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WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW 

BDL Bank Danych Lokalnych 

beneficjent OPS lub PCPR realizujący projekt  

CIS centrum integracji społecznej 

FGI zogniskowane wywiady grupowe (ang. focus group interview) 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IDI indywidualny wywiad pogłębiony (ang. individual in-depth interview) 

IP Instytucja Pośrednicząca (Departament Polityki Regionalnej Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego) 

IP2 Instytucja Pośrednicząca II Stopnia (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie) 

IZ Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) 

KIS klub integracji społecznej 

MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) 

NGO organizacje pozarządowe (ang. non-govermental organizations) 

OPS ośrodek pomocy społecznej 

OIK ośrodek interwencji kryzysowej 

PAL program aktywności lokalnej 

PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

PEFS Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 

PES podmiot ekonomii społecznej 

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PO KL  Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013  

Program Priorytet VII PO KL 

projekty Projekty systemowe realizowanie w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL 

PUP powiatowy urząd pracy  

ROPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

ŚDS środowiskowy dom samopomocy 

uczestnik projektu  osoba wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym objęta 
wsparciem w ramach projektu 

UMWM Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

WTZ warsztaty terapii zajęciowej 

WUP Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

„Zasady …” 

„Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych 

Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013”   

ZAZ zakład aktywności zawodowej 
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WSTĘP 

 

Małopolski sektor pomocy społecznej uczestniczy od 2008 r. w realizacji projektów unijnych 

(systemowych) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Krakowie w ramach „Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej” podjął próbę ewaluacji 

dotychczasowych efektów tych projektów, upowszechniających aktywną integrację w Małopolsce. 

Przygotowano raport z badania: „Ewaluacja projektów systemowych Poddziałania: 7.1.1 i 7.1.2 PO KL 

realizowanych w latach 2010-2012 w Małopolsce”, którym objęto projekty ośrodków pomocy 

społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Badanie miało charakter jakościowy  

i obejmowało perspektywę nie tylko realizatorów projektów, ale również ich uczestników oraz 

otoczenia instytucjonalnego OPS i PCPR (łącznie przeprowadzono 86 indywidualnych wywiadów 

pogłębionych i 5 paneli eksperckich). Raport zawiera kompleksową ocenę jakości działań 

realizowanych w projektach pod kątem ich trafności, adekwatności, skuteczności i użyteczności 

(kryteria ewaluacyjne). Badanie koncentrowało się również na opisie poszczególnych aspektów 

projektów systemowych, tj. ich przygotowania, charakterystyki, realizacji oraz efektów. Zawiera 

również rekomendacje powstałe na podstawie analizy zebranego materiału.  
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REKOMENDACJE  

 

1. Podkreślanie znaczenia jakościowych efektów udzielanego wsparcia 

Ewaluacja wykazała, iż należałoby rozważyć konstrukcję poszczególnych wskaźników 

projektów. W większości klienci pomocy społecznej borykają się z wieloma problemami, 

których przezwyciężenie nie jest możliwe w krótkim okresie czasu (np. w trakcie 

kilkumiesięcznej interwencji społecznej). Organizacja zindywidualizowanego długotrwałego 

wsparcia o różnym stopniu zaangażowania poszczególnych instytucji – w zależności od jego 

etapów – mogłaby się przyczynić do faktycznej poprawy indywidualnej sytuacji życiowej tych 

osób. Badania wykazały, iż w przypadku niektórych uczestników udzielane im wsparcie było 

zbyt krótkie, a więc niewystarczające. Wynikło to z przyjętych wskaźników realizacji 

projektów. Zaplanowane formy indywidualnego wsparcia były stosunkowo krótkotrwałe 

także ze względu na chęć objęcia pomocą jak największej liczby uczestników w trakcie 

trwania projektów systemowych.  

2. Doskonalenie przeprowadzania diagnozy potrzeb uczestników projektów 

W celu organizacji wsparcia klientom pomocy społecznej nieodzowne jest przeprowadzanie 

dokładnej diagnozy ich potrzeb oraz możliwości. Badanie ewaluacyjne wykazało, że niektóre 

jednostki realizujące projekty aktywnej integracji nie przeprowadzały takiego rozpoznania 

lub było ono przeprowadzane tylko w niewielkim zakresie. Spowodowało to zrekrutowanie 

osób mających problemy wymagające innego rodzaju wsparcia, niż zaprojektowane we 

wniosku dofinansowanie lub oferowane wsparcie było zbyt krótkie w stosunku do potrzeb. 

By wdrażane projekty były użyteczne muszą się opierać o rzetelne dane dotyczące sytuacji 

życiowej poszczególnych klientów oraz ich oczekiwań, by zapewnić ich wysoki poziom 

motywacji do udziału w przedsięwzięciach projektowych.  

 

3. Dostosowanie działań projektowych do osobistej sytuacji klientów pomocy 

społecznej – indywidualizacja wsparcia  
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Uczestnicy ewaluowanych projektów byli heterogeniczną grupą, którą cechowała wielość 

problemów i zróżnicowana sytuacja życiowa. By zapewnić skuteczność wsparcia konieczna 

jest identyfikacja powstałych trudności życiowych i na tej podstawie zaprojektowanie form 

indywidualnej pomocy. W wyniku ewaluacji można wnioskować o następujących typach 

uczestników programów: 

– Skoncentrowany na kursach zawodowych – ich problemem było niedostosowanie 

kwalifikacji do rynku pracy. Główną motywacją do uczestnictwa w projekcie była więc chęć 

podniesienia kwalifikacji zawodowych, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy i podjąć 

zatrudnienie. Efektywność wsparcia zależna była więc od poziomu dostosowania oferty  

do ich indywidualnych predyspozycji i potrzeb lokalnego rynku pracy oraz jakości 

zaproponowanych szkoleń zawodowych. W przypadku takich osób efektywne będą głównie 

projekty dotyczące aktywizacji zawodowej realizowane przez służby zatrudnienia. 

– Matka – kobiety nieaktywne zawodowo, najczęściej ze względu na opiekę nad małym  

lub niepełnosprawnym dzieckiem lub inną osobą zależną. Ich sytuacja społeczno-zawodowa 

była często bardzo skomplikowana. Dla tej grupy osób istotne było wsparcie towarzyszące  

dla członków rodziny, natomiast aktywizacja zawodowa przyczyniła się bardziej do poprawy 

ich samooceny i pozycji społecznej. Charakterystyka tej grupy uczestników pozwala sądzić,  

iż adekwatne byłyby projekty adresowane do całych rodzin, nakierowane  

na rozwiązywanie problemów wśród ich członków, głównie z aktywizacji społecznej. 

– Zbyt słaby – osoby przewlekle chore i niepełnosprawne. Ich sytuacja zdrowotna zazwyczaj 

nie pozwala na podjęcie pracy. Bardzo duże znaczenie miało dostosowanie wsparcia do ich 

sytuacji zdrowotnej oraz społecznej. W przypadku takich osób konieczne są projekty 

skupione na aktywizacji zdrowotnej i społecznej bez aktywizacji zawodowej.  

– Wieloproblemowy – osoby z wieloma problemami, jednocześnie często nieaktywne 

zawodowo i długotrwale korzystające z pomocy społecznej. Jest to najtrudniejsza grupa, 

którą charakteryzuje mała motywacja do zmiany swojej sytuacji życiowej i duża 

roszczeniowość. Dla tej grupy będą pomocne projekty długotrwałe, skupione  

na rozwiązywaniu ich głównych problemów, a więc aktywizacja społeczna i zawodowa 

organizowane przez współpracujące ze sobą instytucje pomocy społecznej i służby 

zatrudnienia  

– Wychowankowie i opuszczający pieczę zastępczą – są to osoby będące z reguły w trakcie 

edukacji szkolnej, charakteryzujące się wieloma problemami wynikającymi z ich trudnej 
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sytuacji społecznej. W przypadku takich osób zaleca się projekty skupione na aktywizacji 

społecznej i usamodzielnieniu realizowane przez instytucje pomocy społecznej przy 

współpracy ze służbami zatrudnienia odpowiedzialnymi za organizację aktywizacji 

zawodowej.  

 

4. Budowanie partnerstw w procesie realizowania projektów  

Ewaluacja wykazała, iż interdyscyplinarne i komplementarne działanie wielu instytucji może 

gwarantować sukces w organizowaniu zindywidualizowanego oraz dostosowanego  

do potrzeb i możliwości beneficjentów wsparcia. Tak organizowana pomoc uczestnikom 

projektów zwiększa szanse na osiągnięcie założonych wskaźników i realizację zaplanowanych 

celów. Współpraca różnych instytucji powiększa jednocześnie ich potencjał i poszerza 

możliwości oferowanego wsparcia dla klientów projektu. Jak wskazywali respondenci, 

wspólne przedsięwzięcia pozwalają również na prowadzenie konsultacji, doradztwa, 

dzielenie się doświadczeniem oraz wzajemny monitoring wykonywanych zadań, co z kolei 

ułatwia radzenie sobie z ewentualnymi przeszkodami w ich realizacji. Aby jednak współpraca 

partnerska była bardziej efektywna niezbędne jest dookreślenie wytycznych odnośnie 

specyfiki nawiązywanej współpracy jednostek pomocy społecznej z ich otoczeniem, a w tym 

jednoznaczny podział obowiązków oraz odpowiedzialności pomiędzy nimi. Budowanie 

systemu sprzyjającego interdyscyplinarnej współpracy generowałby pozytywny efekt synergii 

służb społecznych. Wskazane jest, aby budowanie relacji partnerskich wynikało jednak  

z realnych potrzeb beneficjentów programu PO KL niż tylko odgórnych, obowiązkowych 

wytycznych.  

 

5. Realizacja partnerskich projektów w przypadku mniejszych jednostek  

Na podstawie opinii respondentów można było wnioskować, iż wielkość instytucji 

realizującej projekt ma duże znaczenie w kontekście stopnia efektywności działań.  

W przypadku małych ośrodków pomocy społecznej realizacja projektów aktywnej integracji 

może być utrudniona ze względu na niewielkie zasoby kadrowe, ograniczony dostęp do 

zespołu specjalistów, małą lub w ogóle nie istniejącą infrastrukturą wsparcia instytucji 

otoczenia pomocy społecznej, zwłaszcza podmiotów III sektora. Niektórzy klienci pomocy 

społecznej potrzebują kompleksowej i długotrwałej pomocy wymagającej zaangażowania 
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specjalistów. Nie wszystkie małe ośrodki pomocy społecznej, korzystając tylko z własnych 

zasobów, są w stanie zapewnić tak specjalistyczne wsparcie. W celu zwiększenia potencjału 

instytucjonalnego realizatorów, w przypadku takich instytucji, bardziej skuteczna może być 

realizacja projektów systemowych w formalnych partnerstwach z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego.  

 

6. Utworzenie elektronicznej platformy komunikacyjnej instytucji pomocy społecznej 

Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdzają, iż niedoinformowanie o wzajemnych 

działaniach w przypadku instytucji pomocy społecznej oraz ich otoczenia może skutkować 

generowaniem utrudnień w realizacji projektów systemowych. Jednym z takich problemów 

było dublowanie się działań instytucji realizujących projekty z działaniami instytucji  

z otoczenia. Powodowało to jednocześnie niekiedy „konkurowanie” o uczestników 

poszczególnych działań projektowych pomiędzy tymi instytucjami, a w efekcie trudności  

w osiągnięciu zamierzonych celów. Utworzenie elektronicznego narzędzia gwarantującego 

przepływ informacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i ich otoczeniem,  

a w szczególności organizacjami pozarządowymi, mogłoby się przyczynić do zniwelowania 

powstałych przeszkód oraz zapewnić większy poziom komplementarności działań instytucji  

z obszaru polityki społecznej.  

 

7. Zastosowanie jakościowego kryterium doboru instytucji szkoleniowych 

W trakcie realizacji projektów (szczególnie tych koncentrujących się na aktywizacji 

zawodowej) kluczowym elementem są organizowane szkolenia dla uczestników. To od ich 

jakości w dużym stopniu zależna jest efektywność oferowanego wsparcia klientom pomocy 

społecznej. W trakcie podejmowania wyboru instytucji szkoleniowych podstawowym 

kryterium powinna być jakość oferty, a więc proponowany program: ilość godzin, a w tym 

stosunek godzin teorii do godzin praktyki, elastyczność czasowa wsparcia oraz kompetencje 

prowadzących. Ponadto istotne jest, aby organizacja szkoleń odbywała się na podstawie 

ciągłej weryfikacji zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy, gdyż tylko wtedy mogą 

przynieść ich uczestnikom realne korzyści. Drugą ważną kwestią, w kontekście jakości 

proponowanych szkoleń, są uzyskiwane po nich uprawnienia. Klienci projektów z zakresu 
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aktywnej integracji z reguły oczekują, iż uczestnictwo w danych szkoleniach zawodowych 

pozwoli im uzyskać niezbędne, wartościowe kwalifikacje zawodowe, które będą 

respektowane przez potencjalnych pracodawców. Szkolenia powinny więc zapewnić 

formalne potwierdzenie nabytych nowych umiejętności, przez co dawać realną szansę 

znalezienia pracy w środowisku lokalnym osób biorących w nich udział. 

 

8. Zwiększenie oferty szkoleniowej dla realizujących projekty o zagadnienia związane 

z metodologią badań społecznych i opracowywaniem wskaźników projektów 

Realizowane badanie wskazało na pewne problemy związane z osiąganiem wskaźników 

projektów. Pierwszy z nich był związany z ich przyjętymi formami. Określanie w projektach 

zbyt złożonych wskaźników, odnoszących się jednocześnie do kilku działań, skutkuje brakiem 

możliwości ich precyzyjnego mierzenia. Z kolei przyjmowanie zbyt szczegółowych 

wskaźników, determinujących oferowanie konkretnych rodzajów wsparcia, wymusza 

rekrutację uczestników opartą nie o diagnozę środowiska, ale o dobór uczestników  

ze względu na wybrane w projekcie wskaźniki. W konsekwencji także rodzaj wsparcia jest 

ograniczony do wcześniej wylistowanych we wskaźnikach rodzajów, a nie wyboru najbardziej 

adekwatnego i indywidualnego wsparcia dla uczestnika. Bardzo ważną kwestią jest również 

sposób pomiaru wartości wybranych wskaźników miękkich. Osiąganie tych rezultatów zależy 

w dużej mierze od motywacji i zaangażowania uczestników projektów, tymczasem ich 

motywacja do korzystania z tego rodzaju wsparcia jest dosyć niska. Metody pomiarów 

wskaźników miękkich są bardziej skomplikowane niż twardych – wymagają specjalistycznej  

wiedzy i dużych nakładów pracy. Dlatego konieczne jest zorganizowanie doradztwa 

merytorycznego czy szkoleń dla pracowników realizujących projekt w tej kwestii.  

