowi pierwszy raz wyszły z domów, zostawiły 

opiekunów. Wyjazd na IWASZ był ich pierwszym wyjazdem w życiu.  

Zwracano też uwagę na niedociągnięcia projektu, które utrudniły pracę i wpłynęły na jakość 

realizowanych działań. Przede wszystkim zwracano uwagę na  problem związany z koniecznością  

osiągania w krótkim czasie założonych wskaźników, co utrudniało przyjęcie jakościowego podejścia 

do uczestnika i aktywizację zawodową tych osób, które wymagały więcej uwagi i wsparcia. Zwracano 

także uwagę na fakt, że  pracownicy zespołów ds. rynku pracy nie mieli czasu i możliwości, żeby 

poznać potrzeby osób którym poszukiwaniu zatrudnienia i na dobre rozpoznanie możliwości na 

lokalnym rynku pracy. Problemy te pokazują poniższe cytaty: 

Zbyt duże nagromadzenie form wsparcia, spowodowało, że proces realizacji był najczęściej gonitwą 

za wskaźnikiem. Z projektu skorzystała garść osób, którym projekt zmienił życie i to mnie bardzo 

cieszy. Jednocześnie ta ilość osób jest zbyt mała, by uzasadnić tak ogromny budżet projektu.  

Jedyny mankament to 2 pośredników pracy na obszar 2 województw i  utrudnienia wynikające z tego, 

że poszukiwanie pracy na obszarach wiejskich różni się znacznie od poszukiwania pracy w miastach. 

Gro ofert pracy znalezionych na terenach wiejskich uzależnione było od osobistych wizyt pośredników 

i uczestników bezpośrednio u pracodawców. A to z racji odległości i wielu e-Centrów było znacznie 

utrudnione. 

Badani pracownicy zostali poproszeni o wskazanie, które z oferowanych w projekcie from wsparcia 

uważają za skuteczne, a które nie wpłynęły na możliwość wprowadzenia niepełnosprawnych 

uczestników na rynek pracy i ich zawodową aktywizację. Jako najbardziej skuteczną formę wsparcia 

najczęściej wskazywano staż. W opinii pracowników zespołów ds. rynku pracy staż daje możliwość 

poznania  warunków pracy, nabycia nowych konkretnych umiejętności, a pracodawca ma szansę 

poznać niepełnosprawnego pracownika. Taką opinię widać na przykład w poniższym cytacie: 
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Staż rehabilitacyjny, ponieważ dla Uczestnika jest to odpłatna forma wsparcia, 3 m-ce to czas kiedy i 

pracownik i pracodawca mają okazję aby się poznać oraz stwierdzić czy jest możliwość uzyskania 

etatu w danej firmie. 

Wysoko oceniono także skuteczność szkoleń zawodowych zewnętrznych (możliwość dopasowania do 

indywidualnych potrzeb uczestnika), a także warsztat praktycznej nauki zawodu. 

Jako najmniej skuteczną formą wsparcia najczęściej wskazywano szkolenia z przedsiębiorczości, 

działalności gospodarczej i spółdzielczości. Zwracano uwagę na fakt, że uczestnicy tych szkoleń w 

większości nie byli przygotowani do podjęcia samodzielnych działań i kursy w większości przypadków 

nie miały wpływu na faktyczny wzrost zawodowej aktywności: 

Szkolenia z przedsiębiorczości - niestety większość naszych uczestników to osoby niesamodzielne o 

niskim stopniu wykształcenia, dlatego nawet po szkoleniu nie były przygotowane do prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej, Dodatkowo, miejsce ich zamieszkiwania i ograniczone kontakty 

handlowe nie pomagały w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Część badanych osób nisko oceniła także praktyki zawodowe. W uzasadnieniu podawano, że w 

praktyce z formy tej korzystały przede wszystkim osoby, które potem i tak uczestniczyły w stażu. 

Pracownicy zespołów ds. rynku pracy zostali poproszeni także o wskazanie, jakiego wsparcia w ich 

opinii w projekcie zabrakło. Wskazywano przede wszystkim na brak dostępnego dla wszystkich 

uczestników, którzy tego potrzebują indywidualnego wsparcia psychologicznego, a także na 

niewystarczający zakres wsparcia trenera pracy. Jak pokazało badanie, rola trenerów pracy w 

opisywanym projekcie ograniczała się często do kontaktowania pracodawcy z uczestnikiem. Z racji na 

brak czasu i duży teren, który trenerzy mieli „pod sobą” (dwa województwa) utrudniona była 

realizacja pełnego modelu zatrudnienia wspomaganego, w tym wsparcie w miejscu pracy i 

monitoring zatrudnienia. 

Pojawiły się także głosy, że kluczowa dla powodzenia prozatrudnieniowych przedsięwzięć na wsi jest 

bezpośrednia współpraca z lokalnymi pracodawcami. W projekcie narzędziem takiej współpracy były 

organizowane lokalnie spotkania z pracodawcami. Spotkania te zostały jednak w bardzo 

zróżnicowany sposób ocenione przez uczestników badania. Z jednej strony, osoby uważające tą 

formę wsparcia za skuteczną wskazywały na możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami.    

Z drugiej zaś strony, osoby które uznały że ta forma kontaktu z pracodawcami się nie sprawdziła, 
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wskazywały na dużą niewspółmierną do efektów ilość pracy, którą trzeba było włożyć w organizację 

spotkań do efektów, które przynoszą. Zróżnicowanie w ocenach pokazują poniższe cytaty: 

Nie zawsze można z pracodawcą ustalić szczegóły współpracy telefonicznie. Niekiedy pracodawca 

niechętnie podchodzi do współpracy z instytucją NGO lub też do samego zatrudniania osób 

niepełnosprawnych. Spotkania z pracodawcami dla nowych pracodawców, dopiero pozyskanych 

pokazują, że proponowany model współpracy jest bardzo korzystny. Dają możliwość wymiany 

doświadczeń między pracodawcami w zakresie zatrudniania czy też współpracy jak również prowadzi 

do ciekawych wniosków dotyczących długofalowych relacji jakie zawiązują się w trakcie współpracy.  

Udało się ugrać w sumie dosłownie kilka zatrudnień dzięki wszystkim spotkaniom, których organizacja 

kosztowała często tygodnie. Dlatego przydatność spotkań mogę ocenić wyłącznie jako zabieg 

promocyjny, w celu rozpoznawalności naszych działań. 

Podsumowanie 

W opinii pracowników zaangażowanych w realizację projektu w Centrali i Oddziałach Fundacji 

Aktywizacja, projekt był  skuteczną metodą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z 

terenów małych miast i wsi. Jego dużą wartością była kompleksowość działań i możliwość dotarcia 

do środowisk, które wcześniej były ze wsparcia wykluczone. Zwracano także uwagę na fakt, że 

projekt przyniósł widoczne efekty. Wśród minusów projektu wskazywano przede wszystkim na 

konieczność nastawienia na realizację wskaźników, która niejednokrotnie wpływała na jakość 

realizowanych działań.  

Większość pracowników projektu stwierdziła, że raczej stanowił on odpowiedź na problemy osób 

niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast, jednakże niekoniecznie uwzględniał realia pracy 

na tych terenach.  Zauważono, że przedsięwzięcie nie udałoby się bez współpracy z Ośrodkami 

Pomocy Społecznej, które były kluczowym lokalnym partnerem w realizowanych działaniach. 

Jednocześnie zwrócono uwagę na fakt, że z poziomu miast wojewódzkich, w których mieszczą się 

Oddziały Fundacji trudno jest dobrze rozpoznać lokalne warunki współpracy z organizacjami i 

instytucjami.  

Pracownicy ocenili także poszczególne formy wsparcia oferowane w ramach projektu. Najwyższe 

oceny otrzymały staże rehabilitacyjne i możliwość skorzystania z pośrednictwa pracy.  Powtarzały się 

opinie, że wsparcie to pozwalało na realne zwiększenie szans na wejście na rynek pracy. Relatywnie 

najniżej oceniono szkolenia z przedsiębiorczości, spółdzielczości socjalnej i działalności gospodarczej 

argumentując to tym, że uczestnicy tych szkoleń rzadko mieli faktyczną motywację do rozpoczęcia 
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własnych działań. 

Projekt oceniono został także przez pracowników zespołów do spraw rynku pracy. Badanie pokazało, 

że w opinii tej grupy pracowników projekt został oceniony jako raczej skuteczna metoda aktywizacji. 

Zwracano uwagę na fakt, że projekt dawał możliwość skorzystania z różnorodnych form wsparcia, 

które nie było z góry narzucone wszystkim uczestnikom w takiej samej formie. Jako dużą wartość 

projektu wskazano jego lokalny aspekt- organizację wsparcia w e-Centrach i zaangażowanie 

trenerów samodzielności do działań związanych z poszukiwaniem pracy i stażu. Zwracano też uwagę, 

że projekt przyniósł widoczne  efekty. 

Zapytani o najbardziej skuteczną formę wsparcia, pracownicy zespołów ds. rynku pracy najczęściej 

wskazywali staż rehabilitacyjny.  

Zwrócono także uwagę na fakt, że wprowadzanie osób niepełnosprawnych na rynek pracy na wsi 

różni się od podobnych działań prowadzonych w miastach. W szczególności zwrócono uwagę na rolę 

bezpośredniego kontaktu z pracodawcami.  

 

X. Ocena poszczególnych form wsparcia 
W projekcie zaplanowano kilkanaście form wsparcia, które w założeniu dopasowywane miało być do 

indywidualnych potrzeb niepełnosprawnych uczestników projektu. 

Wsparcie podzielone było na dwa etapy: 

 Etap I- obowiązkowe wsparcie w e-Centrum 

Wsparcie to obejmowało: opracowanie wspólnie z uczestnikiem Indywidualnego Planu Działania 

(IPD), udział w warsztatach umiejętności społecznych, szkoleniu podstawowym (komputerowym lub 

językowym), seminarium prawnym i możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia mentora (to 

wsparcie udzielane było przez cały okres trwania projektu, nie tylko w pierwszym etapie).  

 Etap II- ścieżka wsparcia określona indywidualnie dla każdego uczestnika 

Po zakończeniu obowiązkowego wsparcia w e-Centrum, po weryfikacji zapisów w IPD przydzielane 

było wsparcie w ramach jednej ze ścieżek: aktywizacja społeczna, w tym kontynuacja nauki, 

podniesienie kwalifikacji zawodowych i następnie wsparcie w wejściu na rynek pracy, lub od razu 

wsparcie w wejściu na rynek pracy. 
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Ewaluacja pojedynczych form wsparcia obejmowała wszystkie działania grupowe realizowane 

zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie projektu. Dodatkowo, przeprowadzono ewaluację 

wsparcia udzielanego przez trenerów pracy w celu określenia specyfiki realizacji tej usługi na 

terenach wiejskich i w małych miastach.  Informacje o tym, jakie formy wsparcia objęte zostały 

ewaluacją pokazuje poniższy schemat: 

 

Schemat 5  Formy wsparcia objęte ewaluacją  

 

Założona w ramach projektu strategia ewaluacji zakładała,  że ankiety ewaluacyjne wypełnione będą 

przez wszystkich uczestników danej formy wsparcia, a także przez osoby prowadzące.  

Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych ewaluacji. 

Warsztaty umiejętności społecznych 

Warsztaty umiejętności społecznych to grupowa forma wsparcia, która miała na celu podniesienie 

społecznych kompetencji niepełnosprawnych uczestników projektu. Warsztaty trwały 15 godzin i były 

obowiązkową formą wsparcia dla wszystkich uczestników i odbywały się w e-Centrach.  W sumie 

zebrano 2793 ankiety od uczestników projektu i 347 ankiet od osób prowadzących. 
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Warsztaty zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Swoje zadowolenie z nich jako 

wysokie i bardzo wysokie określiło 98% badanych. Negatywne oceny warsztatów praktycznie nie 

wystąpiły, co pokazuje poniższy wykres: 

 

Wykres 40 Ogólna ocena warsztatów umiejętności społecznych przez uczestników 

 

Aż 97% uczestników warsztatów umiejętności społecznych uznało, że warsztaty takie są potrzebne 

osobom niepełnosprawnym. Pokazuje to poniższy wykres: 

 

Wykres 41 Trafność warsztatów umiejętności społecznych w ocenie uczestników 
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W uzasadnieniu zwracano uwagę przede wszystkim na możliwość zwiększenia wiedzy o tym, jak 

radzić sobie w różnych trudnych życiowych sytuacjach i jak poszukiwać pracy. Nie bez znaczenia był 

fakt, że na warsztatach można poznać innych ludzi. Widać to dobrze w poniższych cytatach.  

Dają świadomość osobom niepełnosprawnym, że pomimo problemów zdrowotnych mogą odnaleźć 

się w świecie, zdobyć wiedzę. Są potrzebne dla zaakceptowania siebie samych przez innych. 

Dlatego, że osoba niepełnosprawna ma możliwość dowiedzieć się jak sobie radzić w życiu codziennym 

i żeby się nie załamać. 

Gdyż uczą, przygotowują do rozwiązywania zadań i odpowiedzialności. 

Wysoka ocena warsztatów umiejętności społecznych podzielana jest także przez osoby prowadzące 

(uznało tak aż 93% badanych). W uzasadnieniu zwracają przede wszystkim uwagę na widoczne już w 

czasie warsztatów efekty udzielanego wsparcia, ich faktyczne dopasowanie do potrzeb uczestników a 

także na fakt, że formuła warsztatów umożliwiała wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami i 

wzajemne udzielanie sobie wsparcia. Uzasadnienie wysokiej oceny warsztatów widać dobrze w 

poniższych cytatach: 

Uczestnicy uzyskują wsparcie osób o podobnych problemach, uzyskują informacje o tym jakie korzyści 

ma pracodawca z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, także poznaje metody pokonywania stresu, 

obrony własnych praw, zarządzania sobą w czasie. 

Większa świadomość tego co mogą, jakie mają prawa, z czego mogą skorzystać. Większa śmiałość, 

chęć uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym. Integracja, poznanie nowych osób, wspaniałe 

doświadczenia. Pomoc w poruszaniu się po rynku pracy- praktyczne nauczenie się i uczestniczenie w 

procesach rekrutacyjnych. 

Podsumowanie 

Warsztaty umiejętności społecznych zostały wysoko ocenione zarówno przez uczestników projektu, 

jak i osoby prowadzące. Zwracano uwagę na fakt, że warsztaty przyczyniły się do zwiększenia 

umiejętności społecznych uczestników, dały możliwość przebywania w grupie i poznania nowych 

ludzi.  W zgodnej opinii uczestników warsztaty są bardzo potrzebne osobom niepełnosprawnym, bo 

dają kompetencje  na większą życiową samodzielność. Osoby prowadzące zwracały uwagę na fakt, 

że efekty warsztatów były widoczne już w czasie ich trwania. 
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Szkolenia podstawowe 

Szkolenia podstawowe to forma wsparcia w e-Centrum, która zakładała zdobycie przez uczestników 

umiejętności związanych z podstawową obsługą komputera lub podstawowych umiejętności 

związanych z posługiwaniem się językiem obcym. Ankiety ewaluacyjne zostały wypełnione przez 1320 

osób uczestniczących w tej formie wsparcia i przez 180 trenerów. 

Szkolenia te zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników projektu. Aż 98% uznało, że ocenia 

szkolenie bardzo dobrze lub raczej dobrze. Tylko 2% badanych nie było zadowolonych z uczestnictwa 

w tej formie wsparcie. Graficznie wyniki odpowiedzi na pytanie o ogólną ocenę szkolenia 

podstawowego pokazuje wykres poniżej: 

 

Wykres 42 Ogólna ocena szkoleń podstawowych 

 

W uzasadnieniu oceny podawano przede wszystkim możliwość zdobycia umiejętności obsługi 

komputera i podejście osób prowadzących do uczestników:  

Dlatego, że mogłam wszystko zrozumieć. Pan prowadzący dał nam dużo do zrozumienia i nauczył 

kursu komputerowego, dał dużo wiedzy za co dziękuję. 

Interesujące, nauczyłam się tworzenia dokumentów, nauczyłam się jak i gdzie szukać nowych ofert 

pracy, jak zachować szczególną ostrożność poruszania się po Internecie. 

Uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę w różnych obszarach związanych z obsługą komputera. Dla 

jednych była to bardzo podstawowa wiedza związana min. z Internetem, dla innych bardziej 
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zaawansowana obsługa programów Word i Excel. Warto wyraźnie podkreślić fakt, że dla części osób 

była to pierwsza możliwość nauki obsługi komputera. Część osób przyznała, że szkolenie było dla nich 

okazją do stworzenia elektronicznej wersji CV. 

Wśród słabszych punktów szkolenia wskazywano, że w pełnym skorzystaniu ze szkolenia 

przeszkadzało duże zróżnicowanie umiejętności w obrębie jednej grupy (w jednej grupie zarówno 

osoby zaawansowane, jak i zupełnie początkujące, osoby o różnym poziomie funkcjonowania). 

Ponadto jako minus w przypadku niektórych szkoleń wskazywano stary lub niedostosowany do 

potrzeb wynikających z niepełnosprawności sprzęt. 

Aż 98% uczestników uważa, że takie szkolenia są potrzebne osobom niepełnosprawnym. Pokazuje to 

wykres poniżej: 

 

Wykres 43 Czy takie szkolenia są potrzebne osobom niepełnosprawnym? 

 

W uzasadnieniu wskazywano przede wszystkim na możliwość zdobycia nowych umiejętności, które 

mogą się przydać zarówno w pracy zawodowej, załatwianiu spraw urzędowych,  jak i do kontaktu z 

ludźmi: 

Dlatego iż osoba niepełnosprawna wychodzi do świata, rozmawia z kimś innym nie wychodząc z 

domu, mając komputer. 

Dlatego że jest to niekiedy dla chorych jedyne okno na świat, przez co możemy poznać ludzi, 

wiadomości ze świata i okolic naszego województwa. 
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Dzięki temu możemy wiele spraw urzędowych "załatwić" przez Internet przy czym posiadanie 

umiejętności tworzenia tekstów dokumentów ułatwi nam przejście do ery nowych technologii. 

Szkolenia podstawowe zostały wysoko ocenione także przez osoby prowadzące- bardzo dobrze 

oceniło je 52% badanych, raczej dobrze zaś 42%. Negatywne oceny były incydentalne i stanowiły 4%.6 

Osoby, które oceniły szkolenia bardzo dobrze w uzasadnieniu zwracały uwagę przede wszystkim na 

dużą użyteczność szkolenia, atmosferę w czasie zajęć i zaangażowanie uczestników: 

 

Zauważalny jest progres w użytkowaniu komputera, obyciu ze stronami internetowymi, 

umiejętnościami wyszukiwania potrzebnych danych. Zdobyta wiedza przydatna jest w codziennym 

życiu - od kontaktów na portalach społecznościowych do łatwiejszego poszukiwania pracy. 

Uczestnicy szkolenia bardzo zdyscyplinowani, ambitni, zainteresowani tematyką szkolenia, dla 

większości uczestników był to pierwszy kontakt z komputerem i Internetem. 

Uczestnicy aktywnie brali udział w zajęciach, zadawali dużo pytań, które pozwalały doszczegółowić 

przerobiony materiał. Od strony organizacyjnej wszystko było w porządku. Również frekwencja była 

100%, co świadczy o celowości zajęć i ich odbiorze przez uczestników. 

Słabsze oceny uzasadnione były problemami ze sprzętem komputerowym i brakiem dostępy do 

Internetu. W niektórych grupach problemem było duże zróżnicowanie umiejętności uczestników.  

Podsumowanie 

Szkolenia podstawowe zostały bardzo wysoko ocenione zarówno przez niepełnosprawnych 

uczestników (najwyżej oceniona forma wsparcia w projekcie), jak i osoby prowadzące. Dzięki 

szkoleniom uczestnicy mieli możliwość nabycia podstawowych kompetencji cyfrowych, które nie 

tylko ułatwią poszukiwanie pracy i zawodową aktywność, ale także zwiększą dostęp do informacji i 

umożliwią większą aktywność społeczną.  Głównym problemem związanym z realizacją szkoleń 

podstawowych był zróżnicowany poziom uczestników i brak możliwości dostosowania programu do 

potrzeb każdego z uczestników.  

 

                                                           
6
 W sumie zebrano ankiety od prowadzących 173 szkolenia. 
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Seminaria prawne 

Seminaria prawne to kolejna forma wsparcia, która odbywała się w e-Centrach. Miały na celu 

podniesienie wiedzy uczestników z zakresu prawa związanego z zatrudnianiem osób 

niepełnosprawnych.  Ankiety oceniające tą formę wsparcia zostały wypełnione przez 1250 

uczestników i 171 osób prowadzących. 

Większość osób niepełnosprawnych oceniła seminarium bardzo dobrze (61%) lub dobrze (36%). 

Rozkład odpowiedzi na pytanie o ogólną ocenę uczestnictwa pokazuje wykres poniżej: 

 

Wykres 44 Ogólna ocena seminarium prawnego przez uczestników 

 

W uzasadnieniu zwracano uwagę na fakt, że wiedza przekazywana jest w sposób zrozumiały i w miłej 

atmosferze, a program seminarium umożliwia zwiększenie wiedzy prawnej: 

Ponieważ stworzona mi możliwość pogłębienia wiedzy o moich prawach i obowiązkach wynikających 

z różnych dziedzin prawa 

Dowiedziałem się o przepisach dotyczących zatrudnienia ON bez możliwości utraty pobieranego 

świadczenia  

W czasie seminarium osoby niepełnosprawne dowiedziały się przede wszystkim: jakie mają prawa             

i jakie przysługują im ulgi, jak nie stracić renty i jakie są rodzaje umów. Dla wielu osób seminarium 

było pierwszą okazją do poznania swoich praw. 
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Zdecydowana większość badanych osób uznała także, że takie seminaria są potrzebne osobom 

niepełnosprawnym. Takiego zdania było aż 97% osób, co pokazuje wykres poniżej. 

 

Wykres 45 Czy takie seminaria są potrzebne osobom niepełnosprawnym? 

 

W uzasadnieniu zwracano przede wszystkim uwagę na bardzo ograniczony dostęp do wiedzy o 

prawach: 

Bo często osoba niepełnosprawna nie może uzyskać rzetelnej wiedzy, bądź przez swą 

niepełnosprawność nie może dotrzeć do prawnika. 

Często, a nawet bardzo często ludzie niepełnosprawni nie umieją posługiwać się prawem, jak go 

interpretować i do kogo się zgłosić, aby rzetelnie im pomógł w trudnej sytuacji, w której się znaleźli. 

Seminaria prawne ocenione zostały wysoko także przez osoby prowadzące (74%- zdecydowanie tak, 

25%- raczej tak).  W uzasadnieniu wysokiej oceny wskazują przede wszystkim na bardzo duże 

zainteresowanie uczestników omawianymi zagadnieniami. Wielokrotnie podkreślano, że uczestnicy 

seminarium sygnalizowali, że na co dzień nie mają dostępu to wiedzy prawnej: 

Uczestnicy mieli przygotowane pytania, na które szukaliśmy odpowiedzi. Pozwala mi to poznać 

problemy tego środowiska. 