 

9. Kontynuacja doradztwa merytorycznego dla realizatorów projektów 

Przeprowadzona ewaluacja wykazała, iż zorganizowane wsparcie merytoryczne w postaci 

darmowych szkoleń oraz konsultacji kierowanych do realizatorów projektów dotyczące 

zagadnień związanych z wdrażaniem projektów aktywnej integracji (tj. tematyki rozliczania, 

ewaluacji i monitoringu projektów, zamówień publicznych, czy instrumentów aktywizacji) 

były, zdaniem respondentów, cennym i pomocnym narzędziem usprawniającym organizację 
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procesu wdrażania projektów Poddziałania 7.1.1 i 7.2.1 PO KL. Takie działania przyczyniły się 

do osiągnięcia zaplanowanych celów programowych, a więc zwiększenia potencjału instytucji 

pomocy społecznej realizujących projekt. Został tym sposobem podniesiony poziom wiedzy  

i kwalifikacji ich pracowników, co w efekcie skutkowało większą profesjonalizacją kadr 

instytucji pomocy społecznej w Małopolsce. Zalecana jest więc kontynuacja działalności  

w zakresie doszkalania kadr ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy 

rodzinie w ramach wdrażania działań projektowych zaplanowanych w kolejnym okresie 

wdrażania środków EFS. 

 

10. Zachęcenie jednostek pomocy społecznej do realizacji projektów z zakresu 

aktywnej integracji 

W latach 2010-2012 nie wszystkie docelowe instytucje w Małopolsce zdecydowały się na 

realizację projektów systemowych Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL. Zdaniem respondentów 

reprezentujących Instytucje Pośredniczące było to argumentowane niewystarczającymi 

środkami finansowymi na wkład własny lub brakiem, w ich otoczeniu, klientów pomocy 

społecznej, którzy kwalifikowaliby się do tego typu projektów. Być może odpowiednia 

działalność informacyjna i promocyjna zachęciłaby docelowe instytucje pomocy społecznej 

do realizacji projektów systemowych. Pomocnym przedsięwzięciem byłoby upowszechnienie 

dobrych praktyk w obszarze tematyki aktywnej integracji oraz informowanie na temat 

pozytywnych efektów i korzyści płynących z realizacji tego typu projektów zarówno dla ich 

uczestników, jak i realizatorów. 
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WNIOSKI 

 W Małopolsce w latach 2010-2012 realizowano 182 projekty w ramach Poddziałania 7.1.1  

i 7.1.2 PO KL. Były one wdrażane przez wszystkie powiatowe centra pomocy rodzinie  

w regionie (19 jednostek) oraz 163 ośrodki pomocy społecznej (ze 182 funkcjonujących  

w Małopolsce). Większość projektów było wdrażanych samodzielnie. Zawiązano tylko  

6 partnerstw formalnych w projektach ośrodków pomocy społecznej.  

 

 Cele ewaluowanych projektów pokrywały się z celami Priorytetu VII Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. Dotyczyły one przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wsparcia klientów 

pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej uczestników oraz 

zwiększenia ich kompetencji w zakresie umiejętności wychowawczych i rodzicielskich, a także 

zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych. 

 

 Cele projektów jednocześnie określały grupę ich odbiorców. Założenia programowe  

w ramach Priorytetu VII wyznaczały trzy podstawowe kryteria doboru uczestników 

projektów: korzystanie z pomocy społecznej, wiek aktywności zawodowej (15-64 lata), brak 

zatrudnienia lub zatrudnienie grożące wykluczeniem społecznym ( z co najmniej jednego 

powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). 

Realizatorzy projektów na ogół nie zawężali w swoich projektach grup docelowych, 

przyjmując dość szerokie definicje, by objąć  ich jak najwięcej klientów zaprojektowanymi 

działaniami. 

 

 Docelowe wartości wskaźników w realizowanych projektach zostały osiągnięte, a często 

nawet przekroczone. Fakt ten był wypadkową oddziaływania kilku czynników: 

 dobrze przeprowadzonej diagnozy, zarówno lokalnej sytuacji społecznej (skutkująca 

brakiem problemów z rekrutacją uczestników), jak i indywidualnej sytuacji uczestników 

(w efekcie wsparcia dostosowane do potrzeb, a jednocześnie pozytywna motywacja do 

udziału w projekcie); 

 sposobu przygotowania projektu – jego spójności (związku pomiędzy diagnozą potrzeb 

uczestników, celami, działaniami i wskaźnikami) oraz realności realizacji (dostosowaniu 

projektu do możliwości uczestników oraz zasobów jednostki); 
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 taktycznego podejścia do doboru wskaźników oraz ustalania ich wartości. Wyznaczano je 

w oparciu o założone w projekcie cele. Z kolei ich wartości była często niedoszacowania 

na etapie przygotowywania projektu; 

 zaangażowanie osób realizujących projekt – przeprowadzone badanie nie dostarczyło 

danych mogących potwierdzić tezę o dużej roli tego czynnika. Na jego znaczenie zwracało 

jednak uwagę wielu przedstawicieli realizatorów projektów. Podobną opinię wyrażali 

także niektórzy uczestnicy projektów, z którymi przeprowadzano wywiady. 

Należy zaznaczyć, że wymienione powyżej zmienne w różnych proporcjach występowały  

w poszczególnych projektach. Zdarzały się bardzo przemyślane projekty, przygotowane  

na podstawie pogłębionej diagnozy, w których asekuracyjnie dobierano wskaźniki, jak i takie 

projekty, w których ograniczono się jedynie do zastosowania tej ostatniej praktyki. 

 

 Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w projektach był kontrakt socjalny. Z kolei 

programy aktywności lokalnej były realizowane jedynie w 20 projektach ośrodków pomocy 

społecznej i 6 projektach powiatowych centrów pomocy rodzinie. Jednocześnie realizatorzy 

projektów wykorzystywali wszystkie cztery rodzaje instrumentów aktywnej integracji 

(społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej). Najczęściej jednak koncentrowano się  

na aktywizacji społecznej uczestników. Często wybieranym rodzajem instrumentów aktywnej 

integracji w projektach OPS była aktywizacja zawodowa, a projektach PCPR zdrowotna.  

Na ogół o zastosowaniu konkretnych instrumentów decydował nie tyle ich rodzaj,  

co zasadność ich stosowania, dopasowanie ich do wyartykułowanych potrzeb uczestników, 

kompleksowość i indywidualizacja oraz jakość (np. zaangażowanie specjalistów w projekt). 

Zwracano jednak uwagę na minimalną liczbę koniecznych do zastosowania instrumentów, co 

„usztywniło” realizację projektów. 

Badanie wykazało także, iż realizatorzy projektów mieli podzielone zdania odnośnie 

zasadności stosowania instrumentów aktywizacji zawodowej (mimo częstego 

wykorzystywania tego rodzaju wsparcia w projektach). Zdaniem niektórych jednostki pomocy 

społecznej są powołane do organizacji głównie aktywizacji społecznej. Z kolei za aktywizację 

zawodową powinny być odpowiedzialne służby zatrudnienia. Natomiast, zdaniem innych 

osób, zadania aktywizacji zawodowej powinny być realizowane przez OPS i PCPR przy 

współpracy z Urzędami Pracy, przykładami gdyż wzmacniają one skuteczność pomocy 

uczestnikom projektów.  
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 Instytucje realizujące projekty przyjmowały zróżnicowane strategie diagnozowania potrzeb  

i sytuacji życiowej uczestników. Była ona przeprowadzana albo na etapie planowania lub też/ 

i w trakcie realizacji projektów. Do jej przeprowadzania wykorzystywano rozmaite techniki: 

analizę dokumentacji, wywiady oraz ankiety wśród potencjalnych uczestników, rozmowy  

z pracownikami socjalnymi, analizę SWOT, drzewo potrzeb, burzę mózgów, czy gotowe 

diagnozy. Zdarzały się również przypadki nie przeprowadzania takiego rozeznania w ogóle. 

Ogólnie można wyróżnić różne modele strategii wdrażania projektów, w których stosowano 

odmienne podejścia do przeprowadzania diagnozy: 

  model skupiony na diagnozie, w którym dokonywano wstępnej diagnozy,  

na podstawie której typowano potencjalnych uczestników. Następnie, w odniesieniu 

do grupy osób wybranych do projektu przeprowadzano pogłębioną analizę ich 

potrzeb. Ostatnim etapem tego procesu było przygotowanie założeń dotyczących 

działań, które zostaną podjęte w projekcie; 

 model skupiony na uczestnikach, gdzie punktem wyjścia było przyjęcie założeń 

dotyczących grupy, która objęta będzie wsparciem. W dalszej kolejności 

diagnozowano potrzeby uczestników i na tej podstawie projektowano działania; 

 model skupiony na działaniach- w tym przypadku punktem wyjścia były założenia 

dotyczące działań, które powinny zostać zrealizowane. Po tym etapie, rekrutowano 

uczestników. Następnie diagnozowano ich potrzeby, aby rozdzielić ich  

do zaplanowanych działań. Przyjęcie tej strategii postępowania skutkowało tym,  

że diagnoza była prowadzona już w trakcie realizacji projektu; 

 model skupiony na wymogach formalnych- strategia ta była motywowana dobrym 

działaniem systemu pomocy społecznej, który dostarcza gotowych diagnoz  

lub posiadaniem wiedzy i doświadczenia pozwalających na przygotowanie i realizację 

projektu bez konieczności prowadzenia dodatkowych analiz. Jednocześnie było to 

powiązane z tezą, iż dostosowanie się do narzuconych reguł Programu jest 

nadrzędnym celem w stosunku do diagnozy potrzeb potencjalnych/ zrekrutowanych 

uczestników projektów.  

 Ocena oferowanego w projektach wsparcia była dość zróżnicowana.  Zdaniem części zarówno 

realizatorów, jak i uczestników projektów kierowane do nich wsparcie było 

zindywidualizowane. Wynikało ono z dostosowania go do ich potrzeb na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy. Podejście indywidualne do każdego klienta umożliwiło 

osiągnięcie zakładanego efektu – objęcie uczestników kompleksowym wsparciem. Z kolei 

niektórzy respondenci twierdzili, że indywidualizacja wsparcia, ich zdaniem, nie była 

realizowana w pełnym zakresie, gdyż działania projektowe były kierowane raczej do całych 
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grup uczestników, niż do każdego z osobna. Zdarzało się też, że działania projektowe zostały 

określone już na etapie planowania projektu, tym samym to uczestników rekrutowano pod 

ich kątem, a nie działania dostosowywano do potrzeb uczestników. Przyjęty model realizacji 

projektu determinował więc poziom indywidualizacji oferowanego wsparcia.  

 

 Badania wykazały, iż projekty oferowały szeroki wachlarz zróżnicowanych form pomocy ich 

klientom, co powodowało, iż było ono kompleksowe. Ponadto, w przypadku niektórych 

projektów Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2, wsparciem obejmowano również członków rodzin 

uczestników (wsparcie towarzyszące). 

 

 Jednostki realizujące projekty w większości nawiązywały współpracę z instytucjami  

ze swojego otoczenia. Miała ona charakter zarówno formalny, jak i nieformalny. Większość 

badanych oceniła nawiązywaną współpracę pozytywnie. Do najczęściej wskazywanych 

mocnych stron współpracy należą: dobry przepływ informacji o klientach pomocy społecznej, 

wspólna wymiana doświadczeń i sposobów radzenia sobie z problemami w realizacji 

projektów, wspólne komplementarne działania, co pozwoliło dotrzeć do szerszej liczby osób. 

Znaczna część respondentów nie wskazała lub miała problem ze wskazaniem słabych stron 

współpracy. Wśród sporadycznych wypowiedzi na ten temat wskazywano: zbyt mały zakres 

partnerskiego działania z instytucjami z otoczenia, słaby przepływ informacji i problemy  

w komunikacji lub nadmierna formalizacja współpracy.  

 

 Badani zidentyfikowali podstawowe przeszkody w nawiązywaniu partnerskiej współpracy z 

instytucjami z otoczenia w ramach realizacji projektów systemowych. Wymienione trudności 

najczęściej są związane z wymogami formalnymi, z finansami, organizacją współpracy  

lub pojedynczymi postawami poszczególnych pracowników.  

 

 Poziom komplementarności działań jednostek realizujących projekty oraz ich otoczenia był 

zróżnicowany. Większość respondentów wskazywała na uzupełnianie się działań OPS i PCPR  

z innymi podmiotami z ich otoczenia w różnych etapach projektów (w szczególności w trakcie 

rekrutacji uczestników oraz w kwestii wzajemnej wymiany informacji). Z kolei zdarzało się,  

iż instytucje z otoczenia badanych OPS oraz PCPR realizowały zupełnie inne projekty,  

tym samym nie było potrzeby realizacji uzupełniających się działań. Badanie wykazało,  

iż bywały sytuacje powielania się działań poszczególnych instytucji.  
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 Zdaniem większości respondentów oferowana pomoc klientom projektów była 

komplementarna z usługami innych instytucji. Z drugiej strony część instytucji wszystkie 

działania projektowe realizowała samodzielnie, co argumentowano brakiem potrzeby 

nawiązywania jakiejkolwiek współpracy z innymi organizacjami ze względu na specyfikę 

grupy docelowej projektu. Jednak niepokojący jest fakt, iż w przypadku części instytucji 

niektóre ich działania nie uzupełniały się z działaniami innych instytucji, co raczej powielały 

się (co często było efektem niedoinformowania o planowanych zadaniach danych instytucji  

lub niejasnego systemu podziału ich kompetencji). W rezultacie generowało to problemy  

w rekrutacji uczestników do projektu oraz zjawisko „konkurowania o klienta”.  

 

 Z badania wynika, iż projekty zaliczane do tzw. „dobrych praktyk” charakteryzowały się 

wysokim zindywidualizowaniem wsparcia. Niektórzy z nich jako dobrą praktykę określili te 

uwzględniające aktywizację zawodową w których starannie dobrane kursy zawodowe 

pozwoliły ich uczestnikom znaleźć zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Z kolei inna grupa 

osób była przeciwnego zdania. Uważali oni, że bezrobocie nie jest podstawowym problemem 

klientów pomocy społecznej, a aktywizacja zawodowa nie należy do podstawowych zadań 

instytucji pomocy społecznej. 