Bardzo dobry kontakt podczas spotkania, aktywność uczestników, możliwość dostosowania treści 

seminarium do potrzeb uczestników. 
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Osoby te napotykają często barierę administracyjną i potrzebują informacji, w jaki sposób 

postępować przed organami zewnętrznymi i ZUS. Spotkania są okazją, by taką wiedzę zdobyć. 

Pojawiały się liczne głosy wskazujące na fakt, że po grupowym seminarium prawnym powinna być 

możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. 

W nielicznych wypowiedziach uzasadniających niską ocenę wskazywano na niską aktywność 

uczestników i trudności w zrozumieniu przekazywanych zagadnień, a także na konieczność wsparcia 

indywidualnego. 

Podsumowanie 

Seminaria prawne zostały bardzo dobrze i dobrze ocenione zarówno przez niepełnosprawnych 

uczestników, jak  i osoby prowadzące. Wskazywano, że dzięki tej formie wsparcie uczestnicy 

niejednokrotnie po raz pierwszy mieli okazję dowiedzieć się o swoich prawach.  Zauważono także, że 

po grupowym wsparciu prawnym powinna być zapewniona możliwość uzyskania wsparcia 

indywidualnego. 

 

Warsztaty dla rodzin i otoczenia osób niepełnosprawnych 

Warsztaty dla rodzin i opiekunów to forma wsparcia skierowana do otoczenia osób 

niepełnosprawnych. W czasie warsztatów uczestnicy mogli zwiększyć swoją wiedzę na temat praw i 

uprawnień, a także dowiedzieć się, jaka jest rola otoczenia w procesie aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych.   

Zebrano 890 ankiet od osób uczestniczących w tej formie wsparcie i 192 ankiety od osób 

prowadzących. 

Warsztaty zostały ocenione przez większość uczestników bardzo dobrze. Pokazuje to wykres poniżej: 
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Wykres 46 Warsztaty dla rodzin i opiekunów- ogólna ocena  

W uzasadnieniu wskazywano przede wszystkim na możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat 

niepełnosprawności, praw osób niepełnosprawnych i możliwość uzyskania wsparcia o charakterze 

psychologicznym. Pokazują to dobrze poniższe wypowiedzi: 

Wyczerpujące wiadomości i sens. Dialog, mądre rady rozmowy  jak z człowiekiem, budujące, 

wspierające. 

Warsztaty uświadamiają o niektórych błędach popełnianych podczas bytowania z osobą 

niepełnosprawną, usprawnia nasze zachowanie i myślenie wobec takich osób. 

Uzyskałam wyczerpujące odpowiedzi na moje pytania. Dodatkowo pokierowano mnie gdzie mogę 

uzyskać dodatkowe informacje. 

W opinii pojedynczych uczestników warsztaty były zbyt ogólne i nie dostosowane do specyfiki wsi i 

małych miast. Widać to w poniższym cytacie: 

Dobrze przedstawione informacje na temat wsparcia środowiska osób niepełnosprawnych w małych 

miasteczkach i wsiach, nie zawsze jednak adekwatne do rzeczywistości. 

Jako najważniejszą rzecz, której nauczyli się w czasie warsztatów uczestnicy wskazują:  

– Prawne i instytucjonalne formy wsparcia osób niepełnosprawnych (ulgi, czas pracy, wsparcie 

oferowane przez instytucje) 

– Zagadnienia związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych i rolą otoczenia w 

tej aktywizacji 
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– Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych 

 

Ponad połowa uczestników  (56%) uznała, że takie warsztaty są bardzo potrzebne osobom z 

otoczenia osób niepełnosprawnych, a tylko 8% badanych uznało, że  takie warsztaty są nie potrzebne 

lub są potrzebne w stopniu średnim. W uzasadnieniu  potrzeby realizacji tej formy wsparcia zwracano 

uwagę przede wszystkim na fakt, że osoby z otoczenia rzadko otrzymują takie wsparcie, mimo że jest 

ono potrzebne.  Pokazują to dobrze poniższe cytaty: 

Większość osób poświęca całe swoje życie drugiej osobie rezygnując z własnych przyjemności. Należy 

potrafić czerpać z życia radość w jakichkolwiek sytuacjach złych czy dobrych 

Wspierają na duchu!!! Pozwalają uwierzyć w siebie!!! 

Ponieważ rodzince i ich dzieci niepełnosprawne zazwyczaj są pozostawione sobie samym, bez niczyjej 

pomocy. 

Podsumowanie 

Warsztaty dla rodzin i opiekunów zostały bardzo dobrze i dobrze ocenione zarówno przez 

uczestników, jak  i osoby prowadzące. Zwracano uwagę na fakt, że warsztaty dawały szansę na 

zdobycie nowych informacji, do których do tej pory osoby z otoczenia nie miały dostępu. Uczestnicy 

zwiększyli swoją wiedzę prawną, jak i dowiedzieli się w jaki sposób wspierać osoby niepełnosprawne 

w aktywizacji. Jednocześnie warsztaty pełniły funkcję grupy wsparcia dla otoczenia osób 

niepełnosprawnych.  

 

 

Integracyjne Wyjazdowe Warsztaty Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 

Integracyjny wyjazdowy warsztat aktywizacji społeczno-zawodowej (IWWASZ)  to forma wsparcia 

mająca na celu integrację osób z różnych rejonów Polski i zwiększenie ich aktywności społecznej. 

Warsztaty wyjazdowe trwały 3 dni. W każdym z nich uczestniczyły osoby z różnych e-Centrów z 

całego kraju.   

Od osób uczestniczących w tej formie wsparcia zebrano w sumie 686 ankiet ewaluacyjnych. 
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Uczestnicy wysoko ocenili swoje zadowolenie z   warsztatów (63% oceniło swoje zadowolenie bardzo 

wysoko). Ogólną ocenę warsztatów przedstawia wykres poniżej: 

 

Wykres 47 Ogólna ocena IWWASZ przez uczestników 

Bardzo podobał się program warsztatów, w tym szczególności możliwość prezentacji pomysłów na 

własne działania, a także „pokoje aktywności”. Pojawiły się także wypowiedzi świadczące o tym, że 

bardzo dobrym pomysłem był przyjazd na IWWASZ ludzi z różnych rejonów Polski. Taka ocena 

dotyczy wszystkich warsztatów.       

    Za najmocniejsze punkty warsztatów uznano: 

1) Ludzi i atmosferę, w tym możliwość poznania ludzi z całej Polski 

2) Zdobycie wiedzy z zakresu aktywności, planowania i zakładania działalności (w szczególności 

zdobycie wiedzy na temat spółdzielni socjalnych i zakładania działalności gospodarczej) 

3) Osoby prowadzące (sposób, w jaki traktowały uczestników, a także ich merytoryczne 

przygotowanie) 

4) Możliwość wyjazdu poza miejsce zamieszkania (dla niektórych osób to była pierwsza taka 

okazja) 

Dla niektórych osób najmocniejszym punktem była dyskoteka i uroczysta kolacja.  

Dzięki uczestnictwu w warsztatach osoby niepełnosprawne przede wszystkim poznały nowych ludzi 

(przy czym podkreślano, że dużym plusem było to, że ludzie byli z całej Polski). W dalszej kolejności 
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dowiedziały się, w jaki sposób zorganizować akcję/działanie w swojej miejscowości i jak planować 

lokalne inicjatywy. Stosunkowo najmniej osób ma po warsztatach pomysł, jakie działanie może 

zrealizować w swojej miejscowości. 

Zdecydowana większość uczestników warsztatów uznała, że takie warsztaty są potrzebne osobom 

niepełnosprawnym(82%), co widać na poniższym wykresie: 

 

Wykres 48 Czy warsztaty są potrzebne osobom niepełnosprawnym? 

W uzasadnieniu wskazywano, że dzięki warsztatom można wyjechać z miejsca zamieszkania i  poznać 

nowych ludzi. Warsztaty pozwalają też na wymianę doświadczeń i uczą współpracy w dużej grupie. 

Widać to w poniższych cytatach: 

Integracja z grupą. Możliwość wyjścia z domu. Przełamywanie nieśmiałości w kontaktach 

międzyludzkich. Oderwanie od problemów domowych- osobistych. Radość z przebywania w grupie 

osób niepełnosprawnych.  

Chociażby ta zabawa taneczna, gdzie można było popatrzeć jak wszyscy razem pięknie się bawią i nikt 

nie jest wytykany. Odskocznia od codzienności. Relaks, nauka, docenianie. 
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W czasie warsztatów wyjazdowych przeprowadzone zostały także dodatkowe badania ewaluacyjne- 

wywiady fokusowe, mające na celu jakościowe pogłębienie danych ewaluacyjnych i uzyskanie danych 

do badań nad Programem. Wyniki tych badań opisane zostały w osobnych raportach7. 

Podsumowanie 

Integracyjne Wyjazdowe Warsztaty Aktywizacji Zawodowej zostały bardzo wysoko ocenione przez 

ich uczestników. Dawały szansę na poznanie nowych ludzi z całej Polski, wymianę doświadczeń i 

poszerzenie wiedzy o możliwościach związanych z aktywnością.  Dla wielu osób wyjazd na warsztaty 

był pierwszą możliwością samodzielnego wyjazdu poza miejsce zamieszkania. W zgodnej opinii 

uczestników taka forma wsparcia jest potrzebna osobom niepełnosprawnym, bo pozwala na wyjście 

z domu, przełamanie nieśmiałości i doświadczenie funkcjonowania w dużej grupie. 

 

 

Szkolenia zawodowe wewnętrzne  

Szkolenie zawodowe wewnętrzne miały na celu uzyskanie, uzupełnienie bądź doskonalenie 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Szkolenia organizowane były zarówno przez Fundację w 

Centrali (w tych szkoleniach brały udział uczestnicy projektu z całej Polski, niezależnie od miejsca 

zamieszkania), jak również bezpośrednio przez Oddziały (szkolenia dla uczestników z konkretnych 

województwa). Każde szkolenie trwało 60 godzin. Od uczestników tej formy wsparcia zebrano w 

sumie 412 ankiet ewaluacyjnych, wypełniono także 29  ankiet od osób prowadzących. 

Przeprowadzono między innymi szkolenia o następującej tematyce: 

 Handel z obsługą kasy fiskalnej 

 E-marketing 

 III sektor Twoja przyszłość 

 Pracownik administracyjno-biurowy 

 Pracownik administracji samorządowej 

 Wstęp do kadr 

 Wstęp do księgowości 

                                                           
7
 A. Góral, M. Kocejko „Diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast- raport z 

wywiadów grupowych przeprowadzonych z uczestnikami projektu „Wsparcie środowiska osób 
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2015 
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 Rękodzieło z elementami skutecznej sprzedaży  

 Warsztaty kulinarne  

 Zakładanie i pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych  

 Opiekun osób starszych  

 

Uczestnicy szkoleń wysoko ocenili zorganizowane w ramach projektu szkolenia zawodowe- zarówno 

te centralne, jak i realizowane przez Oddziały.  Pokazuje to wykres poniżej: 

 

 Wykres 49. Ogólna ocena szkoleń zawodowych przez uczestników  

Wszystkie szkolenia ocenione zostały dobrze lub bardzo dobrze. Najwyżej ocenione zostały szkolenia: 

 Rękodzieło z elementami skutecznej sprzedaży  

 Warsztaty kulinarne  

 Zakładanie i pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych  

 Opiekun osób starszych  

Zdecydowana większość uczestników uznała, że szkolenie zawodowe w których brali udział są bardzo 

użyteczne i przyczyniły się do podniesienia ich zawodowych kwalifikacji. Stwierdziło tak 75% 

badanych. Warto jednak zauważyć, że w uzasadnieniu często zwracano uwagę nie tylko na możliwość 

podniesienia kwalifikacji, ale także  na aspekt społeczny i motywacyjny  szkoleń. Pokazują to poniższe 

cytaty: 
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Nawet jeśli osoba niepełnosprawna niewiele "wyniesie" z takiego szkolenia, to fakt przebywania 

wśród innych osób z podobnymi schorzeniami w jakiś sposób motywuje do dbania o swoje życie (tzn. 

osoba niepełnosprawna próbuje/chce coś zmienić w swoim życiu). 

Osoba, która nie pracowała nigdy w biurze, lub dawno, może się dowiedzieć czegoś nowego, 

zapoznać się z nowymi przepisami czy dokumentami. 

Ponieważ to szkolenie przyda się do znalezienia pracy. 

Minusy szkoleń wskazywane były sporadycznie. Warto jednak wspomnieć, że część osób stwierdziła, 

że ukończenie szkolenia nie było potwierdzone żadnym certyfikatem, co zmniejszało jego wartość. 

Pojawiały się też wypowiedzi wskazujące na fakt, że dobór tematyki szkoleń zawodowych nie zawsze 

był dopasowany do indywidualnej ścieżki uczestnika i do warunków lokalnego rynku pracy. 

Szkolenia zawodowe zostały  wysoko ocenione także przez osoby prowadzące. Najsłabszą ocenę (3) 

otrzymało szkolenie „Handel z obsługą kasy fiskalnej”- prowadzący zauważył, że uczestnicy mieli duże 

braki związane z umiejętnością obsługi komputera co utrudniało przekazywanie wiedzy. Niska ocena 

szkolenia przez osobę prowadzącą nie pokrywa się z oceną uczestników, którzy ocenili szkolenie 

dobrze lub bardzo dobrze. Pozostałe szkolenia zostały przez osoby prowadzące ocenione bardzo 

dobrze lub dobrze. 

Wśród najmocniejszych punktów szkolenia w przypadku większości szkoleń osoby prowadzące 

wymieniały zaangażowanie i aktywność uczestników. Wśród najsłabszych punktów szkolenia 

wskazywano duże zróżnicowanie grupy, które utrudniało prowadzenie efektywnego procesu 

kształcenia. 

Podsumowanie 

Szkolenia zawodowe zostały dobrze ocenione zarówno przez  uczestników, jak i osoby prowadzące. 

Podkreślano, że w większości przypadków pozwalały na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. 

Ważnym aspektem szkoleń była też możliwość przebywania w grupie, poznania nowych ludzi i 

wyjazdu z domu. Osoby prowadzące zwróciły uwagę na duże zaangażowanie uczestników i ich 

aktywność w czasie zajęć.  

Wśród minusów szkoleń wymieniano ich niewystarczające dopasowanie do sytuacji na rynku pracy 

na wsi i w małym mieście, a także na fakt, że dobór szkolenia nie zawsze był zgodny ze ścieżką 

zawodową uczestnika. 
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Szkolenia z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej  

Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, działalności 

gospodarczej i spółdzielczości socjalnej. Szkolenie było dodatkową formą wsparcia i trwało 80 godzin. 

Ankiety ewaluacyjne wypełnione zostały przez 190 uczestników tych szkoleń i przez 35 osób 

prowadzących. 

Osoby, które uczestniczyły w szkoleniach oceniły je dobrze lub bardzo dobrze. Pokazuje to wykres 

poniżej: 

 

Wykres 50 Ogólna ocena szkoleń z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej 

 

W uzasadnieniu wysokich ocen wskazywano na atmosferę na szkoleniu, sposób prowadzenia  i dużą 

wiedzę merytoryczną osób prowadzących:  

Rewelacyjna prowadząca, wie czego chce i czego oczekuje od kursantów, umie przekazać wiedzę 

Szkolenie odbywało się na bardzo wysokim poziomie, pani prowadząca wykazywała się bardzo dużą 

wiedzą i w sposób dla wszystkich zrozumiały potrafiła tę wiedzę przekazać. Atmosfera szkolenia była 

bardzo miła. 

Większość osób stwierdziła, że takie szkolenia są potrzebne osobom niepełnosprawnym, ponieważ 

pozwalają na zwiększenie wiedzy o tym, jak prowadzić działalność. W opinii części uczestników 
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73% 

Źle Trudno powiedzieć Dobrze Bardzo dobrze

Ogólna ocena szkoleń z przedsiębiorczości, 
działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej 
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założenie działalności gospodarczej jest jedyną alternatywą dla osób, które nie mogą znaleźć 

zatrudnienia.  Wysoką oceną użyteczności szkolenia przez uczestników pokazuje wykres poniżej: 

 

Wykres 51 Czy takie szkolenia są potrzebne osobom niepełnosprawnym?  

 

Uzasadnienie wysokiej oceny użyteczności szkolenia widać w poniższych cytatach: 

Aktywizują takie osoby do działania, powrotu na rynek pracy, pomagają założyć własną działalność, 

dają wiarę we własne siły i możliwości. 

Osoby niepełnosprawne maja problem z odnalezieniem się na rynku pracy. Możliwość prowadzenia 

własne firmy oraz sposoby pozyskiwania funduszy na jej działalność sprawia że osoby 

niepełnosprawne mogą usamodzielnić się zawodowo (finansowo). 

Prawie połowa uczestników stwierdziła, że planuje w najbliższej przyszłości założyć działalność 

gospodarczą- uznało tak 52% badanych. Tylko 32% badanych planuje tworzenie lub współtworzenie 

spółdzielni socjalnej. Rozkład odpowiedzi na pytania o dalsze plany pokazuje wykres poniżej: 
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Wykres 52 Plany uczestników szkolenia z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i spółdzielczości 

socjalnej 

 

Aż 63% objętych badaniem ewaluacyjnym uczestników szkoleń zadeklarowało,  że szkolenie miało 

wpływ na podjęcie przez nich decyzji o podjęciu działalności gospodarczej. Wynik ten jest znacząco 

niższy dla spółdzielni socjalnej, w przypadku której tylko 41% uczestników zadeklarowało taki wpływ. 

Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie pokazuje wykres poniżej: 

 

Wykres 53 Wpływ szkolenia na podjęcie decyzji o założeniu działalności lub spółdzielni socjalnej 
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Wszystkie osoby prowadzące są zadowolone lub bardzo zadowolone z przeprowadzonego szkolenia. 

W uzasadnieniu zwracają uwagę przede wszystkim na duże zainteresowanie uczestników tematem i 

ich aktywność na zajęciach, a także na dobre przygotowanie szkoleń przez organizatorów: 

Grupa otwarta, komunikatywna, przejawiająca wiele cech przedsiębiorczych, gotowa na zmiany. 

Dobra komunikacja z uczestnikami jak i osobami reprezentującymi organizatora. Dotrzymywanie 

ustaleń i zasad. Wysokie zaangażowanie uczestników podczas realizowanych ćwiczeń, poleceń. 

Przyjazna atmosfera, właściwe wyposażenie sali szkoleniowej w wymagane środki dydaktyczne, 

świetna współpraca. 

Większość badanych trenerów (70%) stwierdziła, że w ich opinii szkolenie jest bardzo dopasowane do 

potrzeb tej grupy odbiorców. Uzasadniano to przede wszystkim możliwością zdobycia wiedzy, która 

do tej pory była dla tych osób trudno dostępna. Zauważono także, że dla niektórych z uczestników 

założenie własnej działalności może być jedyną drogą do zawodowej aktywności. Pokazuje to dobrze 

następujący cytat: 

Poszerza horyzonty myślowe, uczy kreatywności, szukania różnych wariantów rozwiązań w kwestii 

poprawy sytuacji bytowej. Wypełnia lukę edukacyjną szkolnej edukacji w aspektach: inwestycyjnym, 

w zakresie rachunkowości, racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami. Uczy aktywności, 

ukierunkowuje proces myślowy z biernego na bardziej aktywny, który wreszcie zainicjuje działanie. 

Jednocześnie, w wypowiedziach osób prowadzących powtarzała się opinia, że w przypadku szkoleń 

tego typu szczególnie ważna jest selekcja uczestników. Zwracano uwagę na fakt, że duża część osób 

biorących uwagę w szkoleniu nie planuje własnej działalności gospodarczej i nie jest zainteresowana 

współtworzeniem spółdzielni socjalnej. 

Podsumowanie 

Szkolenia z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej zostały wysoko 

ocenione zarówno przez osoby prowadzące, jak i uczestników. Uczestnicy zwracali uwagę na wysoką 

jakość prowadzonych szkoleń i dobre przygotowanie osób prowadzących. Osoby prowadzące zaś 

doceniały dużą aktywność uczestników i ich zaangażowanie. Połowa badanych uczestników szkoleń 

planuje zakładanie własnej działalności gospodarczej i widzi wpływ szkolenia na podjęcie tej decyzji. 

Mniejsze przełożenie szkolenia na plany dotyczące dalszej aktywności zawodowej widać w 

przypadku spółdzielni socjalnej- większość uczestników nie planuje zakładania spółdzielni socjalnej. 

Badanie ewaluacyjne pokazało, że w przypadku tego typu szkoleń szczególnie ważny jest dobór 
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uczestników. Wiele osób, które brały udział w tej formie wsparcia nie planuje wykorzystania 

zdobytej wiedzy w praktyce. 

 

Wsparcie trenera pracy 

 Wsparcie trenera pracy skierowane było do tych uczestników projektu, którzy potrzebowali 

szczególnego wsparcia w wejściu na rynek pracy.  Badaniem ewaluacyjnym objęto 30 klientów 

trenerów pracy, którzy objęci byli największą liczbą godzin wsparcia. 

Wszystkie osoby, które korzystały ze wsparcia trenera pracy oceniają to wsparcie bardzo dobrze lub 

(w nielicznych przypadkach) dobrze. Pokazuje to wykres poniżej: 

 

Wykres 54 Ogólna ocena współpracy z trenerem pracy 

 

W uzasadnieniu wysokich ocen wskazywano na realną rolę trenera pracy zarówno w poszukiwaniu 

pracy, jak i w pierwszych dniach po jej rozpoczęciu. Widać to dobrze w poniższych cytatach: 

Pomógł mi w pierwszym kontakcie z pracodawcą, dzięki niej udało mi się dostać prace i pracować do 

dziś. 

Pani trener była ze mną w miejscu pracy. Była bardzo pomocna, dzięki temu wsparciu czułam się 

pewniej w nowym miejscu. 
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Zdecydowana większość osób uznała, że praca z trenerem była im potrzebna (63%) lub bardzo 

potrzebna(30%). W uzasadnieniu zwracano uwagę na fakt, że bez trenera wiele osób nie odważyłoby 

się na poszukiwanie zatrudnienia: 

Nie poradziłabym sobie sama w pierwszym kontakcie z pracodawcą na rozmowie kwalifikacyjnej - 

bardzo mnie stresują takie rozmowy, nie wydusiłabym z siebie słowa, szczególnie, że się jąkam. 

Obecność pani Hani ułatwiła mi tę rozmowę bardzo. Była dużym wsparciem. 

Sam nie odważyłbym się starać o pracę, Trener Pracy pomógł mi w napisaniu dokumentów 

aplikacyjnych i przeprowadził przez procedurę zatrudnienia. 