 

 Realizatorzy zauważyli zmiany w funkcjonowaniu swoich instytucji w wyniku wdrażania 

projektów systemowych. Pracownicy poznali nowe instrumenty wsparcia oraz zdobyli 

doświadczenie w zakresie ich stosowania. Tym samym podnieśli swoje kompetencje, nauczyli 

się działać w trybie projektowym, pogłębili swoje umiejętności kooperacji z innymi 

instytucjami zewnętrznymi. Niektórzy badani zidentyfikowali też negatywne efekty realizacji 

projektów, w tym najczęściej skomplikowane procedury oraz konieczność przygotowywania 

rozbudowanej dokumentacji.  

 

 Do najczęstszych przyczyn nieprzystępowania instytucji pomocy społecznej do realizacji 

projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, według argumentacji tych 

instytucji, należały niewystarczające środki finansowej na wkład własny do realizacji projektu 

lub nieidentyfikowanie w otoczeniu klientów pomocy społecznej, którzy by się kwalifikowali 

do projektu zgodnie z wytycznymi określonymi w Programie.  
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 METODOLOGIA BADAŃ 

I Zakres badania 

Wymiar przedmiotowy – badanie dotyczy projektów systemowych realizowanych w ramach 

Poddziałania 7.1.1 i Poddziałania 7.1.2 PO KL w latach 2008-2013. Trzon analizy stanowiły projekty 

realizowane w latach 2010-2012. Natomiast projekty zrealizowane w latach 2008-2009 oraz te, 

których realizacja została przewidziana na lata 2013-2015 stanowią tło i kontekst badawczy.  

Wymiar czasowy – projekty realizowane w latach 2008-2013, przy czym trzon analizy stanowić będą 

projekty realizowane w latach 2010-2012. 

Wymiar terytorialny – badanie obejmowało obszar województwa małopolskiego. 

Wymiar podmiotowy – badaniem objęte zostały następujące grupy respondentów: 

 przedstawiciele OPS (ośrodków pomocy społecznej) i PCPR (powiatowych centrów pomocy 

rodzinie), które realizowały projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 w latach 

2010-2012 – osoby odpowiedzialne za realizację projektów systemowych lub dyrektorzy/ 

kierownicy; 

 uczestnicy projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 

i Poddziałania 7.1.2 w latach 2010-2012; 

 przedstawiciele podmiotów oferujących wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w tym dyrektorzy/kierownicy/liderzy/ koordynatorzy powiatowych 

urzędów pracy, podmiotów ekonomii społecznej (centrów integracji społecznej, klubów 

integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnej), 

środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków interwencji 

kryzysowej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek wsparcia dziennego 

i organizacji pozarządowych (fundacji lub stowarzyszeń); 

 przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie odpowiedzialni za nadzór nad 

realizacją projektów i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni 

za planowanie działań w zakresie Priorytetu VII PO KL. 

 

 



 

 20 

II Cele badania 

Cele projektu badawczego obejmowały w szczególności dokonanie następujących analiz: 

 Ocena jakości wykorzystanych w projektach narzędzi, instrumentów oraz zastosowanych form 

pomocy społecznej pod kątem ich trafności, skuteczności oraz efektywności. W efekcie tejże 

oceny zostaną zaproponowane rozwiązania o charakterze systemowym, które będzie można 

uznać za modelowe i stosować je w przyszłości. 

 Identyfikacja barier i problemów:  

 związanych z wdrażaniem projektów systemowych, realizowanych w ramach Poddziałania 

7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 PO KL; 

 powodujących nieprzystępowanie niektórych OPS/PCPR do realizacji projektów 

systemowych; 

 powodujących, że niektóre OPS/PCPR zrezygnowały z realizacji projektów systemowych. 

 Ocena stopnia efektywności i jakości współpracy beneficjentów systemowych z instytucjami 

zaangażowanymi w realizację PO KL, innymi instytucjami lokalnymi oraz partnerami  

(w przypadku realizacji projektów w partnerstwie).  

Poprzez cele zmierzano do określenia poziomu: 

 spójności celów projektowych z celami Programu; 

 zbieżności działań i celów; 

 skuteczności wsparcia oferowanego uczestnikom; 

 dostosowania narzędzi i instrumentów wsparcia do potrzeb uczestników; 

 wpływu narzędzi i instrumentów na indywidualizację i kompleksowość wsparcia; 

 użyteczności efektów osiągniętych poprzez zastosowane narzędzia i instrumenty w stosunku 

do potrzeb uczestników; 

 wpływu działań w projektach na sytuację społeczną i zawodową uczestników; 

 korzyści dla uczestników; 

 zastosowania doświadczenia projektowego w OPS, które zrezygnowały z realizacji projektów. 
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III Kryteria ewaluacyjne 

Głównymi kryteriami ewaluacji były:  

Trafność – rozumiana jako zbieżność celów projektów z celami Programu oraz zastosowanych 

instrumentów wsparcia z założonymi celami; 

Skuteczność – rozumiana jako realizacja celów i osiąganie wskaźników na poziomie projektów 

i Programu; 

Adekwatność – rozumiana jako dostosowanie narzędzi i instrumentów do zdiagnozowanych potrzeb 

uczestników projektów;  

Użyteczność – rozumiana jako stosunek uzyskanych efektów do zdiagnozowanych potrzeb 

uczestników projektów oraz sposobów funkcjonowania beneficjentów; 

Trwałość – rozumiana jako ciągłość stosowania przez Beneficjentów wypracowanych w projektach 

sposobów pracy z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym po zakończeniu 

udziału w projektach. 

 

IV Pytania badawcze 

Lista pytań badawczych, których rozważenie było niezbędne dla osiągnięcia celów ewaluacji:  

1. W jakim stopniu stosowane w projektach narzędzia, instrumenty i formy pomocy społecznej są 

właściwie dobrane i przyczyniają się do realizacji celów projektów systemowych oraz celu całego 

Działania 7.1 PO KL?  

2. Które narzędzia, instrumenty i formy pomocy społecznej, zastosowane w projektach 

systemowych są najbardziej skuteczne (najlepiej przyczyniają się do realizacji celów i osiągnięcia 

rezultatów projektów systemowych OPS/PCPR oraz celu całego Działania 7.1 PO KL, jak również 

celu szczegółowego nr 1 Priorytetu VII PO KL oraz celu szczegółowego nr 2 PO KL)?  

3. W jakim stopniu narzędzia i instrumenty, stosowane w ramach projektów systemowych są 

zróżnicowane, komplementarne względem siebie (uzupełniają się) oraz kompleksowe (działają 

wszechstronnie i wyczerpująco)?  

4. Czy projekty systemowe w Poddziałaniu 7.1.1 oraz Poddziałaniu 7.1.2 PO KL są skutecznie 

zarządzane (czy budżet jest wydatkowany w założonym wymiarze, a zadania realizowane 

zgodnie z harmonogramem, określonym we wniosku o dofinansowanie projektu? Czy wartości 

docelowe wskaźników w ramach Działania 7.1, określone dla województwa w danym roku 
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obowiązywania Planu Działania są przez beneficjentów systemowych osiągane? Czy przepływ 

informacji pomiędzy beneficjentami a uczestnikami jest wystarczający do skutecznej i sprawnej 

realizacji projektu?)  

5. W jakim stopniu stosowane w projektach narzędzia, instrumenty i formy pomocy społecznej są 

efektywne (czy osiągnięte w projektach rezultaty można było zrealizować przy użyciu innych 

zasobów lub w krótszym okresie czasu)?  

6. W jakim stopniu beneficjenci systemowi Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 PO KL są 

przygotowani do realizacji projektów systemowych (dysponują odpowiednim potencjałem 

finansowym, rzeczowym, kadrowym oraz czasowym, niezbędnym do sprawnej i efektywnej 

realizacji działań, określonych we wnioskach o dofinansowanie projektów systemowych)?  

7. Czy w ramach rezerwy alokacji przeznaczonej na Działanie 7.1 PO KL w danym regionie  

przewidziano środki na zatrudnienie w projektach systemowych OPS i PCPR dodatkowych 

pracowników socjalnych lub doradców ds. osób niepełnosprawnych? Jeśli tak, to w jakim 

stopniu zatrudnienie tych pracowników zwiększyło poziom skuteczności i efektywności 

realizowanych projektów? Jeżeli nie zatrudniono takich pracowników, to jakie były tego 

powody?  

8. Dlaczego niektóre OPS/PCPR nie przystąpiły do projektów lub zrezygnowały z ich realizacji 

w kolejnym roku trwania projektu? Jakie są przyczyny podejmowania takich decyzji?  

9. Jakich problemów doświadczają beneficjenci systemowi Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 

7.1.2 w trakcie i w związku z realizacją projektów systemowych? Jakie działania podejmują  

w celu rozwiązania pojawiających się w trakcie realizacji projektu problemów? Z kim się 

kontaktują? Jakie metody i sposoby wykorzystują w celu rozwiązania tych problemów? Gdzie 

poszukują informacji na ten temat? Czy i od kogo uzyskują ewentualną pomoc w tym zakresie?  

10. Jakie są potrzeby i oczekiwania beneficjentów systemowych Poddziałania 7.1.1 oraz 

Poddziałania 7.1.2 PO KL, związane ze wsparciem ze strony ROPS, realizowanym w ramach 

projektu systemowego z Poddziałania 7.1.3 PO KL?  

11. Jak beneficjenci systemowi Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 PO KL oceniają 

współpracę z innymi instytucjami lokalnymi (w tym przede wszystkim z publicznymi służbami 

zatrudnienia), organizacjami pozarządowymi, a także IP2 PO KL?  

12. W jakim stopniu współpraca beneficjentów systemowych z partnerami jest skuteczna  

i efektywna? Czy występują jakieś problemy we współpracy partnerskiej, a jeśli tak – to jakie?  
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V Metodologia i przebieg badania 

W celu uzyskania wiarygodnych wyników ewaluacji i udzielenia wyczerpującej odpowiedzi  

na założone pytania badawcze w badaniu wykorzystana została triangulacja: 

 na poziomie technik badawczych – poprzez zastosowanie uzupełniających się wzajemnie 

następujących metod zbierania danych: desk research, indywidualnych wywiadów pogłębionych 

(IDI) oraz paneli ekspertów; 

 na poziomie konstruowania próby badawczej – badanie przeprowadzono wśród: beneficjentów 

(OPS i PCPR) i uczestników projektów, przedstawicieli podmiotów funkcjonujących w otoczeniu 

beneficjentów, a także przedstawicieli: Instytucji Wdrażającej (IP2) i Instytucji Pośredniczącej (IP). 

Multiplikacja źródeł informacji umożliwi uzyskanie informacji od osób, które potencjalnie mogą 

prezentować różny punkt widzenia. 

Tak założona triangulacja pozwoliła na osiągnięcie obiektywności i rzetelności przeprowadzonych 

badań. Realizacja badania ewaluacyjnego została wykonana w III etapach: 

Etap I 
ROPS  

w Krakowie 
Desk research 

Etap 

II 
Wykonawca 

Wywiady indywidualne 

uczestnicy 

projektów 

przedstawiciele 

OPS 

przedstawiciele 

PCPR 

przedstawiciele 

IP 

przedstawiciele 

IP2 

Etap 

III 
Wykonawca 

Panele eksperckie 

przedstawiciele OPS oraz ich otoczenia przedstawiciele PCPR oraz ich otoczenia 

 

Dobór próby: 

 Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) przeprowadzone były wśród: 

 przedstawicieli IP, odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją projektów i IP2, 

odpowiedzialnych za planowanie działań; 

 przedstawicieli OPS i PCPR z każdego subregionu województwa małopolskiego, w tym 5 OPS i 

1 PCPR na każdy subregion realizujących projekty w latach 2010-2012 (dyrektorzy/zastępcy 

dyrektora OPS/PCPR lub inne osoby odpowiedzialne za realizację projektu systemowego). 

Łącznie badaniem objęto 30 jednostek, w tym 25 OPS i 5 PCPR, wybranych ze względu na 

rodzaj wsparcia udzielanego w projektach systemowych. Jednocześnie z każdego subregionu 

w badaniu wziął udział jeden OPS, który nie realizuje projektu w kolejnej edycji wdrażania 

projektów systemowych 2013-2015; 
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 uczestników projektów systemowych realizowanych w latach 2010-2012 z każdego 

subregionu województwa małopolskiego (zgodnie z poniższą tabelą): po 6 uczestników 

projektów z różnych OPS w subregionach i 4 uczestników projektów z miasta Krakowa oraz 

po 4 uczestników projektów z różnych PCPR w każdym subregionie. Zostali oni wybrani  

ze względu na rodzaj wsparcia udzielanego w projektach systemowych. 

           Subregiony 
 
 
Respondenci  

Łączna 
liczba 

wywiadów 

m. 
Kraków 

Krakowski 
Obszar 

Metropolitalny 
(poza m. 
Kraków) 

tarnowski sądecki podhalański 
Małopolska 
Zachodnia 

Wywiady z 
uczestnikami 
projektów 
Podziałania 7.1.1 

34 4 6 6 6 6 6 

Wywiady z 
uczestnikami 
projektów 
Podziałania 7.1.2 

20 0 4 4 4 4 4 

RAZEM 54 4 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

Dąbrowski

Brzeski

Gorlicki

Wadowicki

Suski

Tatrzański

Chrzanowski

Olkulski

Proszowicki

Miechowski

Wielicki

Limanowski

Nowotarski

Tarnowski

Nowosądecki

Kraków Tarnów

Krakowski

Myślenicki

Bocheński

Oświęcimski

Jednostki biorące udział w badaniu:

PCPR

OPS

Lisia Góra

Dąbrowa Tarnowska

Tarnów

Tuchów

Biecz

Nowy Sącz

Limanowa m.

Słopnice

Laskowa

Klucze

Olkusz

Wielka Wieś

Kęty
Wieprz

Andrychów

Zawoja

Poronin

Raba Wyżna 

Rabka-Zdrój

Tokarnia

Myślenice

Kraków
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Wywiady z uczestnikami projektów Podziałania 7.1.1 

W badaniu wzięło udział łącznie 34 respondentów (24 kobiety i 10 mężczyzn) uczestniczących  

w projektach systemowych PO KL realizowanych ramach Poddziałania 7.1.1 w latach 2010-2012. 