Większość badanych osób stwierdziła, że celem ich pracy z trenerem było znalezienie i utrzymanie 

pracy. Pojawiały się tez odpowiedzi wskazujące na to, że celem pracy było większe usamodzielnienie 

się lub zwiększenie poczucia własnej wartości.   Aż 85% badanych uznało, że założony cel współpracy 

udało się osiągnąć:  

 

Wykres 55 Czy cel współpracy z TP udało się osiągnąć? 

Klienci trenera pracy zostali poproszeni o wskazanie, w czym trener najbardziej im  pomógł.  

Najczęściej wskazywano na wsparcie okołopsychologiczne i wsparcie w poszukiwaniu pracy. 

Najrzadziej wskazywano na wsparcie w miejscu pracy. Zakodowane odpowiedzi na pytania otwarte 

przedstawiają się następująco: 
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Wykres 56 W czym najbardziej pomógł trener pracy?- zakodowane odpowiedzi na pytania otwarte 

 

Uczestnicy zostali zapytani, jak często spotykali się z trenerami. Większość stwierdziła, że spotykali się 

nie więcej niż 1-2 razy w miesiącu przez okres dłuższy niż miesiąc, ale krótszy niż trzy miesiące. W 

opinii 80% badanych taki czas trwania wsparcia był wystarczający. 

Podsumowanie 

Osoby, które otrzymały wsparcie trenera pracy oceniają te wsparcie bardzo wysoko. Zwracają uwagę 

na fakt, że bez tego wsparcia nie udałoby im się wejść na rynek pracy. Dzięki wsparciu trenera 

łatwiej było przełamać wewnętrzne bariery i obawy przed aktywizacją. Ponadto trenerzy pomagali w 

pierwszym kontakcie z pracodawcą, co ułatwiało rozpoczęcie pracy. Zdecydowanie rzadziej trenerzy 

wspierali uczestników w miejscu pracy.  

Zdecydowana większość osób uznała, że dzięki współpracy z trenerem udało się osiągnąć cel 

rozumiany jako zwiększenie zawodowej aktywności i pójście do pracy. Ważnym zadaniem trenerów 

było tez udzielanie wsparcia okołopsychologicznego i motywowanie do podjęcia zmiany w życiu.  

Mimo że trenerzy spotykali się z uczestnikami nie częściej niż 1-2 razy w miesiącu przez okres krótszy 

niż miesiące to wsparcie, którego przez ten czas udzielili zostało uznane za wystarczające. 
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Dostępność wsparcia do potrzeb wynikających ze specyfiki niepełnosprawności  

Dostępność wsparcia do potrzeb wynikających ze specyfiki niepełnosprawności oznacza, że jest ono 

zaplanowane w taki sposób, że osoby niepełnosprawne nie natrafiają na bariery w uczestnictwie 

związane ze swoją niepełnosprawnością. 

W badaniu ewaluacyjnym założono badanie dostępności poszczególnych form wsparcia. W badaniu 

uwzględniono następujące kategorie: 

 Dostępność sal szkoleniowych i miejsca, w którym odbywało się szkolenie 

 Dostępność materiałów dydaktycznych  

 Dostępność sposobu prowadzenia  

Większość niepełnosprawnych uczestników projektu wysoko oceniło dostępność we wszystkich 

badanych obszarach. Najwyżej oceniona została dostępność sposobu prowadzenia rozumiana jako 

dopasowywanie języka do potrzeb uczestników. Stosunkowo najniżej, aczkolwiek wciąż wysoko 

oceniono dostosowanie przestrzeni, w której odbywały się zajęcia. Szczegółowy rozkład odpowiedzi 

na pytanie o ocenę dostosowania poszczególnych elementów wsparcia pokazuje wykres poniżej: 

 

Wykres 57 Ocena poszczególnych elementów dostosowania wsparcia grupowego do potrzeb wynikających 

z niepełnosprawności. 

 

1% 

0% 

0% 

3% 

2% 

1% 

27% 

25% 

22% 

68% 

72% 

77% 

Dostosowanie przestrzeni

Dostosowanie materiałów warsztatowych

Dostosowanie sposobu prowadzenia
warsztatów

Ocena poszczególnych elementów dostosowania 
wsparcia grupowego do potrzeb wynikających z  

niepełnosprawności 
bardzo źle raczej źle trudno powiedzieć raczej dobrze bardzo dobrze



 
 
 
 
 

89 
 

Zidentyfikowano następujące bariery dostępności: 

 Bariery architektoniczne w niektórych e-Centrach 

 Brak ciepłych posiłków uniemożliwiający pełne uczestnictwo w zajęciach osobom na 

szczególnej diecie 

 Sposób prowadzenia szkoleń komputerowych nie uwzględniał potrzeb osób niewidomych 

 Brak tłumacza języka migowego i wsparcia asystenckiego (rolę asystentów pełniły osoby z 

otoczenia) 

XI. Specyfika realizacji działań aktywizacyjnych na terenach wiejskich 
Prowadzone w ramach projektu badanie ewaluacyjne pozwoliło na określenie, na czym polega 

specyfika realizacji projektów na terenach wsi i małych miast. Specyfika ta wyraża się w 

charakterystycznych dla tych terenów problemach, na które napotykają osoby niepełnosprawne, a 

także czynnikach, które są  istotne przy planowaniu i realizacji wsparcia. 

Problemy w aktywizacji osób niepełnosprawnych specyficzne dla małych miast i wsi8 

Prowadzone badania ewaluacyjne pozwoliły na wyodrębnienie głównych problemów, na które 

napotykają osoby niepełnosprawne z małych miast i wsi, kiedy chcą być zawodowo aktywne. 

Najważniejsze spośród tych problemów to: 

 Brak publicznego i dostosowanego transportu 

Na terenach wiejskich i w małych miastach dużym problemem jest brak publicznego transportu. 

Trudno jest dojechać do większych ośrodków miejskich, w tym do miasta powiatowego. Brak 

połączeń powoduje trudności w dojeździe do pracy, ale także utrudnia korzystanie ze wsparcia 

oferowanego przez instytucje integracji społecznej i rynku pracy umiejscowione na poziomie 

powiatu.  Problem ten przez wszystkie badane grupy (uczestników projektu, osoby z ich otoczenia, 

mentorów, trenerów samodzielności  i pracowników projektu) wskazywany był jako największa 

bariera w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w małych miastach i na wsiach. Pokazuje 

to wypowiedź jednej z pracowniczek projektu: 

                                                           
8
 Problemy te zostały szczegółowo opisane w raporcie: A. Góral, M. Kocejko „Diagnoza sytuacji osób 

niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast- raport z wywiadów grupowych przeprowadzonych z 
uczestnikami projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i 
małomiasteczkowych”, Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2015 
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Kwestie związane z transportem- na wieś trudno dojechać, ze wsi trudno wyjechać (szczególnie zimą i 

latem). 

Kolejnym problemem utrudniającym wejście na rynek pracy jest słabość lokalnych rynków pracy. W 

małych miastach i na wsiach pracy jest mniej, a dostępne oferty są mniej zróżnicowane jakościowo. 

Dodatkowym problemem jest stosunkowo niższa wiedza pracodawców na temat zatrudniania osób 

niepełnosprawnych i brak ich doświadczenia w tym zakresie. Niższą niż w dużych ośrodkach wiedzę o 

uprawnieniach i możliwościach osób niepełnosprawnych mają także pracownicy instytucji rynku 

pracy i pomocy społecznej.  Problem ten widać dobrze w wypowiedziach pośredników pracy 

zatrudnionych  w projekcie: 

W małych miejscowościach nadal panuje błędny stereotyp nt. osób niepełnosprawnych. Nawet 

urzędnicy twierdzą, że osoba ze stopniem umiarkowanym i znacznym nie może pracować  zawodowo.  

Przede wszystkim na lokalne rynki pracy. Najczęściej są to małe zamknięte środowiska, gdzie ciężko 

jest kogoś wprowadzić na ten rynek pracy. Są to małe miejscowości, gdzie pracodawców nie jest zbyt 

wielu. 

Kolejnym problemem charakterystycznym dla małych miast i wsi jest większa izolacja osób 

niepełnosprawnych i silniejsze bariery występujące po stronie otoczenia rodzinnego. Uczestnicy 

projektu to osoby, które często po raz pierwszy objęte były jakimkolwiek wsparciem aktywizacyjnym. 

W powszechnym przekonaniu zarówno rodzin i najbliższego otoczenia, jak i niejednokrotnie całej 

społeczności, osoby niepełnosprawne nie mogą pracować. Stereotyp ten połączony z lękiem rodzin 

związanych z potencjalną utratą świadczeń rentowych stanowi ważną i charakterystyczną dla 

terenów wiejskich i małomiasteczkowych barierę aktywizacyjną.  

Specyfika realizacji działań skierowanych do osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich 

Charakterystyczne dla terenów wiejskich i małych miast problemy to nie jedyna cecha wyróżniająca 

projekty realizowane na wsi od tych realizowanych w większych ośrodkach miejskich.  

Pracownicy projektu zwracali uwagę na specyficzne uwarunkowania związane z realizacją projektu na 

terenach wiejskich. Przede wszystkim zwracano uwagę na: 

 Inny „typ” uczestnika 

W opinii pracowników w projekcie „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów 

wiejskich i małomiasteczkowych” wzięły udział trochę inne osoby niż w projektach aktywizacyjnych 
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realizowanych w miastach. Główną cechą różnicującą jest niższe wykształcenie tych osób, mniejsze 

doświadczenie zawodowe (jedna trzecia uczestników opisywanego projektu nie miała żadnego 

zawodowego doświadczenia).  Dodatkowo, z racji na fakt, że na wsiach jest relatywnie niższy dostęp 

do działań aktywizacyjnych, osoby te miały niższą świadomość własnych praw, a niejednokrotnie 

także niższe umiejętności społeczne. Pokazuje to dobrze poniższy cytat: 

We wsiach i małych miasteczkach jest zdecydowanie inny profil osób uczestniczących w projektach. 

Są to często osoby o niższym wykształceniu i mniejszym doświadczeniu zawodowym. Wymagają oni 

innego podejścia, wymagającego dużego zaangażowania ze strony mentora/trenera/pośrednika. 

Zauważyć również można dużą niesamodzielność którą tłumaczą  swoją niepełnosprawnością. 

Różnicą jest brak warsztatów, na których uczestnicy mogliby dowiedzieć się czegoś więcej o swojej 

niepełnosprawności, nauczyć się funkcjonować ze swoją niepełnosprawnością i załatwiać sprawy 

związane z orzeczeniami, rentami, itp. 

 Inny sposób współpracy z pracodawcami 

Osoby bezpośrednio pracujące przy realizacji projektu zwracały także uwagę na fakt, że współpraca z 

pracodawcami na wsiach i w mniejszych ośrodkach miejskich różni się od współpracy z 

pracodawcami w miastach. Większa jest rola bezpośredniego kontaktu, którego no nawiązanie często 

zajmuje więcej czasu. Jednocześnie pracownicy projektu zwracali uwagę na fakt, że na wsiach i w 

małych miastach trudniej jest wprowadzić osobę niepełnosprawną na rynek pracy, z racji na fakt że 

rynek jest znacznie mniejszy i mniej zróżnicowany, a lokalne środowisko pracodawców- zamknięte. 

Widać to w poniższym cytacie: 

Przede wszystkim na lokalne rynki pracy. Najczęściej są to małe zamknięte środowiska, gdzie ciężko 

jest kogoś wprowadzić na ten rynek pracy. Są to małe miejscowości, gdzie pracodawców nie jest zbyt 

wielu. Często brak środków transportu (w tym publicznego) utrudnia im przemieszczanie się do 

pobliskich miejscowości. 

 Rola współpracy z lokalnymi instytucjami, organizacjami i liderami 

Ostatnim już specyficznym uwarunkowań realizacji projektów wiejskich jest rola, jaką odgrywa 

współpraca z lokalnymi instytucjami, organizacjami i liderami. Realizacja projektu „Wsparcie 

środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” pokazała, że dla 

prowadzenia skutecznych działań od rekrutacji uczestników po ich wejście na rynek pracy odgrywa 
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współpraca z lokalnymi podmiotami. Lokalne instytucje i organizacje dysponują nie tylko zapleczem 

realizacyjnym i bazami danych, ale także znają sytuację na lokalnym rynku pracy.  Współpraca z 

lokalnymi partnerami i instytucjami jest ważna zarówno na etapie rekrutacji uczestników, organizacji 

wsparcia, jak i przy działaniach związanych z poszukiwaniem zatrudnienia9.  

XII. Wnioski 
Przeprowadzone badania i analizy pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 

 Z zakresu rekrutacji niepełnosprawnych uczestników projektu i osób z ich 

otoczenia 

Wnioski z przeprowadzonych analiz monitoringowych i wyników badań ewaluacyjnych pokazały, że 

projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” 

miał prawdziwie ogólnopolski charakter- wzięły w nim udział osoby ze wszystkich województw, 

ponad 150 powiatów i prawie 700 miejscowości. Warto zaznaczyć, że większość uczestników to 

mieszkańcy wsi/gmin wiejskich. 

Zrekrutowana do projektu grupa uczestników to w dużej mierze osoby młode i z wykształceniem 

ponadgimnazjalnym lub niższym.  Co piąty uczestnik projektu miał wykształcenie podstawowe. Taka 

struktura demograficzna jest cechą charakterystyczną projektu. 

Przeprowadzone badania pokazały, że aż jedna trzecia z nich nigdy wcześniej nie pracowała, 

większość uczestników przystępując do projektu nie miała opracowanych dokumentów aplikacyjnych 

i nie poszukiwała pracy w ciągu ostatniego roku. Jednocześnie wyniki przeprowadzonych analiz 

pokazały, że większość osób nie korzystała wcześniej ze wsparcia aktywizacyjnego, a jedyną instytucją 

z którą mieli styczność jest Ośrodek Pomocy Społecznej.  Można zatem stwierdzić, że projekt objął 

swoim oddziaływaniem grupę, która wcześniej nie miała dostępu do wsparcia w procesie aktywizacji 

zawodowej.  

Wyniki przeprowadzonych analiz pokazały, że otoczenie osób niepełnosprawnych, które wzięło udział 

w projekcie nie zawsze było bliskim otoczeniem rodzinnym, a w wśród zrekrutowanych osób 

                                                           
9
 Współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami została opisana w dwóch innych raportach: Kocejko M. 

Gminne partnerstwa na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych na przykładzie e-
Centrów działających w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i 
małomiasteczkowych”, Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2014; Kocejko M. Modelowe partnerstwa na rzecz 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych z terenów małych miast i wsi. Raport z badania. Fundacja Aktywizacja, 
Warszawa 2015. 
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dominowały kobiety. Można wnioskować, że przewaga kobiet powiązana jest z faktem, że to właśnie 

kobiety częściej pełnią role opiekuńcze.  

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez partnerskiej współpracy z instytucjami i organizacjami na 

terenie gminy i powiatu.  Głównym partnerem projektu były ośrodki pomocy społecznej. Bez nich nie 

byłaby możliwa rekrutacja niepełnosprawnych uczestników, którzy dowiadywali się o możliwości 

udziału w przedsięwzięciu najczęściej bezpośrednio od pracowników socjalnych. W praktyce 

oznaczało  to, że w projekcie wzięli udział przede wszystkim niepełnosprawni klienci pomocy 

społecznej. Uprawomocnione jest również stwierdzenie, że realizacja projektu bez współpracy z 

ośrodkami pomocy społecznej, zwłaszcza na etapie rekrutacji, byłaby bardzo trudna lub wręcz 

niemożliwa. Pozostałe instytucje nie odegrały tak kluczowej roli realizacyjnej. 

 Z zakresu oceny projektu jako modelu wsparcia osób niepełnosprawnych z 

terenów wsi i małych miast 

Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” 

można uznać za skuteczną metodą aktywizacji osób niepełnosprawnych z terenów małych miast i 

wsi.  Prowadzony model interwencji okazał się skuteczny i doprowadził do trwałego wprowadzenia 

założonej liczby osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Warto podkreślić, że większość osób 

zatrudnionych w wyniku realizacji projektu to kobiety. Można postawić hipotezę, że wynika to ze 

specyfiki  lokalnego rynku pracy, w którym dużo miejsc pracy oferowane jest w prostych usługach, w 

których w przypadku niskiego wykształcenie częściej maja szansę znaleźć pracę kobiety. Praca 

mężczyzn, częściej  jest pracą fizyczną, której wykonywanie nie jest często możliwe w przypadku osób 

z niepełnosprawnością. 

Założona metoda działania, polegająca na realizacji działań poprzez lokalne punkty- e-Centra, 

umocowane w lokalnych instytucjach i organizacjach pozwoliła na dotarcie do grupy docelowej i 

umożliwiła na uczestnictwo we wsparciu blisko miejsca zamieszkania, dzięki czemu w projekcie 

wzięły udział osoby, które wcześniej ze wsparcia aktywizacyjnego były wykluczone. Jednocześnie, 

realizacja działań lokalnie wpłynęła na osiągnięcie wartości dodanej projektu, jaką jest transfer 

wiedzy o metodach prowadzenia aktywizacji zawodowej z dużej, ogólnopolskiej organizacji 

specjalizującej się w tym zakresie do lokalnych organizacji i instytucji. Może to wpłynąć na trwałość 

osiągniętych rezultatów. 

Trafnie określone zostały potrzeby grupy docelowej, a co za tym idzie dobrze dobrana została ścieżka 

wsparcia, która obejmowała zarówno działania o charakterze aktywizacji społecznej, zwiększenia 
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wiedzy prawnej, jak i działania mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowej i wejście na rynek 

pracy. Ocena skuteczności poszczególnych form wsparcia jest zróżnicowana, nie ma jednak 

wątpliwości że przebieg całego procesu został określony trafnie i przyczynił się do osiągnięcia 

zaplanowanych rezultatów.  

Badania ewaluacyjne pozwalają na wskazanie następujących braków w założonej ścieżce wsparcia: 

brak indywidualnego wsparcia psychologicznego dostępnego we wszystkich e-Centrach, brak 

indywidualnego wsparcia prawnego, które następowałoby po grupowym seminarium prawnym. 

Wsparcie takie byłoby odpowiedzią na konkretne problemy prawne uczestników.  

Efekty projektu mają szeroki, nie tylko zatrudnieniowy charakter. Na podstawie przeprowadzonych 

badań ewaluacyjnych można wnioskować, że nie mniej istotne są efekty o charakterze społecznym. 

Wielu uczestników dzięki uczestników w projekcie wyszło z domu, poznało nowych ludzi i nabyło 

kompetencje społeczne, które są podstawą do samodzielnego funkcjonowania i samostanowienia. 

Jednocześnie warto zauważyć, że wielu uczestników dzięki uczestnictwu w projekcie nabyło lub 

zwiększyło wiedzę o swoich prawach, często także tych podstawowych.   

Analiza wyników przeprowadzonych badań pokazała, że efekty projektu, choć w mniejszym stopniu,  

widoczne są także w otoczeniu osób niepełnosprawnych.  Dzięki możliwości wzięcia udziału w 

warsztatach z mentorem i prawnikiem wzrosła wiedza otoczenia w zakresie uprawnień osób 

niepełnosprawnych i ich możliwości na rynku pracy. Dodatkowo, systematycznie rosnąca dzięki 

otrzymanemu wsparciu aktywność i samodzielność uczestników projektu wpływała na zmianę 

postawy otoczenia i zmniejszenie lęków związanych z samodzielnością niepełnosprawnych członków 

rodzin.  Przeprowadzone badania pozwalają także stwierdzić, że projekt  swoim oddziaływaniem 

wpłynął na szersze otoczenie uczestników- lokalne społeczności, pracodawców i przedstawicieli 

instytucji powodując „oswojenie się” z tematem niepełnosprawności. Efekty te nie są jednak 

widoczne wszędzie. 

Skuteczność projektu zależała od różnych czynników, z których za kluczowe należy uznać rodzaj i 

stopień niepełnosprawności, a także miejsce zamieszkania. W podzielanej opinii pracowników 

projektu, trenerów samodzielności i mentorów projekt był szczególnie skuteczny w przypadku osób 

zmotywowanych, których niepełnosprawność miała charakter ruchowy lub sensoryczny. Ważnym 

czynnikiem było też miejsce zamieszkania. Mieszkańcy miast i gmin lepiej skomunikowanych mieli 

większe szanse na zatrudnienie. Jednocześnie warto zauważyć, że skuteczność projektu była znacząco 

niższa w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jak pokazują wyniki 
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przeprowadzonych badań było to związane z niewłaściwym doborem narzędzi wsparcia do potrzeb i 

możliwości tej grupy, a także presją związaną z realizacją założonego wskaźnika zatrudnienie, która 

uniemożliwiała skupienie się na wymagającej większej uwagi klientach.   

Na podstawie przeprowadzonych analiz można także wnioskować, że w przypadku osób mających 

duże braki w obszarze społecznych kompetencji i samodzielnego funkcjonowania czas trwania 

projektu był za krótki, by umożliwić wejście na rynek pracy. Potrzebne były dłuższe, a często także 

bardziej zindywidualizowane działania z zakresu aktywizacji społecznej, a dopiero później intensywne 

działania aktywizujące zawodowo.  

W projekcie zidentyfikowane zostały bariery w jego realizacji zarówno o charakterze wewnętrznymi, 

jak i zewnętrznym. Wśród barier o charakterze wewnętrznym należy wymienić: zbyt dużą 

centralizację zarządzania projektem wyrażającą się koniecznością czekania na decyzję „z centrali”, 

centralnym ulokowaniem procesu rozliczania projektu, niemożliwością zastosowania mechanizmu 

regrantingu (transfer środków na realizację niektórych  działań  organizacyjnych na poziom gminy), 

koniecznością stosowania kryterium 100% ceny przy zapytaniach ofertowych.  Dodatkowo, 

czynnikiem utrudniającym realizację działań wysokiej jakości była konieczność dużej koncentracji na 

osiągnięciu założonych w projekcie wskaźników, która powodowała kierowanie wsparcia przede 

wszystkim do tych klientów, którzy w pierwszej kolejności mieli szansę wejścia na rynek pracy. 

Wśród zidentyfikowanych barier o charakterze zewnętrznym należy wymienić przede wszystkim  

bariery związane z wprowadzaniem osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich na rynek pracy- 

słabość lokalnych rynków pracy (mała liczba ofert pracy i ich niewielkie zróżnicowanie), a także brak 

dostępnego publicznego transportu.   