Respondenci posiadali wykształcenie:  

 podstawowe – 8 osób; 

 gimnazjalne – 2 osoby; 

 zasadnicze zawodowe – 11 osób; 

 średnie – 7 osób; 

 pomaturalne lub policealne – 4 osoby; 

 wyższe – 2 osoby. 

Wiek osób uczestniczących w badaniu kształtował się następująco: 

   w chwili przystąpienia do projektu w momencie przeprowadzania wywiadu 

do 18 lat 2 0 

18-25 lat 6 6 

26-35 lat 11 12 

36-50 lat 11 10 

pow. 50 lat 4 6 

 

Sytuacja zatrudnieniowa biorących udział w badaniu jest dość różnorodna. Największa ich część 

to osoby bezrobotne, w tym długotrwale lub nieaktywne zawodowo. Należy jednak dodać,  

iż pomiędzy  udziałem w projekcie i przeprowadzeniem wywiadu u 11 respondentów sytuacja  

na rynku pracy się poprawiła. Natomiast w 21 przypadkach nie zaszła zmiana statusu, a u dwóch 

osób – pogorszyła się. 

Ogólnie wśród uczestników badania znalazło się 17 osób zamieszkujących tereny wiejskie i 17 

osób z terenów miejskich. 4 osoby mieszkały w Krakowie. Pozostały zaś: 

 6 respondentów w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym – 1 osoba z powiatu 

bocheńskiego (z gminy miejskiej Bochnia), 2 osoby z powiatu krakowskiego (gmina 

miejsko-wiejska Skała i gmina wiejska Wielka Wieś) i 3 osoby z powiatu myślenickiego 

(gmina wiejska Pcim i gminy miejsko-wiejskie: Dobczyce i Sułkowice);  

 6 osób w subregionie tarnowskim – 1 osoba z miasta Tarnów, 2 osoby z powiatu 

brzeskiego (gmina miejsko-wiejska Brzesko i gmina wiejska Iwkowa) i 3 osoby z powiatu 

tarnowskiego (gmina wiejska Wierzchosławice i gminy miejsko-wiejskie: Radłów  

i Wojnicz); 

 6 uczestników w subregionie sądeckim – 1 osoba z powiatu gorlickiego (gmina wiejska 

Moszczenica), 2 osoby z powiatu nowosądeckiego (gmina wiejska Chełmiec i gmina 
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miejsko-wiejska Krynica-Zdrój) i 3 osoby z powiatu limanowskiego (gmina miejska 

Mszana Dolna, gminy wiejskie: Jodłownik i Tymbark); 

 6 osób subregionie podhalańskim – 2 osoby z powiatu nowotarskiego (gmina miejska 

Nowy Targ i gmina wiejska Szaflary) i 4 osoby z powiatu suskiego (gmina wiejska 

Jordanów, gmina miejska Jordanów, gmina miejsko-wiejska Maków Podhalański); 

 6 uczestników w Małopolsce Zachodniej – po 1 osobie z powiatów: olkuskiego (gmina 

miejsko-wiejska Olkusz), oświęcimskiego (gmina wiejska Polanka Wielka) i wadowickiego 

(gmina wiejska Brzeźnica) i 3 osoby z powiatu chrzanowskiego (gminy miejsko-wiejskie: 

Alwernia, Chrzanów i Trzebinia). 

 

Wywiady z uczestnikami projektów Podziałania 7.1.2 

W badaniu wzięło udział łącznie 20 respondentów uczestniczących w projektach 

systemowych PO KL realizowanych ramach Poddziałania 7.1.2 w latach 2010-2012, w tym 12 

kobiet i 8 mężczyzn. Respondenci posiadali wykształcenie:  

 podstawowe – 3 osoby;  

 gimnazjalne – 4 osoby; 

 zasadnicze zawodowe – 2 osoby; 

 pomaturalne lub policealne – 5 osób; 

 średnie – 4 osoby; 

 wyższe – 2 osoby. 

Wiek osób uczestniczących w badaniu kształtował się następująco: 

 
w chwili przystąpienia do projektu w momencie przeprowadzania wywiadu 

do 18 lat 3 0 

18-25 lat 5 5 

26-35 lat 5 8 

36-50 lat 5 3 

pow. 50 lat 2 4 

 

Jeżeli chodzi o sytuacje respondentów na rynku pracy, to największa grupa uczestniczących  

w badaniu to osoby nieaktywne zawodowo. Należy dodać, iż w 16 przypadkach nie zaszła 

zmiana statusu pomiędzy udziałem w projekcie i przeprowadzeniem wywiadu, natomiast  

 u 3 respondentów sytuacja się poprawiła, a u jednego – pogorszyła. 

Badane osoby z reguły nie pracują. Większość respondentów charakteryzuje nie najlepszy 

stan zdrowia, gdyż przewlekle chorują lub są niepełnosprawni. Część zaś opiekuje się 

niepełnosprawnym lub małym dzieckiem. W badaniu znalazła się też grupa osób młodych 

kontynuujących naukę. 
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Warunki mieszkaniowe osób objętych badaniem są dość zróżnicowane, ale część  

ma nienajlepsze warunki mieszkaniowe. Ogólnie 11 uczestników badania zamieszkiwało 

tereny wiejskie, a 9 osób miasta. Jednocześnie respondenci mieszali w 5 subregionach, przy 

czym po 4 uczestników w: 

 Krakowskim Obszarze Metropolitalnym – po 2 osoby z powiatów bocheńskiego (z gminy 

miejskiej Bochnia) i krakowskiego (z gminy miejsko – wiejskiej Krzeszowice i miasta 

Krakowa); 

 subregionie tarnowskim – po 2 osoby z powiatu tarnowskiego (z gmin wiejskich: Pleśna  

i Tarnów) i dąbrowskiego (z gminy wiejskiej Szczucin); 

 subregionie sądeckim – 2 osoby z powiatu nowosądeckiego (z gminy wiejskiej Gródek 

nad Dunajcem i miejsko – wiejska Piwniczna) oraz po 1 osobie z powiatów: gorlickiego 

(gmina wiejska Gorlice) i limanowskiego (gmina wiejska Mszana Dolna); 

 subregionie podhalańskim – 2 osoby z powiatu suskiego (gminy wiejskie Zawoja i Sucha 

Beskidzka) oraz po 1 osobie z powiatów: nowotarskiego (gmina miejska Nowy Targ)  

i tatrzańskiego (gmina miejska Poronin); 

 Małopolsce Zachodniej – 2 osoby z powiatu oświęcimskiego (z gmin wiejskich Kęty  

i Zator) oraz po 1 osobie z powiatów: chrzanowskiego (gmina miejsko-wiejska Chrzanów) 

i olkuskiego (gmina wiejska Klucze). 

 Panele eksperckie – łącznie zostało przeprowadzonych 5 spotkań, w tym:  

 3 panele eksperckie, w których wzięli udział przedstawiciele OPS i podmiotów z ich otoczenia 

wspierających osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym 

przedstawicieli: podmiotów ekonomii społecznej: CIS, KIS, ZAZ, spółdzielni socjalnej oraz 

NGO); 

 2 panele eksperckie z udziałem przedstawicieli PCPR i podmiotów z ich otoczenia 

wspierających osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym 

przedstawicieli: warsztatów terapii zajęciowej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

ośrodków interwencji kryzysowej, placówek wsparcia dziennego, NGO).  
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WYNIKI BADANIA 

I PRZYGOTOWANIE PROJEKTU 

I.1 Sposoby przeprowadzania diagnozy potrzeb 

Jak wynika z zebranych w badaniu danych w projektach systemowych realizowanych przez OPS  

i PCPR przyjmowano zróżnicowane strategie diagnozowania potrzeb uczestników. Była ona 

prowadzona zarówno na etapie przygotowywania projektu, jak i na etapie jego realizacji. Zdarzały się 

również przypadki nieprzeprowadzania rozpoznania potrzeb uczestników projektu.  

Część projektów (model 1) poprzedzona była wstępną diagnozą lokalnej sytuacji społecznej,  

na podstawie której typowano potencjalnych uczestników. Następnie, w odniesieniu do grupy osób 

wybranych przeprowadzano pogłębioną analizę potrzeb. Ostatnim etapem tego procesu było 

przygotowanie założeń dotyczących działań, które zostaną podjęte w projekcie. Jest to model 

najbardziej skomplikowany, w którym zasadnicza część diagnozy przebiega na etapie 

przygotowywania projektu.  

W innych projektach (model 2) punktem wyjścia było przyjęcie założenia odnośnie grupy, która 

objęta będzie wsparciem. W dalszej kolejności diagnozowano potrzeby uczestników i na tej 

podstawie projektowano działania. Model 2, podobnie jak model 1, charakteryzuje się tym,  

że diagnoza jest prowadzona na etapie przygotowywania projektu. 

W trzeciej grupie projektów (model 3) punktem wyjścia były założenia dotyczące działań, które 

powinny zostać zrealizowane. Po określeniu działań i przygotowaniu projektu, rekrutowano do niego 

uczestników. Następnie diagnozowano ich potrzeby, aby przydzielić ich do realizowanych działań. 

Przyjęcie tej strategii postępowania skutkowało tym, że diagnoza była prowadzona już w trakcie 

realizacji projektu.  

Niewielka część przedstawicieli OPS i PCPR przyznała, że nie prowadzono diagnozy potrzeb w czasie 

przygotowywania projektu i/lub w czasie jego realizacji (model 4). Ta strategia postępowania była 

argumentowana przez uczestników badania dobrym działaniem systemu pomocy społecznej, który 

dostarcza gotowych diagnoz lub posiadaniem wiedzy i doświadczenia pozwalających na 

przygotowanie i realizację projektu bez konieczności prowadzenia dodatkowych analiz. Wydaje się, 

że model często ten pozostaje w związku z przekonaniem części osób przygotowujących/realizujących 

projekty, że System Realizacji Projektów PO KL narzuca bardzo sztywne i trudne do spełnienia 

wymogi. W związku z tym uznawano, że dostosowanie się do narzuconych reguł jest nadrzędnym 

celem w stosunku do diagnozy potrzeb potencjalnych/ zrekrutowanych uczestników projektów. 
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Niezależnie od modelu diagnozy wykorzystywano w jej trakcie kilka źródeł. Najczęściej 

korzystano z dostępnych w jednostce wywiadów środowiskowych prowadzonych przez 

pracowników socjalnych oraz analizowano inne dokumenty lub też wykorzystywano gotowe 

diagnozy. Wiedza dotycząca diagnozowania potrzeb uczestników oparta była na doświadczeniu 

osób realizujących projekt lub pozyskiwano ją z rozmów z pracownikami socjalnymi, specjalistami 

współpracującymi z jednostką, jak też od pracowników innych podmiotów. Zdarzało się, że 

jednostki wykorzystywały następujące techniki: analizę SWOT, drzewo potrzeb, czy burzę 

mózgów lub tworzono w tym celu zespoły robocze. 

 

 

 

MODEL 2 Skupiony na uczestnikach 

Uczestnicydiagnozazałożenia 

1. Określenie grupy/grup docelowych w projekcie 

2. Diagnoza potrzeb potencjalnych uczestników projektu 

3. Sformułowanie założeń projektu. 

 
Techniki stosowane w czasie diagnozy: 

 wywiady prowadzone przez pracowników socjalnych, 

 ankiety wśród potencjalnych uczestników, 

 analiza dokumentacji OPS, 

 rozmowy z pracownikami socjalnymi, 

 praca zespołowa: drzewo potrzeb, burza mózgów, SWOT, grupy robocze złożone  

z pracowników socjalnych. 

 

MODEL 1 Skupiony na diagnozie 

Wstępna diagnozauczestnicydodatkowa diagnozazałożenia 

1. Wstępna analiza dostępnych materiałów 

2. Wybór potencjalnych  uczestników 

3. Pogłębiona analiza potrzeb uczestników  

4. Sformułowanie założeń projektu 

 
Techniki stosowane w czasie diagnozy: 

 analiza dokumentacji OPS, 

 rozmowy z pracownikami socjalnymi, 

 wywiady/ankiety prowadzone z potencjalnymi uczestnikami (prowadzone przez 

pracowników socjalnych, realizowane z osobami zgłaszającymi się do udziału  

w projekcie), 

 Praca zespołowa. 
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I.2 Proces doboru działań 

Istotną zmienną braną pod uwagę przy doborze działań w projektach systemowych  

w Poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2 były wytyczne zawarte w „Zasadach przygotowywania, realizacji  

i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy 

Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013”. Zdarzały się projekty, w których był to główny czynnik wpływający na dobór 

działań. W wyniku takiego podejścia,  jeśli zastosowanie narzędzia w postaci np. kontraktu socjalnego 

wymagało użycia trzech instrumentów aktywnej integracji, to oferowano uczestnikowi tyle rodzajów 

wsparcia, aby spełnić owo minimum, mimo iż – jak przekonywali sami respondenci – dla niektórych 

klientów zamiast kilku zasadne byłoby zastosowanie jeszcze dodatkowego wsparcia. Najczęściej 

jednak wskazywano, że dobór działań uzależniony był od przeprowadzonej uprzednio diagnozy 

potrzeb uczestników projektów. W niektórych projektach na dobór działań miała wpływ motywacja 

MODEL 4 Skupiony na wiedzy autorów projektu/skupiony na wymogach formalnych 

Założeniauczestnicy  

1. Sformułowanie założeń projektu 

2. Rekrutacja uczestników 

 
Techniki stosowane w czasie diagnozy: 

 Korzystanie z gotowych diagnoz 

 

MODEL 3 Skupiony na działaniach 

Założeniauczestnicydiagnoza 

1. Sformułowanie założeń projektu 

2. Rekrutacja uczestników 

3. Diagnoza potrzeb uczestników i przydzielenie ich do zaplanowanych działań.  

 
Techniki stosowane w czasie diagnozy: 

 wywiady prowadzone przez pracowników socjalnych, 

 rozmowy/ankiety ze zrekrutowanymi uczestnikami, 

 rozmowy z potencjalnymi uczestnikami - informowanie ich o ofercie projekcie  

za pomocą ogłoszeń w prasie, plakatów oraz przekazywanie informacji osobom 

korzystającym ze świadczeń, 

 analiza dokumentacji OPS. 

 



 

 31 

przygotowujących je osób, do tego by udzielić jego uczestnikom jak najszerszego i najbardziej 

skutecznego wsparcia. 