 Z zakresu oceny użyteczności i skuteczności poszczególnych form wsparcia w 

procesie aktywizacji zawodowej  

Wyniki prowadzonych badań ewaluacyjnych wskazały na wysoką ocenę wszystkich założonych w 

projekcie form wsparcia. Szczególnie wysoko ocenione zostały szkolenia podstawowe, zwłaszcza te 

dotyczące podstawowych umiejętności komputerowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz 

można wnioskować o szczególnie dużej użyteczności tej formy wsparcia- wielu uczestników zdobyło 

kompetencje cyfrowe, które wpłyną min. zwiększenie dostępu do informacji i zwiększoną możliwość 

kontaktów społecznych.  
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Najwyżej oceniona została skuteczność i użyteczność staży i pośrednictwa pracy. Staże nie tylko 

umożliwiały uczestnikom zdobycie praktycznego doświadczenia i  zobaczenia, jak wyglądają realia 

pracy na danym stanowisku i w zespole współpracowników,  ale także dawały pracodawcom szansę 

na przełamanie swoich stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnieniem niepełnosprawnego 

pracownika.  

Pośrednictwo pracy zaś było realnym narzędziem wprowadzania uczestników na rynek pracy . Bez 

zastosowania tego narzędzia wsparcia nie byłoby możliwe osiągnięcie założonego wskaźnika 

zatrudnienia. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w proces poszukiwania miejsc pracy i stażu 

aktywnie zaangażowani byli trenerzy samodzielności bez których w powszechnej opinii pracowników 

zespołu ds. rynku pracy nie byłoby możliwe osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika zatrudnienia.  

Do skutecznego wprowadzenia osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast na rynek  

przyczyniło się także zastosowanie takich instrumentów wsparcia jak warsztat praktycznej nauki 

zawodu i  praktyki zawodowe. Obie formy dawały możliwość zdobycia nowych zawodowych 

kwalifikacji i doświadczeń, jednakże z racji na ich charakter i czas trwania ich skuteczność nie była tak 

wysoka jak staży rehabilitacyjnych. 

Skutecznym narzędziem wsparcia okazało się także wsparcie trenera pracy. Do jego zadań należało 

przede wszystkim bezpośrednie wsparcie niepełnosprawnego uczestnika połączone z bezpośrednim 

kontaktem z pracodawcą. Warunki realizacyjne  projektu nie pozwoliły na pełną realizację modelu 

zatrudnienia wspomaganego. Trener Pracy częściej pełnił funkcję mobilnego doradcy zawodowego i 

pośrednika pracy w terenie. Taka formuła pracy trenera, choć przyczyniła się do osiągnięcia 

założonych celów zatrudnieniowych, nie została dobrze oceniona przez osoby pracujące na tym 

stanowisku. Zauważano, że brakowało czasu na bezpośrednią i długoterminową pracę z 

niepełnosprawnym klientem, a geograficzny obszar, który przypadał na jednego trenera był zbyt duży 

(2 województwa), by udzielanemu wsparciu móc nadać jakościowy charakter. Nie ma jednak 

wątpliwości co do tego, że model  działania mającego na celu aktywizację zawodową osób 

niepełnosprawnych powinien zakładać wsparcie trenera pracy.   

Na podstawie przeprowadzonych analiz można wnioskować  o wysokiej użyteczności warsztatów 

umiejętności społecznych i indywidualnego wsparcia mentora.  Warsztaty umiejętności społecznych 

pozwoliły uczestnikom nie tylko na zwiększenie swoich kompetencji społecznych, ale także dały 

możliwość funkcjonowania w grupie.  Badanie ewaluacyjne tej formy wsparcia  wskazało na duże jej 
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efekty  związane z lepszym funkcjonowaniem uczestników w sytuacjach społecznych, większych 

umiejętności związanych z radzeniem sobie ze stresem i komunikowaniem się z innymi. 

Przeprowadzone badania i analizy pokazały, że wsparcie mentora stanowiło podstawę realizacji 

projektu w e-Centrum. Mentorzy prowadzili uczestników przez proces zmiany, jakim jest zwiększanie 

poziomu zawodowej aktywności. Jakość wsparcia udzielanego przez Mentorów była jednak różna, a 

w projekcie brakowało narzędzi kontroli jakości ich pracy. 

Szkolenia z podstawowej obsługi komputera zostały ocenione jako użyteczne i skuteczne zarówno 

przez uczestników, jak i pracowników projektu. Dla wielu osób była to pierwsza możliwość nauki 

obsługi komputera, która postrzegana była jako uzyskanie „okna na świat”. Efektem kursów 

komputerowych jest nie tylko zwiększenie umiejętności związanych z obsługą komputera, ale także 

zwiększenie dostępu do informacji, zwiększenie możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym i 

innymi ludźmi, a także zwiększenie szans na rynku pracy.  Wśród minusów szkoleń warto wymienić 

ich niewystarczające przystosowanie do zróżnicowanych umiejętności uczestników, a także 

niedostosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. 

Duży i bardzo wysoko oceniony wpływ na zwiększenie kompetencji społecznych uczestników miały 

Integracyjne Wyjazdowe Warsztaty Aktywności Społeczno-Zawodowej. Zwracano uwagę na fakt, że 

dla wielu osób była to pierwsza okazja do samodzielnego wyjazdu poza miejsce zamieszkania i 

funkcjonowania w dużej grupie. Warsztaty dawały uczestnikom możliwość wymiany życiowych 

doświadczeń i zobaczenia, że różne są sposoby radzenia sobie z niepełnosprawnością. Jednocześnie, 

zaproponowany w czasie warsztatów program umożliwił uczestnikom zwiększenie wiedzy o tym, w 

jaki sposób można być aktywnym zarówno społecznie, jak i zawodowo.  

Seminarium prawne dla niepełnosprawnych mieszkańców  wsi było realną szansą na zwiększenie 

wiedzy o podstawowych prawach. Wśród uczestników projektu były osoby, które nie miały 

podstawowych wiadomości na temat swoich możliwości związanych z pracą czy przysługującym im 

wsparciem instytucjonalnym. Na podstawie przeprowadzonych analiz można wnioskować, że 

seminarium prawne było bardzo trafioną formą wsparcia. Warunkiem użyteczności takiego wsparcia 

są jednak odpowiednie kompetencje osoby prowadzącej- powtarzały się opinie, że powinni być to 

specjaliści od praw i uprawnień osób niepełnosprawnych.  

Spośród dwóch realizowanych w projekcie typów szkoleń zawodowych ( zarówno tych realizowanych 

wewnętrznie przez Fundację, jak i tych, których realizacja zlecona była na zewnątrz) wskazano na 

wyższą skuteczność tych drugich. Umożliwiały one zdobycie konkretnych, dopasowanych do 
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indywidualnych potrzeb kompetencji. Zwracano jednak uwagę, że ta forma wsparcia jest trudna do 

realizacji w warunkach wiejskich i została zaprojektowana z perspektywy dużego miasta. Na wsiach i 

w małych miastach rynek firm szkoleniowych jest bardzo ograniczony. Szkolenia  wewnętrzne zostały 

wysoko ocenione przez uczestników, jednak wskazywano że nie przekładają się one na uzyskanie 

formalnego potwierdzenia zdobytych kwalifikacji (certyfikat) a także na fakt, że odbywały się daleko 

od miejsca zamieszkania. Jednocześnie zauważono, że szkolenia te nie zawsze dopasowane były do 

faktycznych potrzeb uczestnika i z racji na fakt, że obarczone były wysokim wskaźnikiem 

realizacyjnym zdarzało się, że uczestniczyły w nich osoby nie zainteresowane lub takie, dla których 

szkolenie nie było zgodne z zaplanowaną ścieżką zawodowego rozwoju. 

Najniżej ocenioną pod kątem skuteczności formą wsparcia były szkolenia z przedsiębiorczości, 

działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej.  Użyteczność tej formy została oceniona nisko 

przez pracowników projektu, mentorów i trenerów samodzielności. Wskazywali oni na fakt, że w 

większości przypadków szkolenia te nie przyczyniały się do zwiększenia aktywności zawodowej 

uczestników, ponieważ nie planują oni zakładania działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej. 

Oceny te pokrywają się z opinią uczestników którzy, choć w większości zadowoleni z czasu 

spędzonego na szkoleniu, nie planują wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. 

XIII. Rekomendacje 
Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji pozwalają na sformułowanie następujących rekomendacji: 

 Istnieje duża potrzeba kontynuacji działań, których celem jest aktywizacja zawodowa 

niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miast. 

 Na podstawie przeprowadzonych badań ewaluacyjnych i analiz monitoringowych można wyraźnie 

stwierdzić, że uczestnicy projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wsi i 

małych miast” to w dużej mierze osoby, które do tej pory nie były objęte wsparciem aktywizacyjnym. 

Projekt swoim działaniem objął osoby, które do tej pory były wykluczone ze wsparcia oferowanego 

przez organizację i instytucję z powodu sprzężenia miejsca zamieszkania i posiadanej 

niepełnosprawności.  Istnieje duża potrzeba kontynuacji realizacji działań mających na celu 

aktywizację zawodową niepełnosprawnych mieszkańców małych miast i wsi i nadania tym działaniom 

możliwie jak najbardziej systemowego charakteru. Działania te powinny być prowadzone we 

współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami, by zapewnić ich możliwie największą 

komplementarność.  
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 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast powinna 

obejmować zarówno działania z obszaru aktywizacji społecznej, podnoszenia kwalifikacji, 

zawodowych, jak i bezpośrednie wsparcie w wejściu na rynek pracy. 

Określony w projekcie model aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych 

miast obejmujący zarówno działania z poziomu aktywizacji społecznej, podniesienia kwalifikacji 

zawodowej, jak i bezpośrednie wsparcie w wejściu na rynek pracy był dobrze określony i doprowadził 

do aktywizacji zawodowej założonej liczby uczestników. 

 W założonej w projekcie ścieżce wsparcia ważne były zarówno warsztaty umiejętności społecznych, 

szkolenia podstawowe czy seminarium prawne, jak i możliwość wyjazdu poza miejsce zamieszkania w 

ramach Integracyjnych Wyjazdowych Warsztatów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. Działania te 

pozwalały na zwiększenie kompetencji społecznych uczestników i pozwalały na zwiększenie wiedzy o 

własnych prawach. Możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń zawodowych, 

a także zdobycia praktycznego doświadczenia w czasie praktyk i staży rehabilitacyjnych w istotny 

sposób przyczyniła się do wejścia niepełnosprawnych uczestników projektu na rynek pracy. 

 Planując kolejne przedsięwzięcia tego i podobnego typu warto zachować taki model wsparcia osób 

niepełnosprawnych.  

 Model wsparcia osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast powinien w 

większym stopniu koncentrować się na jakości wsparcia i jego dopasowaniu do 

indywidualnych potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. 

Wyniki prowadzonych analiz pokazały, że w projekcie „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych 

z terenów wsi i małych miast” w niewystarczającym stopniu zostały uwzględnione indywidualne 

potrzeby i możliwości uczestników o niższych kompetencjach społecznych i mniej samodzielnych. 

Było to spowodowane koniecznością  realizacji założonych wskaźników zatrudnienia w warunkach 

dużej presji czasowej, która doprowadziła do koncentracji wsparcia na osobach lepiej 

funkcjonujących, które były w stanie w stosunkowo krótkim czasie wejść na rynek pracy.  