Dużą rolę w procesie wyboru działań w projektach odgrywali pracownicy socjalni. Zdarzało się,  

że samodzielnie przygotowywali oni założenia projektu. Jeśli za ich stworzenie odpowiedzialne były 

inne osoby, to i tak zazwyczaj korzystano z wiedzy i doświadczenia pracowników socjalnych. 

Pracownicy socjalni często wykonywali także zadania związane z prowadzeniem diagnozy, które miały 

wpływ na późniejszy dobór działań – przeprowadzali wywiady, realizowali ankiety, analizowali 

dokumentację jednostki. Niektórzy respondenci stwierdzali, że o wyborze działań decydowało 

subiektywne przekonanie osób przygotowujących projekt (którymi często byli pracownicy socjalni)  

o przydatności określonych instrumentów i działań. Stali oni na stanowisku, że posiadane przez nich 

doświadczenie zawodowe oraz wiedza odnośnie potrzeb potencjalnych uczestników projektów 

pozwalała im na wybór najbardziej adekwatnych działań.  

 

I.3 Proces doboru grup docelowych 

Decyzje o wyborze grup docelowych w konkretnych projektach, podobnie jak o wyborze działań 

w  projekcie, były silnie związane z przyjętą w nich strategią diagnozowania potrzeb uczestników. 

Miała ona wpływ na moment, w którym określano grupy objęte wsparciem oraz na dane, które były 

przy tym brane pod uwagę. Niezależnie od przyjmowanej strategii diagnozowania potrzeb 

uczestników projektów, wyłaniają się 3 grupy zmiennych najczęściej uwzględniane w procesie 

podejmowania decyzji o wyborze osób, do których skierowane będą działania projektowe. 

Pierwsza grupa zmiennych związana jest z dążeniem do zapewnienia jak największego zasięgu 

pomocy oferowanej w ramach projektów, czyli objęcia nią jak największej liczby osób. W praktyce 

stosowanie takiego podejścia skutkowało przyjęciem jednej z wymienionych poniżej strategii doboru 

grup docelowych: 

1. szerokie definiowanie grupy/grup docelowych, np. „długotrwale bezrobotni z terenu gminy”; 

2. kierowanie działań projektowych do grupy stanowiącej, według posiadanej dokumentacji  

i wiedzy, większość klientów jednostki (tylko jedna, najliczniejsza grupa objęta wsparciem  

w projekcie); 

3. typowanie najliczniejszych grup klientów jednostki, które powinny brać udział w projekcie (kilka 

najliczniejszych grup objętych wsparciem); 

4. pomoc różnym grupom w kolejnych latach trwania danego projektu (np. w roku 2010 osoby 

nieaktywne zawodowo, w roku 2011 osoby długotrwale bezrobotne, w roku 2012 osoby 

uzależnione od alkoholu). 
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Adresowanie wsparcia do najliczniejszych grup osób (strategia 2) opierało się oczywiście na 

założeniu, że pomoc powinna być w pierwszej kolejności kierowana tam, gdzie skala problemów jest 

największa. Taka strategia miała jednak także swoje uzasadnienie praktyczne. Oczekiwano,  

że stosowanie szerokich definicji grup docelowych oraz typowanie dużej liczby potencjalnych 

uczestników projektu ułatwi ich rekrutację, a dzięki temu realizację wskaźników założonych  

w projekcie. 

Przyjmowanie szerokich definicji grup docelowych (strategia 1 opisana w rozdziale I.1) znacząco 

wpływało na sposób realizacji projektów systemowych. Do projektów rekrutowano, jak określali to 

respondenci, „osoby wieloproblemowe”. Przyjęcie takiego rozwiązania stwarzało problemy  

dla realizatorów projektów. Po pierwsze, konieczne było korzystanie z większej liczby instrumentów 

wsparcia w odniesieniu do pojedynczego uczestnika projektu, co utrudniało koordynację działań.  

Po drugie, w niektórych projektach brakowało działań, które były najbardziej potrzebne ich 

konkretnym uczestnikom. Przykładowo, w trakcie realizacji projektu kierowanego do osób 

długotrwale bezrobotnych okazywało się, że wielu jego uczestników wymagało pomocy 

psychiatrycznej bądź skorzystania z terapii uzależnień. Działania takie nie były jednak wcześniej 

zaplanowane i – zdaniem respondenta relacjonującego sytuację – nie było możliwości  

ich zrealizowania w ramach projektu. Wiązało się to z trzecim problemem uwidaczniającym się  

w omawianej kategorii projektów systemowych. Wsparcie oferowane uczestnikowi projektu nie było 

w wystarczającym stopniu kompleksowe. Pomoc koncentrująca się na wybranych problemach danej 

osoby nie była wystarczająco skuteczna.  

Ważnym czynnikiem, branym pod uwagę przy wyborze grup docelowych było dążenie do osiągnięcia 

jak największej skuteczności pomocy oferowanej w projekcie. Co istotne, skuteczność była w takich 

przypadkach rozumiana nie tylko jako realizacja celów i osiąganie wskaźników na poziomie 

projektów, ale przede wszystkim jako faktyczna poprawa położenia osób objętych wsparciem. 

Dążenie do maksymalizacji tak definiowanej „skuteczności” związane było z: 

 założeniem, że działania projektowe mogą przynosić lepsze efekty w odniesieniu do pewnych 

osób; 

 wyborem grup docelowych, którym udział w projekcie może realnie pomóc. Była to z reguły 

subiektywna ocena pracowników socjalnych i członków zespołu projektowego, oparta  

na posiadanej wiedzy i doświadczeniu oraz znajomości konkretnych osób typowanych  

do udziału w projekcie; 

 wyborem grup docelowych, które były łatwo dostępne – klientów jednostki od dłuższego 

czasu objętych jego wsparciem. Stały kontakt z daną osobą miał pozwalać na jej 

skuteczniejsze motywowanie do zaangażowania w projekt i monitorowanie owego udziału. 

Dzięki temu ograniczano np. ryzyko rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie. Znajomość 
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sytuacji życiowej owej konkretnej osoby pozwalała z kolei na łatwiejszy dobór adresowanych 

do niej mechanizmów wsparcia. W przypadku tej zmiennej (dostępność uczestnika) pewne 

znaczenie miał także praktyczny aspekt realizacji projektu – mniejsza ilość osób 

rezygnujących z uczestnictwa w nim pozwalała na łatwiejsze zrealizowanie założonych 

wskaźników. 

Ostatnia, 3 grupa zmiennych zidentyfikowanych na podstawie wywiadów oparta była  

na przekonaniu, że pewnym kategoriom osób (np. kobietom) pomoc jest bardziej potrzebna niż 

innym. Tego rodzaju przekonania były oczywiście bardzo silnie związane z wiedzą i doświadczeniem 

osób realizujących projekt oraz sytuacją panującą na danym obszarze. 

 

I.4 Proces doboru wskaźników 

Przy wyborze wskaźników w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie 

orientowano się na: 

 wyniki diagnozy; 

 założone cele; 

 możliwości realizacji wskaźników; 

 łatwość pomiaru wskaźników. 

Waga przykładana do wymienionych powyżej czynników była różna w poszczególnych projektach. 

Zdarzały się zarówno sytuacje, w których pod uwagę brano wszystkie wymienione powyżej zmienne, 

jak i takie, gdy szczególną uwagę przykładano do jednej lub kilku z nich. 

W przypadku wielu projektów najważniejszą wytyczną stosowaną przy wyborze wskaźników, było 

dążenie do tego, by jak najlepiej odzwierciedlały one efekty realizowanych działań i poziom 

osiągnięcia założonych celów. W tym kontekście respondenci wskazywali na konieczność opierania 

się na wynikach diagnozy i dobrym dopasowaniu wsparcia do potrzeb uczestników. Dobór 

wskaźników był zatem częścią procesu, który w uproszczonym ujęciu składał się z następujących 

etapów: przeprowadzenie diagnozy  wybór grupy docelowej  określenie celów projektu  dobór 

wskaźników. 

Spora grupa respondentów stwierdziła, że stosowała inne, jak to określił jeden z nich, „taktyczne 

podejście” do doboru wskaźników. Zakładało ono, że należy dobrać takie rodzaje i wartości 

wskaźników, aby ich osiągnięcie nie nastręczało problemów. W tym kontekście wspominano również 

o „diagnozie”, przy czym w tym przypadku odnosiła się ona nie do badania potrzeb odbiorców 

wsparcia, ale do oceny zasobów danej jednostki (możliwości kadrowych i finansowych). Podejście 
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taktyczne zakładało niekiedy przyjmowanie minimalnych docelowych wartości wskaźników,  

np. poprzez przyjęcie niższej liczby uczestników niż liczba osób faktycznie zainteresowanych 

wsparciem. Można wtedy było stworzyć listę rezerwową, z której bez problemu rekrutowano osoby 

w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników projektu. Wybór „podejścia taktycznego” wiązał się 

zatem z mniejszą orientacją na cele w czasie wyboru wskaźników. Należy jednak stwierdzić, że tego 

rodzaju podejście w wielu przypadkach było motywowane rzetelną oceną możliwości realizacji 

projektu w danej jednostce. 

Duże znaczenie dla wielu realizatorów projektów systemowych miała łatwość pomiaru wskaźników. 

Podejście to często współwystępowało z opisanym powyżej „podejściem taktycznym”.  

Za najłatwiejsze w pomiarze uznawane były wskaźniki twarde, odnoszące się do produktów, np. „ilość 

wydanych certyfikatów”. Stosowanie tego rodzaju wskaźników było „bezpiecznym i wygodnym 

rozwiązaniem”, jak ujął to jeden z respondentów.  
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II CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW 

W ramach Poddziałania 7.1.2 PO KL w latach 2010-2012 projekty systemowe realizowały wszystkie 

powiatowe centra pomocy rodzinie – łącznie 19 samodzielnych projektów. Natomiast w ramach 

Poddziałania 7.1.1 PO KL w latach 2010-2012 wdrażanych było 163 projekty, w tym dwa zakończyły 

się po roku jego realizacji (gmina Słaboszów w powiecie miechowskim i Radziemice w powiecie 

proszowickim). Zdecydowana większość projektów była realizowana samodzielnie przez ośrodki 

pomocy społecznej. W analizowanym okresie zawarto jedynie 6 partnerstw formalnych. Były to 

projekty realizowane przez: gminę Zabierzów i Michałowice; miasto Tarnów z gminami Pleśna  

i Skrzyszów; gmina Dąbrowa Tarnowska z okolicznymi gminami: Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, 

Olesno, Radgoszcz i Szczucin; gmina Czchów z gminami Iwkowa i Gnojnik; gmina Wielka Wieś z gminą 

Skała, a także gmina Racławice z gminą Pałecznica.  

W 20 gminnych projektach systemowych realizowano programy aktywności lokalnej, w tym w jednej 

z nich (Krakowie) było ich kilka.  

Jednostki pomocy społecznej, które nie zdecydowały się na realizację projektów systemowych 

najczęściej argumentowały to: brakiem środków finansowych na wkład własny w finansowaniu 

działań projektowych, brakiem w otoczeniu klientów spełniających kryteria kwalifikacyjne założeń 

programu aktywnej integracji lub brakiem odpowiednich warunków lokalowych do realizacji 

poszczególnych działań z zakresu aktywizacji.  

 

II.1 Cele w projektach 

Cele projektów systemowych Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 są w zgodzie z celami Priorytetu  VII  

Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki: „zapewnienie równego  dostępu  do  zatrudnienia  osobom  

wykluczonym,  zagrożonym  wykluczeniem społecznym  oraz  dyskryminowanym  na  rynku  pracy,   

a  także  podwyższenie  ich  statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie  

ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy”. Jednak na ogół były szerokie i bardzo ogólnie. Najczęściej 

dotyczyły: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wsparcia korzystających z pomocy społecznej, 

czy aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektów. Niektóre projekty nakierowane 

zostały także na przełamanie barier utrudniających integrację społeczną, w tym barier 

psychospołecznych oraz zwiększenie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym,  

czy usamodzielnienie uczestników oraz wzrost świadomości własnych predyspozycji społecznych  

i zawodowych. 
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Dodatkowo w projektach ośrodków pomocy społecznej pojawiają się jeszcze następujące obszary 

wsparcia uczestników: 

 zwiększenie motywacji; 

 podniesienie kompetencji społecznych; 

 zwiększenie mobilności środowiskowej; 

 podniesienie kwalifikacji zawodowych; 

 prawidłowe funkcjonowanie na rynku pracy. 

Zaś cele projektów powiatowych centrów pomocy rodzinie związane były także ze zwiększeniem 

kompetencji w zakresie umiejętności wychowawczych i rodzicielskich oraz zaangażowania 

mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów. 

Cele projektów, mimo że zapisy w nich są dość ogólne, określają jednocześnie odbiorców. Jednak  

i w tym przypadku są one bardzo szerokie. Większości beneficjentów projektów Poddziałania 7.1.1 

określa je jako: klientów pomocy społecznej, czy nieco ściślej – długotrwale korzystających z pomocy 

społecznej, wykluczonych lub też zagrożonych wykluczeniem, długotrwale bezrobotnych, kobiety, 

rodziny wieloproblemowe oraz uzależnionych. Z kolei w projektach powiatowych centrów pomocy 

rodzinie mowa jest o: osobach niepełnosprawnych i ich opiekunach, wychowankach pieczy 

zastępczej, czy całych rodzinach mających problemy wychowawcze.  

II.2 Dobór wskaźników 

Przedstawiciele OPS i PCPR byli proszeni o wyrażenie swojej opinii o wskaźnikach. Ich wypowiedzi 

koncentrowały się na ocenie tego, czy w projekcie realizowanym przez nich dokonano dobrego 

wyboru wskaźników oraz tego, czy wybrane wskaźniki rzeczywiście mierzyły założone w projekcie 

cele.  

Duża część respondentów nie miała żadnych wątpliwości dotyczących zasadności wybranych  

w projektach wskaźników. Uważali, że dobór wskaźników był podyktowany tym, by rzeczywiście 

odpowiadały przeprowadzonej diagnozie, odzwierciedlały stopień osiągnięcia celów oraz 

zaprojektowanym działaniom. W opinii realizatorów dążono do tego, aby poszczególne elementy 

projektu były logicznie ze sobą powiązane. Podnoszono często także, iż dobór wskaźników  

w projekcie wynikał z doświadczenia kadry zarządzającej i wieloletniej praktyki w pracy  

z podopiecznymi i znajomości terenu. 