Planując kolejne przedsięwzięcia tego lub podobnego typu, warto w większym stopniu uwzględnić 

potrzeby i możliwości także tych osób, które potrzebują bardziej długotrwałego i 

zindywidualizowanego wsparcia w aktywizacji zawodowej.  Można to zrobić poprzez: zwiększenie 

dostępności wsparcia indywidualnego, w tym wsparcia trenera pracy, wydłużenie czasu trwania 

wsparcia.  
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 Zapewnienie indywidualnego wsparcia psychologicznego i prawnego 

Wyniki przeprowadzonych w projekcie badań ewaluacyjnych pokazały, że w założonym w ramach 

projektu modelu wsparcia zabrakło indywidualnego wsparcia psychologicznego i prawnego. W 

przypadku części uczestników projektu samo uczestnictwo we wsparciu grupowym okazało się 

niewystarczające, by rozwiązać utrudniające codzienne funkcjonowanie problemy zarówno związane 

z problemami o charakterze prawnym, jak i  z kondycją psychiczną. Brak zindywidualizowanych 

działań mających na celu rozwiązanie tych problemów utrudnia lub uniemożliwia  osobom 

niepełnosprawnym skoncentrowanie się na aktywności zawodowej. Wprowadzenie możliwości 

skorzystania z takiego wsparcia indywidualnego może pozytywnie wpłynąć na skuteczność 

realizowanych działań aktywizacyjnych. Wsparcie to jest szczególnie istotne w przypadku 

niepełnosprawnych mieszkańców małych miast i wsi z powodu mniejszego dostępu do porad  

prawnych  i konsultacji  psychologicznych  funkcjonujących  ramach  istniejącego wsparcia 

instytucjonalnego. 

 Rozbudowanie wsparcia dla otoczenia rodzinnego osób niepełnosprawnych  

Przeprowadzona w ramach opisywanego projektu diagnoza otoczenia osób niepełnosprawnych z 

terenów małych miast i wsi pokazała, że otoczenie to nie ma dużej wiedzy o wsparciu oferowanym 

osobom niepełnosprawnym przez organizacje i instytucje, a wsparcie dla otoczenia jest dostępne w 

bardzo małym stopniu. Jednocześnie można wnioskować, że na wsi i w małych miastach istnieje 

szczególnie duża potrzeba pracy z tą grupą, ponieważ to właśnie postawa rodzin (lęk przed większą 

samodzielnością niepełnosprawnych członków rodzin, lęk przed utratą świadczeń) stanowi istotną 

barierę w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.  Rekomenduje się zatem bardziej 

rozbudowane i zintensyfikowane działania skierowane do tej grupy obejmujące: indywidualne 

konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia i konsultacje prawne.  

 Zagwarantowanie dostępności wsparcia do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami 

Jak pokazały badania ewaluacyjne prowadzone w ramach projektu, pełne uczestnictwo we wsparciu 

aktywizacyjnym przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami nie jest możliwe bez 

zagwarantowania wsparcia towarzyszącego, które tą dostępność zapewni.  W opisywanym projekcie 

zabrakło możliwości skorzystania ze wsparcia tłumacza języka migowego, dostosowania wsparcia do 

potrzeb osób z uszkodzeniem wzroku czy też możliwości skorzystania z usługi asystenta osoby 

niepełnosprawnej. Było to wskazywano jako bariera pełnego uczestnictwa zarówno przez 

uczestników, jak i osoby zaangażowane w realizację projektu. Planując kolejne przedsięwzięcia tego 

typu należy uwzględnić tego typu wsparcie.  
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 Zwiększenie dostępności trenerów pracy i możliwość realizacji pełnego modelu 

zatrudnienia wspomaganego 

Wsparcie trenera pracy to narzędzie umożliwiające wejście na rynek pracy także osobom, które 

potrzebują bardziej zindywidualizowanego i długoterminowego wsparcia w procesie aktywizacji 

zawodowej.  Planując realizację kolejnych projektów skierowanych do niepełnosprawnych 

mieszkańców wsi i małych miast należy zapewnić wsparcie trenera pracy.  

 Organizacja wsparcia blisko miejsca zamieszkania 

Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych” zorganizowany był na terenie gmin. Taka 

konstrukcja projektu umożliwiła uczestnictwo we wsparciu także osobom, które wcześniej nie 

korzystały ze wsparcia aktywizacyjnego z powodu niskiej samodzielności czy  barier zewnętrznych 

(brak transportu, bariery architektoniczne w instytucjach). Dzięki takiej konstrukcji projektu możliwe 

było dotarcie ze wsparciem do osób, które wcześniej nie uczestniczyły w tego typu działaniach. 

Planując kolejne przedsięwzięcia tego typu należy utrzymać założenie, że wsparcie powinno odbywać 

się możliwie blisko miejsca zamieszkania.  

 Dobra współpraca lokalna, w tym współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi 

Wnioski z prowadzonych w ramach projektu badań wskazują, że realizacja przedsięwzięć lokalnych 

nastawionych na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych nie jest możliwa bez dobrej 

współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta jest kluczowa 

zarówno na etapie rekrutacji uczestników,  organizacji wsparcia w e-Centrum, jak i prowadzeniu 

działań związanych z wprowadzeniem osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Duże organizacje 

pozarządowe działające ogólnopolsko mogą  zapewnić transfer wiedzy dotyczące sposobu 

prowadzenia działań aktywizacyjnych, jednak ich skuteczna realizacja uzależniona jest od dobrej 

współpracy z lokalnymi partnerami. 

 Bardziej celowa rekrutacja trenerów samodzielności 

Sposób organizacji opisywanego projektu zakładał, że w każdym e-Centrum zatrudniony będzie 

lokalny pracownik odpowiedzialny za organizację wsparcia i kontakt z uczestnikami- trener 

samodzielności. Ewaluacja projektu, a także prowadzone badania dodatkowe10 pokazały, że  rola 

trenera była kluczowa dla sprawnej realizacji projektu na terenie gminy.  Planując realizację kolejnych 

                                                           
10

 A. Góral, M. Kocejko „Diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast- raport z 
wywiadów grupowych przeprowadzonych z uczestnikami projektu „Wsparcie środowiska osób 
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2015 
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projektów podobnego typu należy szczególną wagę położyć na odpowiedni dobór trenerów 

samodzielności. Istotne jest ich dobre osadzenie w lokalnej społeczności (znajomość lokalnych 

instytucji i organizacji, dobre rozeznanie w lokalnym rynku pracy) i podejście do osób 

niepełnosprawnych charakteryzujące się przekonaniem, że osoby niepełnosprawne mogą być 

pełnoprawnymi pracownikami na otwartym rynku pracy.  

 Większe uwzględnienie specyfiki rynku pracy na wsi i w małym mieście, w tym 

uwzględnienie bariery związanej z brakiem transportu 

Doświadczenia z realizacji projektu wyrażone w wynikach badań ewaluacyjnych pokazały, że na wsi i 

w małym mieście inaczej wygląda proces wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy. 

Kluczowe bariery  to  brak połączeń pomiędzy miejscowościami regionu, a także mała liczba ofert 

pracy połączona z ich niewielkim zróżnicowaniem.  Wnioski z prowadzonych analiz wskazują także, że 

dla skuteczności działań aktywizacyjnych niezbędny jest bezpośredni kontakt z pracodawcami. 

Planując kolejne projekty, których celem będzie aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych 

mieszkańców małych miast i wsi warto tak zaplanować działania, by pracownicy prowadzący 

działania mające na celu wprowadzenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy mieli możliwość 

pracy w terenie i czas na nawiązywanie bezpośrednich relacji z lokalnymi pracodawcami. Wpłynie to 

pozytywnie na skuteczność realizowanych działań.  

 Uwzględnienie sytuacji na rynku pracy w małym mieście i na wsi i specyfiki grupy, do której 

kierowane jest wsparcie przy określaniu wysokości wskaźników związanych z 

efektywnością zatrudnieniową. 

W projekcie „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i 

małomiasteczkowych” osiągnięte został założony wskaźnik efektywności zatrudnieniowej. Jak 

pokazały przeprowadzone badania ewaluacyjne, skuteczność projektu była szczególnie wysoka w 

przypadku osób, które nie potrzebowały długoterminowego i zindywidualizowanego wsparcia w 

wejściu na rynek pracy spowodowanego niską samodzielnością, brakiem kwalifikacji czy 

ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności.  Badanie pokazało także, że wsparcie było mniej 

skuteczne w przypadku osób mieszkających na wsi (brak pracodawców, brak możliwości dojazdu do 

większych miejscowości). W kolejnych projektach tego typu przy określaniu wysokości wskaźników 

warto uwzględnić  realia lokalnego rynku pracy i grupę docelową, do której kierowane jest wsparcie. 

Wpłynie to na bardziej równomierną dystrybucję wsparcia i zwiększy skuteczność działań 

skierowanych do niepełnosprawnych mieszkańców wsi i osób, które w wejściu na rynek pracy 

napotykają na szczególnie duże bariery. 



 
 
 
 
 

103 
 

 Wykorzystanie mechanizmu regrantingu 

Badania ewaluacyjne wykazały, że jedną z barier utrudniających sprawną realizację projektu była jego 

zbyt duża centralizacja. Odpowiedzią na ten problem może być wykorzystanie mechanizmu 

regrantingu, który umożliwia  decentralizację dystrybucji środków, a przez to wpływa na ich lepsze 

wykorzystanie.  

     *************** 
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Załącznik 1 Lista wykorzystanych narzędzi badawczych  

1. Wstępne informacje o Uczestnikach/-czkach projektu. Kwestionariusz ankiety dla osób 

niepełnosprawnych. 

2. Ocena szkolenia podstawowego. Kwestionariusz ankiety dla Uczestników/-ek 

3. Ocena szkolenia podstawowego. Kwestionariusz ankiety dla osób prowadzących 

4. Ocena warsztatów umiejętności społecznych. Kwestionariusz ankiety dla Uczestników/-ek 

5. Ocena seminarium prawnego. Kwestionariusz ankiety dla Uczestników/-ek. 

6. Ocena seminarium prawnego. Kwestionariusz ankiety dla Prawnika/-czki. 

7. Ocena warsztatów umiejętności społecznych. Kwestionariusz ankiety dla osób prowadzących 

8. Ocena warsztatów dla rodzin i opiekunów. Kwestionariusz oceny dla Uczestników/-ek. 

9. Ocena warsztatów dla rodzin i opiekunów. Kwestionariusz oceny dla osób prowadzących. 

10. Ocena szkoleń z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej. 

Kwestionariusz ankiety dla Uczestników/-czek 

11. Ocena szkoleń z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej. 

Kwestionariusz ankiety dla osób prowadzących 

12. Okresowa ocena wsparcia udzielanego w e-Centrach. Kwestionariusz ankiety dla Uczestników/-ek 

projektu (po 3 miesiącach) 

13. Okresowa ocena wsparcia udzielanego w e-Centrach. Kwestionariusz ankiety dla Trenerów/-ek 

samodzielności 

14. Końcowa ocena wsparcia udzielanego w projekcie. Kwestionariusz ankiety dla Uczestników/-ek 

projektu (po 10 miesiącach) 

15. Końcowa ocena wsparcia udzielanego w projekcie. Kwestionariusz ankiety dla Trenerów/-ek 

samodzielności (po 10 miesiącach ) 

16. Ocena szkolenia zawodowego wewnętrznego. Kwestionariusz ankiety dla Uczestników/-ek 

17. Ocena szkolenia zawodowego wewnętrznego. Kwestionariusz ankiety dla osób prowadzących. 

18. Ocena integracyjnych wyjazdowych warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej.  

Kwestionariusz ankiety dla Uczestników/-czek. 

19. Ocena wsparcia udzielanego przez Trenerów/-ki pracy. Kwestionariusz ankiety dla osób objętych 

wsparciem. 

20. Ocena projektu jako metody aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Kwestionariusz 

ankiety dla pracowników/-czek zespołów ds. rynku pracy. 
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21. Ocena projektu jako metody aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Kwestionariusz 

ankiety dla pracowników/-czek projektu. 

22. Ocena projektu jako metody aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Kwestionariusz 

ankiety dla Mentorów/-ek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