Jednocześnie wielu przedstawicieli OPS wyrażało jednak w tym względzie poważne wątpliwości. 

Stwierdzano, że osiągnięcie wskaźnika nie było równoznaczne z rzeczywistą korzyścią odniesioną 

przez uczestnika projektu.  
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Pojawiły się także głosy, że część wskaźników została narzucona realizatorom projektów przez 

Instytucję Pośredniczącą II stopnia i nie mieli wpływu na ich wybór. Wynika to z systemowego 

sposobu realizacji tych projektów – wskaźniki dotyczące liczby klientów instytucji pomocy społecznej, 

którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji, w tym uczestników 

mieszkających na wsi oraz liczby klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami 

socjalnymi w ramach realizowanych projektów były niezbędnymi do zrealizowania, by projekt był 

rozliczony.  

Dodatkowo przedstawiciele OPS podczas paneli eksperckich podkreślali, że konieczne do wykazania 

wskaźniki miały bardzo duże znaczenie w stopniu zindywidualizowania oferty projektu, gdyż często 

ich osiągnięcie jest wartością samą w sobie. Co wynika z faktu, że w sytuacji braku osiągnięcia 

wymaganych w projekcie wskaźników przyznane dofinansowanie musiało być zwrócone. 

II.3 Grupy objęte wsparciem 

Objęcie wsparciem określonych grup klientów w ramach PO KL było determinowane rodzajem 

realizowanych projektów. W ramach Priorytetu VII OPS i PCPR mogły kierować projekty systemowe 

do osób spełniających trzy warunki: korzystanie z pomocy społecznej, wiek aktywności zawodowej 

(15-64 lata), brak zatrudnienia lub zatrudnienie zagrożone wykluczeniem społecznym (z co najmniej 

jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). 

Projekty były kierowane również do otoczenia osób wykluczonych społecznie w takim zakresie, w 

jakim było to niezbędne by pomóc osobom objętym wsparciem w ramach projektu)1.  

Analizując wnioski o płatność projektów systemowych OPS i PCPR realizowanych w latach 2010 – 

2012 należy zauważyć, iż ich realizatorzy opisując grupy docelowe przyjmowali dość szerokie 

definicje. W ramach projektów w OPS wsparcie kierowane było przede wszystkim do: 

 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, 

 osób mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

 osób pracujących, w tym w rolnictwie, 

 osób posiadających niski poziom wykształcenia/ kwalifikacji, 

 rodzin, w tym niepełnych, 

 osób posiadających niskie dochody, 

 osób niepełnosprawnych, 

 osób uzależnionych, 

 młodzieży, 

 kobiet, 

                                                           
1
 „Szczegółowy Opis Priorytetów Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki” 
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 osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 

 osób długotrwale korzystających ze świadczeń  pomocy społecznej; 

 otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem. 

Natomiast projekty systemowe PCPR realizowane w tym czasie obejmowały najczęściej osoby 

niepełnosprawne, wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz rodziców zastępczych, bądź 

opiekunów pieczy zastępczej. 

 

II.4 Działania, narzędzia i instrumenty 

Beneficjenci w ramach realizacji projektów systemowych w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 PO KL w latach 

2010 – 2012 w zakresie rozwoju form aktywnej integracji stosowali dwa narzędzia: kontrakt socjalny  

i program aktywności lokalnej (PAL). 

Prawie wszystkie ośrodki pomocy społecznej wykorzystywały kontrakt socjalny do pracy z 

uczestnikami swoich projektów. W 17 OPS (GOPS Babice, GOPS Charsznica, GOPS Jerzmanowice, 

GOPS Kłaj, MOPS Kraków, GOPS Książ Wielki, OPS Libiąż, MGOPS Niepołomice, MOPS Nowy Sącz, OPS 

Sułkowice, GOPS Sułoszowa, MOPS Tarnów, OPS Trzebinia, MGOPS Wieliczka, GOPS Wielka Wieś, 

GOPS Zabierzów, GOPS Zielonki) pracowano w oparciu o kontrakty socjalne, wdrażając jednocześnie 

programy aktywności lokalnej. Jedynie w trzech jednostkach (GOPS w Biskupicach, OPS w 

Brzeszczach i MOPS w Czchowie) nie wykorzystywano pierwszego narzędzia, realizując jedynie PAL.  

Także w projektach PCPR w tym czasie korzystano z narzędzia pracy jakim jest kontrakt socjalny (lub z 

jego odpowiedników) – tylko dwie jednostki (w Miechowie i w Oświęcimiu) nie zastosowały go, 

realizując tylko programy aktywności lokalnej. Z kolei w czterech projektach (w powiatach: olkuskim, 

gorlickim, dąbrowskim, chrzanowskim) realizowano oba wspomniane narzędzia. 

Wdrażając omówione wyżej narzędzia pracy socjalnej realizatorzy projektów systemowych mogli 

stosować różne instrumenty aktywnej integracji. Z wypowiedzi przedstawicieli OPS wynika, że 

najczęściej stosowane w projektach instrumenty to: 

 trening kompetencji życiowych/społecznych, 

 trening kompetencji rodzinnych/rodzicielskich, 

 wsparcie psychologiczne, 

 poradnictwo prawne, 

 kursy zawodowe, 

 doradztwo zawodowe. 
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Dodatkowe działania związane z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (stosowane w 

nielicznych projektach) związane były z dowozem na zajęcia, opłaceniem kosztów dojazdu na zajęcia, 

opłacaniem składek zdrowotnych, czy badaniami lekarskimi2. 

Pozostałe działania w ramach zastosowanych narzędzi realizacji projektów to:  

 praca socjalna, 

 wsparcie finansowe, materialne (np. paczki, zakup garniturów i garsonek), 

 działania środowiskowe: streetworking, wyjazdy integracyjne i terapeutyczne dla całych 

rodzin, opieka nad dziećmi w czasie zajęć oraz działania skierowane do rodzin uczestników 

projektów (wycieczki, kursy angielskiego dla dzieci, kolonie dla dzieci, pikniki rodzinne, 

zabawy i paczki mikołajkowe, seanse filmowe, spektakle teatralne, czy wizyty w muzeum).  

Mimo tego, iż najczęściej w projektach OPS koncentrowano się na aktywizacji społecznej i zawodowej 

uczestników, analiza wskazuje, iż realizatorzy tych projektów wykorzystywali wszystkie cztery rodzaje 

instrumentów aktywnej integracji:   

 instrumenty aktywizacji społecznej: 

- treningi kompetencji życiowych/społecznych, 

- wsparcie asystenta rodziny, 

- wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych. 

- warsztaty dotyczące kreowania własnego wizerunku, 

-  treningi zarządzania budżetem domowym,  

- treningi komunikacji interpersonalnej,  

- treningi gospodarowania czasem, 

- treningi kompetencji rodzinnych, 

-  treningi kompetencji rodzicielskich,  

- wsparcie umiejętności wychowawczych, 

- grupy samopomocy, 

-  grupy wsparcia, 

- poradnictwo prawne, 

- poradnictwo pedagogiczne 

 instrumenty aktywizacji zawodowej: 

- doradztwo zawodowe, 

- grupowe warsztaty z rozwoju potencjału osobistego w kontekście podejmowania aktywności 

zawodowej, 

- treningi radzenia sobie na rynku pracy,  

- treningi pracy, 

- treningi kształtowania umiejętności zawodowych, 

                                                           
2
 W latach 2010-2011 badania lekarskie ujęte były w ramach instrumentów aktywizacji zdrowotnej. 
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- warsztaty aktywizacji zawodowej, 

 instrumenty aktywizacji edukacyjnej: 

- kursy zawodowe, 

- usługi brokera edukacyjnego 

- kursy pomocy przedmedycznej,  

- wizyty studyjne. 

 instrumenty aktywizacji zdrowotnej: 

- poradnictwo psychologiczne, terapia psychologiczna/ psychospołeczna, 

- terapia uzależnień, 

- turnusy rehabilitacyjne,  

- zajęcia rehabilitacyjne. 

 

Z kolei przedstawiciele PCPR respondenci stwierdzali, że w realizowanych przez nich projektach 

koncentrowano się na aktywizacji społecznej i zdrowotnej (szczególnie w odniesieniu do osób 

niepełnosprawnych) beneficjentów. Należy jednak zauważyć, że analiza całego kontekstu ich 

wypowiedzi na ten temat wskazuje, że w projektach wykorzystywane były wszystkie typy 

instrumentów aktywnej integracji: 

 aktywizacja społeczna : 

-  poradnictwo psychologiczne,  

-  grupy wsparcia,  

-  warsztaty dla rodziców doskonalące kompetencje wychowawcze,  

-  warsztaty dotyczące kształtowania samooceny i asertywności,  

-  poradnictwo pedagogiczne,  

-  asystent osoby niepełnosprawnej. 

-  grupa wyjazdowa dla wychowanków rodzin zastępczych: 

 aktywizacja zawodowa : 

-  poradnictwo zawodowe. 

 aktywizacja zdrowotna: 

-  turnusy rehabilitacyjne,  

-  zajęcia na basenie, 

-  grupy psychoterapeutyczne, 

-  współfinansowanie rehabilitacji indywidualnej. 

 aktywizacja edukacyjna: 

- kursy komputerowe, 
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-  kursy języka angielskiego, 

-  warsztaty artystyczne (kurs decoupage’u, kurs florystyki, kurs fotografii, kurs ceramiki), 

-  kursy prawa jazdy, 

-  kursy manicure i pedicure, 

-  warsztaty stolarsko-ślusarskie, 

-  kursy zawodowe, 

-  kursy pływania, 

-  kursy samoobrony dla kobiet. 

 działania integracyjne: 

-  spotkania integracyjne, 

-  festyny. 

II.5 Indywidualizacja wsparcia 

Duża część z przedstawicieli realizatorów projektów systemowych Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL 

była zdania, że wsparcie kierowane do uczestników było zindywidualizowane, ze względu  

na przeprowadzoną indywidualną diagnozę potrzeb każdego klienta, na podstawie której 

zaplanowano wsparcie. Każdy uczestnik miał określoną indywidualną ścieżkę pomocy, która była 

modyfikowana, aby dostosować ją do potrzeb uczestnika. Wskazywano także,  

iż przyporządkowywanie instrumentów wsparcia było dokonywane nie tylko w oparciu o wiodący 

problem danej osoby, skutkujący przynależnością do danej grupy docelowej (np. osoba bezrobotna), 

ale wiązało się także z szerszym oddziaływaniem na indywidualną sytuację życiową konkretnego 

uczestnika. 

W trakcie panelu eksperckiego podnoszono dodatkowo, że właśnie podejście indywidualne  

do każdego klienta umożliwiło także osiągnięcie zakładanego efektu w projektach. Połączenie 

różnych instrumentów, dobranych w sposób indywidualny powodowało osiągnięcie założonych 

celów w z pracy z tym klientem. 

Opinię o indywidualizacji wsparcia podzielała także większość uczestników projektów, zarówno 

realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, jak i powiatowe centra pomocy rodzinie. Uważali 

oni, że wsparcie było dobrze dopasowane do ich potrzeb. Docenili oni kursy zawodowe, pomoc 

specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego i psychologicznego, jak również pomoc finansową.  

A w przypadku uczestników projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.2  

za duże wsparcie uznawano często możliwość podjęcia rehabilitacji.  
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Część respondentów była jednak zdania, że owa indywidualizacja wsparcia nie była realizowana  

w pełnym zakresie. Co prawda miała miejsce indywidualna praca z pracownikiem socjalnym,  

czy psychologiem i doradcą zawodowym, jednak podstawowe wsparcie było kierowane raczej  

do całych grup uczestników niż do pojedynczych osób. Z drugiej strony grupy były dobierane tak, aby 

ich członkowie charakteryzowali się na tyle wspólnymi cechami, żeby można było ich objąć 

podobnym wsparciem.  

Zdarzały się także pojedyncze głosy, mówiące o tym, iż wsparcie dla uczestników projektów nie miało 

w ogóle indywidualnego charakteru, gdyż zaprojektowanie pomocy odbyło się już na etapie 

planowania projektu. Tym samym uczestnicy byli rekrutowani  do projektów pod kątem założonych 

wcześniej celów i działań.  

Część uczestników projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 potwierdziła także,  

iż wsparcie jakie otrzymali nie było dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Z wypowiedzi 

respondentów wynikało, że świadczona pomoc była „ramowa”. Czasem okazywało się, że zajęcia nie 

wnosiły nic nowego dla ich uczestników. Należy w tym miejscu jednak zwrócić uwagę,  

że oczekiwania uczestników projektu były czasem nieadekwatne do ich predyspozycji. Braki 

kompetencji uczestników projektów, zdiagnozowane przez specjalistów nie pozwalały sprostać 

oczekiwaniom tych osób. 

 

II.6 Kompleksowość wsparcia 

Zdecydowana większość respondentów była zdania, że uczestnicy projektów przez nich 

realizowanych otrzymali kompleksowe wsparcie. Na kompleksowość składały się różne działania  

z czterech grup instrumentów aktywizacji: społecznej, zdrowotnej , edukacyjnej i zawodowej. 

Podczas wywiadów wskazywano, iż klientom oferowano szeroki wachlarz instrumentów, przy czym 

najczęściej wymieniano: poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne, a także kursy zawodowe, 

wsparcie finansowe, treningi umiejętności miękkich (np. treningi umiejętności rodzicielskich, treningi 

kompetencji społecznych), organizowanie grup samopomocy, badania lekarskie oraz turnusy 

rehabilitacyjne.  

Kompleksowość była również rozumiana przez rozmówców jako wsparcie dla otoczenia społecznego 

beneficjenta (rodzina, społeczność lokalna), a więc wpływanie na zmianę sytuacji członków rodziny 

uczestnika projektu (np. jego dzieci).  
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II.7 Wsparcie towarzyszące 

Tylko w nielicznych projektach nie zaplanowano wsparcia towarzyszącego dla rodzin uczestników, jak 

wynika z wypowiedzi przedstawicieli realizatorów, choć czasem była to jedynie pomoc finansowa lub 

rzeczowa dla uczestników posiadających rodziny. Częściej o braku takiego rodzaju wsparcia 

wspominają uczestnicy tych projektów – połowa respondentów biorących udział w projektach 

systemowych z Poddziałania 7.1.1 i prawie 1/3 – z Poddziałania 7.1.2 PO KL. Należy zaznaczyć jednak, 

iż osoby te raczej nie traktowały pomocy finansowej jako wsparcia dla swoich rodzin. 

Reprezentanci projektów, w których przewidziano pomoc dla otoczenia uczestników, mówili  

o różnych jej formach. W projektach OPS najczęściej organizowano wyjazdy i inne działania 

środowiskowe integrujące rodziny. Często były one połączone z możliwością skorzystania z porad 

psychologicznych. Ten ostatni rodzaj wsparcia dla rodziny uczestnika był oferowany często także  

w trakcie trwania całego projektu. Jak przekonywało wielu przedstawicieli realizatorów uczestnicy 

często mieli również możliwość skorzystania z porad logopedycznych, doradcy zawodowego,  

czy uczestniczenia w grupie wsparcia. Inną formą wsparcia było zapewnienie opieki nad osobami 

zależnymi (głównie dziećmi) w czasie trwania działań projektowych np. kursu. Zdarzało się,  

że wsparcie dla najbliższej rodziny uczestnika projektu polegało na sfinansowaniu biletów do różnych 

instytucji kulturalnych, (np. kina, teatru), czy kursu nauki języka angielskiego, a nawet prawa jazdy.  

Z kolei w projektach realizowanych przez PCPR pomoc dla rodziny klienta obejmowała wsparcie 

psychologa, mediatora rodzinnego oraz uczestnictwo w grupach wsparcia. Respondenci wymieniali 

także wspólne wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych i ich rodziców,  

czy opiekunów. Wspomniano także o zorganizowaniu opieki dla dzieci uczestników w trakcie trwania 

działań projektowych. 

Należy podkreślić, iż o dostępności wymienionych wyżej form pomocy skierowanych dla rodzin 

zapewniają także sami uczestnicy projektów. 

 

II.8 Współpraca 

Znaczna większość respondentów zapewniała o nawiązywaniu współpracy z innymi instytucjami  

w ramach realizowanego projektu. Tylko pojedyncze wypowiedzi respondentów reprezentujących 

ośrodki pomocy społecznej wskazywały, że w ich jednostkach nie podjęto takich działań lub jedynie 

planowano współpracę, jednak nie doszła ona do skutku. Współpraca, o której mówili miała 

charakter zarówno formalny, jak i nieformalny. Pierwszy rodzaj polegał na wspólnym organizowaniu 

przedsięwzięć w ramach działań środowiskowych, gromadzeniu wspólnej dokumentacji 
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zapewniającej finansowanie w ramach projektu poszczególnych wydarzeń. Natomiast współpraca 

nieformalna opierała się na wymianie informacji, spotkaniach konsultacyjnych, wsparciu przy 

rekrutacji do projektu, czy promowaniu wsparcia oferowanego przez projekt. 

Podmiotami, z którymi w ramach realizacji projektów systemowych w OPS najczęściej nawiązywano 

współpracę były powiatowe urzędy pracy. Wspominali o tym niemal wszyscy respondenci. 

Poszczególne ośrodki nawiązywały współpracę z PUP zarówno w ramach podpisanych umów,  

jak i kooperacji nieformalnej. Należy zaznaczyć, że w niektórych przypadkach współpraca formalna 

była efektem umowy podpisanej jeszcze przed rozpoczęciem realizacji analizowanej edycji projektu 

systemowego. Współpraca z powiatowymi urzędami pracy dotyczyła przede wszystkim wymiany 

informacji na temat uczestników projektów. Dzięki temu możliwe było zapobieganie dublowaniu się 

wsparcia kierowanego do nich przez OPS i PUP.  

Oprócz opisanej powyżej kooperacji z powiatowymi urzędami pracy, wskazywano także na wymianę 

danych z innymi jednostkami na tym sam szczeblu administracji samorządowej (OPS, czy PCPR).  

W kontekście omawianej współpracy pojawiał się wątek wymiany informacji i doświadczeń, 

zwłaszcza związanych z realizacją projektów systemowych. Praktyka ta była oceniana przez 

opisujących ją respondentów bardzo pozytywnie i była uznawana za cenne wsparcie w czasie 

realizacji projektu. Należy zaznaczyć, że skala współpracy z tymi jednostkami była zdecydowanie 

mniejsza niż w przypadku PUP, wspominali o niej nieliczni respondenci.  

W kontekście współpracy OPS realizujących projekty systemowe z innymi podmiotami warto 

wspomnieć o tworzeniu zespołów interdyscyplinarnych, wspierających proces diagnozowania 

problemów uczestników projektu. W ramach prac zespołu nawiązano współpracę  

z przedstawicielami sądu, policji, warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodków interwencji 

kryzysowej. 

Niektóre OPS współpracowały z podmiotami ze swojego najbliższego otoczenia, takimi jak szkoły, 

domy kultury, zakłady opieki zdrowotnej, parafie i organizacje pozarządowe. Często współpraca 

miała charakter czysto praktyczny – wymienione podmioty na przykład użyczały sal, w których 

realizowane były działania projektowe. Zdarzały się jednak również pojedyncze przypadki,  

gdy współpracownicy pomagali przedstawicielom OPS w realizacji zadań merytorycznych. Ciekawym 

przykładem jest tu współpraca z pedagogiem szkolnym, który wspierał OPS w rekrutacji uczestników 

projektu oraz w diagnozie ich potrzeb. Kilku respondentów wskazywało na współpracę przy realizacji 

projektu z organizacjami pozarządowymi, jednak żaden z nich nie sprecyzował na czym owa 

współpraca polegała. Wymienione powyżej formy współpracy miały zazwyczaj charakter nieformalny 

i często oparte były na osobistych znajomościach biorących w niej udział osób. 
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Przeprowadzone badanie nie doprowadziło do ujawnienia znaczących różnic w podejmowaniu 

współpracy z otoczeniem pomiędzy OPS realizującymi projekty partnerskie, a tymi, które działały 

samodzielnie. Warty odnotowania jest jednak fakt, że respondenci wyrażali bardzo pozytywną opinię 

o współpracy w ramach partnerstw. Znaczenie mogły tu mieć niezidentyfikowane, lokalne 

uwarunkowania, które wpływały na samą decyzję o realizacji projektu partnerskiego. Innymi słowy, 

można przypuszczać, że partnerstwo było podejmowane wówczas, kiedy istniało silne przekonanie  

o korzyściach płynących ze wspólnej realizacji projektu. W innych przypadkach przedstawiciele OPS 

woleli realizować własne projekty niż ryzykować zawiązanie nieskutecznego partnerstwa. 

Także w ramach projektów systemowych powiatowych centrów pomocy rodzinie podejmowano 

współpracę z wieloma jednostkami i organizacjami. Wybór partnerów był ściśle związany  

ze wsparciem oferowanym przez te instytucje. W zależności od grupy docelowej projektu 

podejmowano współpracę z: ośrodkami pomocy społecznej, innymi powiatowymi centrami pomocy 

rodzinie, zespołami interdyscyplinarnymi, powiatowymi urzędami pracy, środowiskowymi domami 

samopomocy, warsztatami terapii zajęciowej, domami pomocy społecznej, ośrodkami 

rehabilitacyjnymi, ośrodkami zdrowia, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi i wsparcia 

dziennego, szkołami, sądem i urzędami miast oraz różnymi organizacjami pozarządowymi.  Podobnie 

jak w przypadku ośrodków pomocy społecznej charakter nawiązywanej współpracy był zarówno 

nieformalny, jak i formalny. Współpraca formalna odbywała się na podstawie podpisywanych 

porozumień i polegała głównie na wymianie informacji, współpracy w rekrutacji, czy organizacji 

wspólnych przedsięwzięć w ramach działań projektowych. Częściej jednak, zdaniem przedstawicieli 

PCPR, występowało współdziałanie nieformalne, które charakteryzowało się wymianą doświadczeń 

podczas rozmów telefonicznych i spotkań konsultacyjnych. W ramach współpracy nieformalnej 

organizowano również poszczególne przedsięwzięcia (szczególnie te adresowane do osób 

niepełnosprawnych). Respondenci podkreślali zalety takiej współpracy. Zwracali też uwagę, że często 

to instytucje z ich otoczenia wychodziły z inicjatywą nawiązywania różnych form partnerstwa.  

Co więcej, nawet zakończenie wspólnych przedsięwzięć nie spowodowało rozluźnienia nieformalnych 

kontaktów pomiędzy pracownikami PCPR i poszczególnych instytucji z otoczenia.  

 

Komplementarność wsparcia 

Większość respondentów twierdzi, że prowadzone w trakcie realizacji projektu działania były 

komplementarne z działaniami innych instytucji z otoczenia ośrodka pomocy społecznej, czy też 

powiatowego centrum pomocy rodzinie. W opinii niektórych respondentów wręcz niemożliwe jest 

organizowanie wsparcia dla klientów bez uzupełniania się z innymi instytucjami, gdyż grupy docelowe 
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wymagały wielozadaniowego wsparcia różnych instytucji. Zdaniem innych respondentów 

komplementarność wsparcia polegała również na objęciu opieką całej rodziny przez różne instytucje 

specjalizujące się w pomocy dzieciom lub dorosłym. Jednocześnie osoby z otoczenia OPS uważały,  

że oferują innego rodzaju wsparcie niż OPS, a przez to nie są dla siebie konkurencją, ale przyczyniają 

się do udzielenia bardziej kompleksowego wsparcia. 

Jednak część uczestników wywiadów wskazało, iż proces wzajemnego uzupełniania się działań 

poszczególnych instytucji w ramach realizacji swoich działań inicjowany był jedynie w początkowych 

etapach projektu (na etapie diagnozy i rekrutacji), czy też pod kątem wzajemnej wymiany informacji, 

nieformalnych kontaktów poszczególnych pracowników. 

Wśród części respondentów pojawiały się także wypowiedzi, że w trakcie realizacji projektu nie było 

działań komplementarnych z innymi instytucjami z otoczenia. Głównymi powodami takiej sytuacji 

była realizacja różnych projektów przez poszczególne instytucje i wynikający z tego brak potrzeby 

pomocy w realizacji projektu ze strony innych podmiotów.. 

Bardziej niepokojąca jest jednak opinia części respondentów mówiąca o tym, że nie tylko nie było 

uzupełniania działań przez różne instytucje w środowisku lokalnym, ale wręcz przeciwnie – działania 

skierowane to tych samych grup docelowych się powielały. Co więcej – niektóre podmioty powielały 

swoje kompetencje (np. OPS i PUP). Rozmówcy twierdzili, że mógł to być wynik braku jasnego 

podziału zadań pomiędzy instytucjami w ramach udzielania wsparcia klientom. 

Z kolei oferowanie pomocy tym samym grupom docelowym przez podmioty otoczenia OPS część 

respondentów postrzegała także jako konkurencję w stosunku do swoich działań, a nie jako 

dopełnianie się. To z kolei rodziło niechęć do nawiązywania współpracy. 
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III REALIZACJA PROJEKTÓW 

III.1 Wskaźniki 

III.1.1 Osiąganie wskaźników 

Z analizy bilansów realizacji projektów systemowych wynika, że docelowe wartości 

podstawowych wskaźników (liczby klientów instytucji pomocy społecznej: którzy zakończyli udział  

w projektach dotyczących aktywnej integracji, w tym osób z terenów wiejskich oraz objętych 

kontraktami socjalnymi) założonych w projektach OPS i PCPR z Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 

realizowanych w latach 2010 – 2012 zostały na ogół osiągnięte.  

Jeżeli chodzi o ośrodki pomocy społecznej, to jedynie w sześciu projektach realizowanych przez  

te jednostki w latach 2010 – 2012 nie osiągnęło 100% realizacji wskaźników. Jednak wskaźniki 

zrealizowano w nich na poziomie co najmniej 92% w przypadku liczby klientów instytucji pomocy 

społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji i 92% w przypadku 

uczestników mieszkających na wsi oraz 95% w przypadku liczby klientów instytucji pomocy 

społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów. W dwóch 

subregionach: nowosądeckim i podhalańskim wszystkie OPS prowadzące projekty zrealizowały 

podstawowe wskaźniki w 100%. Natomiast warto zaznaczyć, że aż 121 OPS (74,2%) przekroczyło 

założoną w swoich projektach wartość docelową wskaźnika dotyczącego liczby osób, którzy ukończyli 

udział w projekcie w latach 2010 – 2012 (maksymalnie na poziomie 188%), w tym 105 jednostek 

(64,4%) – wartość wskaźnika dotyczącego takich uczestników z terenów wiejskich (maksymalnie  

na poziomie prawie 279%) oraz 105 OPS (66,3%) – wskaźnik dotyczący liczby uczestników, których 

objęto kontraktami socjalnymi (maksymalnie na poziomie 136%).  

Jeżeli zaś bierzemy pod uwagę projekty systemowe PO KL realizowane przez powiatowe centra 

pomocy rodzinie w latach 2010 – 2012, to okazuje się, że tylko dwa z nich nie osiągnęły założonego 

wskaźnika dotyczącego liczby klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział  

w projektach dotyczących aktywnej integracji oraz uczestników mieszkających na wsi. Przy czym 

należy podkreślić, że PCPR nie miały obowiązku uwzględniać tego ostatniego wskaźnika, z czego 

skorzystały dwa z nich. Jednak ostatecznie w swoich projektach wspierali osoby z terenów wiejskich. 

Jeżeli chodzi o trzeci wskaźnik – liczbę klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami 

socjalnymi lub innymi jego odmianami w ramach realizowanych projektów należy odnotować tylko  

jeden powiat, który nie zrealizował w pełni założonych wartości. Dodatkowo dwa PCPR realizowały  

w swoich projektach Program Aktywności Lokalnej i nie realizowały w ogóle kontraktów socjalnych  

z uczestnikami.  
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 Analiza dokumentacji projektów systemowych OPS i PCPR (wniosków o dofinansowanie  

i bilansów realizacji projektów) pokazuje, że założone w latach 2010 – 2012 pozostałe wskaźniki i były 

na ogół także zrealizowane na poziomie 100%.  

Jeżeli chodzi częstotliwość korzystania z różnych wskaźników to można stwierdzić, że w projektach 

systemowych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej najczęściej wybierano do realizacji 

mierniki aktywizacji zawodowej i społecznej. Wśród wskaźników mierzących ten pierwszy rodzaj 

aktywizacji najczęściej stosowano wskaźniki dotyczące organizowania dla uczestników szkoleń  

i kursów zawodowych oraz szkoleń komputerowych. Równie często wśród wskaźników pojawiało się 

oferowanie doradztwa zawodowego oraz treningu pracy, mającego na celu rozwój umiejętności 

radzenia sobie na rynku pracy, w tym autoprezentacji oraz nabycie wiedzy o prawach i obowiązkach 

pracownika. Wśród wskaźników odzwierciedlających działania projektowe w zakresie aktywizacji 

społecznej najczęściej zaś pojawiał się trening kompetencji społecznych i wychowawczych, a także 

poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne oraz warsztaty terapeutyczne. Realizatorzy projektów  

w ramach Poddziałania 7.1.1 stosowali także wskaźniki związane z zatrudnieniem specjalistów, takich 

jak pracownik socjalny, asystent rodzinny, czy animator lokalny, a także z realizacją programów 

aktywności lokalnej, czy kontraktów socjalnych. Bardzo często realizatorzy takich projektów efekty 

realizowanych działań mierzyli poprzez wskaźniki miękkie, jak wzrost wiary we własne siły, 

zwiększenie zaufania we własne siły, czy zwiększenie motywacji. 

Także w projektach realizowanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie często stosowano 

wskaźniki odnosiły się do realizacji działań związanych z aktywizacją zawodową i społeczną. Wśród 

pierwszej grupy można wymienić wskaźniki odnoszące się po nabycia przez uczestników kwalifikacji 

zawodowych, korzystania przez nich z doradztwa zawodowego, czy treningów pracy. Jeżeli chodzi zaś 

o realizację aktywizacji społecznej wskaźniki związane były z podnoszeniem wśród uczestników 

projektów umiejętności społecznych i wychowawczych oraz oferowaniem dla nich treningów 

kompetencji społecznych i interpersonalnych, czy poradnictwa specjalistycznego i terapii zajęciowej. 

Wśród realizowanych przez projekty PCPR wskaźników można wyróżnić również związane z pracą  

z konkretnymi grupami społecznymi – osobami z niepełnosprawnością, rodzicami mającymi trudności 

wychowawcze i wychowankami pieczy zastępczej oraz sprawcami przemocy. To co wyróżnia 

omawiane projekty to wskaźniki dotyczące realizacji aktywizacji zdrowotnej. W tej grupie można 

wymienić głównie zrealizowanie rehabilitacji dla uczestników projektów. Podobnie jak realizatorzy 

projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 PCPR wykazywały osiągnięcie wskaźników związanych  

z zatrudnieniem pracowników socjalnych i asystentów rodzinny, a także z realizacją programów 

aktywności lokalnej, czy kontraktów socjalnych. Często realizatorzy projektów systemowych w PCPR 

stosowali także wskaźniki miękkie, jak wzrost wiary we własne siły, zwiększenie zaufania we własne 

siły, czy zwiększenie motywacji, samodzielności życiowej, poprawę relacji w rodzinie. 
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Przeprowadzone wywiady potwierdziły wnioski z analizy danych ilościowych odnośnie realizacji 

wskaźników w projektach systemowych. Większość respondentów stwierdziła, że docelowe wartości 

wskaźników w realizowanych przez nich projektach zostały osiągnięte lub przekroczone. Fakt ten był 

wypadkową, jak wynika z wypowiedzi respondentów, oddziaływania kilku czynników takich, jak: 

 dobrze przeprowadzona diagnoza – skutkowało to brakiem problemów z rekrutacją oraz lepszym 

dopasowaniem wsparcia do potrzeb uczestników, co pozytywnie wpływało na ich motywację do 

udziału w projekcie; 

 taktyczne podejście do doboru wskaźników oraz ustalania ich wartości; 

 sposób przygotowania projektu – jego spójność (związek pomiędzy diagnozą potrzeb 

uczestników, celami, działaniami oraz wskaźnikami), realności realizacji (dostosowanie projektu 

do możliwości uczestników oraz zasobów jednostki); 

 zaangażowanie osób realizujących projekt – przeprowadzone badanie nie dostarczyło danych 

mogących potwierdzić tezę o dużej roli tego czynnika. Na jego znaczenie zwracało jednak uwagę 

wielu przedstawicieli realizatorów projektów. Podobną opinię wyrażali także niektórzy uczestnicy 

projektów, z którymi przeprowadzano wywiady. 

Należy zaznaczyć, że wymienione powyżej zmienne w różnych nasileniu występowały  

w poszczególnych projektach. Zdarzały się projekty przygotowane na podstawie pogłębionej 

diagnozy, w których asekuracyjnie dobierano wskaźniki, jak i takie projekty, w których ograniczono 

się jedynie do zastosowania tej ostatniej praktyki. 

Często obserwowanym zjawiskiem było przekraczanie założonych docelowych wartości wskaźników. 

Wydaje się, że największy wpływ na to miało taktyczne podejście do doboru wskaźników związane  

z niedoszacowaniem ich wartości na etapie przygotowywania projektu. Respondenci wskazywali 

również na fakt, że wskaźniki były przekraczane w wyniku oszczędności środków finansowych, które 

pojawiały w trakcie realizacji projektów. Zebrane dane wskazują, że tego typu sytuacje zdarzały się 

stosunkowo często. Dzięki oszczędnościom możliwe było oferowanie dodatkowych warsztatów  

czy kursów zawodowych lub objęcie wsparciem większej niż zakładano liczby osób. 

Jak wynika z analizy niezwykle rzadkie były sytuacje, w których wnioskowano o zmiany wielkości 

wskaźników spowodowane niemożnością ich zrealizowania. Nieliczne sytuacje tego typu były 

zazwyczaj generowane przez czynniki postrzegane jako niezależne od osób realizujących projekt  

(np. uczestniczka projektu nie ukończyła kursu prawa jazdy z powodu pogorszenia stanu zdrowia).  

Wpływ na realizację wskaźników miały problemy z właściwym doborem i/lub pomiarem wskaźników 

miękkich. Zdarzało się, że problemy te skutkowały brakiem osiągnięcia docelowych wartości 

wskaźników.  
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III.1.2 Bariery w osiąganiu wskaźników 

Zdecydowanie najczęściej wskazywaną (głównie przez realizatorów projektów systemowych  

z ośrodków pomocy społecznej) barierą w realizacji wskaźników był sposób pomiaru wskaźników. 

Generalnie, za łatwe do osiągnięcia i pomiaru uznawane były wskaźniki twarde. Niemal wszyscy 

respondenci z OPS zwracali za to uwagę na problemy, jakich przysporzył im pomiar wskaźników 

miękkich. W tym kontekście wskazywali, że:  

 osiągnięcie wskaźników miękkich wymaga dużych nakładów pracy. Relatywnie łatwo jest 

zorganizować szkolenie i zadbać by uczestnik je ukończył. Osiągnięcie miękkich rezultatów 

projektu, takich jak np. podniesienie samooceny, wymaga długotrwałej systematycznej pracy 

z drugim człowiekiem, która niekoniecznie musi doprowadzić do oczekiwanej zmiany; 

 ankiety nie są wiarygodnym sposobem pomiaru miękkich rezultatów. Dostarczają one danych 

opartych na subiektywnych opiniach uczestników projektów. Zdarza się, że wypełniając 

kwestionariusze, chcą oni „przypodobać się” osobom realizującym projekt. Respondenci 

opisywali również sytuacje, w których uczestnicy wyrażali zaskakująco negatywne opinie  

o efektach projektu. Takie wnioski były wynikiem zastosowania praktyki w niektórych 

projektach polegającej na pomiarze wskaźników miękkich przed rozpoczęciem  

i po zakończeniu projektu. Porównanie wyników wskazywało, że projekt przyczynił się  

do znacznego pogorszenia kompetencji (społecznych, zawodowych) i sytuacji jego 

uczestników, co nie znajdowało potwierdzenia w doświadczeniu realizatorów projektu; 

 uczestnicy projektów chętniej uczestniczyli w kursach zawodowych niż warsztatach 

podnoszących kompetencje społeczne. Zaznaczyć należy, że opinie samych uczestników 

projektów potwierdzały po części tą tezę. Co prawda niektórzy z nich wskazywali np. na dużą 

przydatność treningów kompetencji społecznych czy porad psychologicznych, ale zdarzały się 

osoby, dla których jedyną motywacją do udziału w projekcie były oferowane kursy 

zawodowe; 

 osiągnięcie rezultatów miękkich zależy od motywacji i zaangażowania uczestników 

projektów, a nie tylko od jakości pracy osób realizujących projekt. Negatywnie na ową 

motywację wpływać mogły nieufność beneficjentów projektu w stosunku do przedstawicieli 

systemu pomocy społecznej oraz ogólna bierność życiowa. Czynniki te były trudne  

do wyeliminowania i wymagały od osób pracujących w projekcie dużego zaangażowania  

w jego realizację. 

Niektórym osobom realizującym projekty systemowe trudności w realizacji wskaźników nastręczały 

problemy z rekrutacją ich uczestników. Stwierdzano, że potencjalni odbiorcy wsparcia niechętnie 

zgadzali się na udział w projekcie. Wskazywano także na kłopoty z rekrutacją uzupełniającą związaną 
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z rezygnacją osób z udziału w projektach. Problemów przy rekrutacji dostarczała też bogata oferta 

wsparcia kierowanego przez różne instytucje do tych samych grup potencjalnych beneficjentów (jako 

przykład wskazano osoby niepełnosprawne). Skutkowało to trudnością w znalezieniu osób, które nie 

korzystały jeszcze z jakiegoś rodzaju wsparcia. Inną konsekwencją tego stanu rzeczy było 

„konkurowanie o beneficjenta” pomiędzy różnymi instytucjami, o której wspominało kilku 

respondentów. 

Barierą w realizacji wskaźników była także konieczność zapewnienia opieki osobom zależnym. 

Oczywistym rozwiązaniem tego problemu było zorganizowanie dla nich opieki (np. zatrudnienie 

opiekunów dla dzieci, czy osób niepełnosprawnych). Jednak bazując na pozyskanych w wywiadach 

opiniach przedstawicieli realizatorów projektów należy stwierdzić, że praktyki te były stosowane  

w projektach stosunkowo rzadko. Natomiast te okoliczności przekładały się na niezadowalającą 

frekwencję na odbywających się w ramach projektu zajęciach i w konsekwencji na trudności  

w realizacji odnoszącego się do niej wskaźnika. Z kolei wywiady z uczestnikami projektów 

systemowych wskazały, że zapewnienie opieki osobom zależnym było bardzo pozytywnie przez nich 

odbierane. Widoczne to było np. w przypadku rodziców dzieci niepełnosprawnych. Pomoc w opiece 

nad potomstwem dała im nie tylko możliwość udziału w projekcie, ale również okazję  

do odpoczynku, poznania nowych ludzi oraz integracji z osobami borykającymi się z podobnymi 

problemami. W jednym przypadku doprowadziło to nawet do zawiązania przez uczestników grupy 

zajmującej się pomocą osobom niepełnosprawnym. Inna z uczestniczek postanowiła zdobyć 

kompetencje w zakresie rehabilitacji, tak aby móc pomagać nie tylko swojemu, ale także innym 

dzieciom, jednocześnie zyskując zatrudnienie. Zapewnienie opieki nad osobami zależnymi  

od uczestników projektów miało więc bardzo duży pozytywny wpływ nie tylko na poziom ich 

uczestnictwa w działaniach projektowych, ale także przyczyniało się do generowania dodatkowych, 

pozytywnych efektów ich realizacji. 

Inne bariery w osiąganiu wskaźników wskazywane były jedynie przez pojedyncze osoby: 

 korzystanie z usług firm zewnętrznych – zdarzało się, że jeśli uczestnik projektu spóźnił się  

lub nie przyszedł na umówione spotkanie, to zajęcia przepadały, gdy działania były 

realizowane przez firmy zewnętrzne. W przypadku, gdy zadania były realizowane jedynie 

przez pracowników OPS panowała w tym względzie większa elastyczność; 

 trudności z dojazdem uczestników projektów – w niektórych projektach zwracano koszty 

dojazdów na zajęcia. Rzadziej zdarzało się, że OPS same organizowały transport. To drugie 

rozwiązanie było szczególnie wskazane w sytuacjach, gdy na danym obszarze brakowało 

sprawnie działającego transportu zbiorowego; 

 przyjęcie w projekcie złożonych wskaźników odnoszących się jednocześnie do kilku zadań lub 

szeregu działań; 
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 źle przeprowadzona diagnoza – zdaniem respondenta, który zwrócił uwagę na ten czynnik, 

jest to skutek powierzania diagnozy pracownikom socjalnym, którzy nie posiadają 

odpowiednich kompetencji. Należy zwrócić uwagę, że była to odosobniona opinia. 

Zdecydowana większość respondentów wskazywała na kluczowy, pozytywny wkład 

pracowników socjalnych w proces diagnozowania potrzeb uczestników projektów. 

III.2 Ocena zastosowanych instrumentów 

Zdecydowana większość respondentów bardzo pozytywnie ocenia przydatność instrumentów 

zastosowanych w realizowanych przez nich projektach systemowych. Ich zdaniem pozytywnie  

na przydatność instrumentów wpływały: 

 spójność projektu – określenie celów na podstawie diagnozy potrzeb uczestników, ścisłe 

dopasowanie działań i zastosowanych instrumentów w projekcie do celów. W opinii 

respondentów zwracających uwagę na spójność projektu nie ma lepszych i gorszych 

instrumentów – o ich przydatności decyduje zasadność ich zastosowania; 

 dopasowanie wsparcia do wyartykułowanych potrzeb uczestników; 

 zastosowanie różnych rodzajów instrumentów aktywnej integracji (np. wsparcie psychologa  

i doradcy zawodowego, kursu zawodowego); 

 indywidualizacja wsparcia; 

 zatrudnienie w projekcie specjalistów i trenerów. 

Należy dodać, iż uczestnicy panelu eksperckiego wywodzący się z OPS zaznaczali, iż dużą rolę  

z punktu widzenia potrzeb uczestników projektów miały działania podnoszące kompetencje 

społeczne, bazujące na zmianie postaw uczestników. Osoby z otoczenia OPS potwierdziły te wnioski 

twierdząc, że podniesienie kompetencji społecznych i zmiana postaw w efekcie uczestnictwa  

w projekcie, przekładała się na dalszy samodzielny samorozwój uczestników poprzez indywidualne 

poszerzanie swojej wiedzy. Dodatkowo osoby z otoczenia zwracały uwagę, iż najbardziej użyteczne  

z punktu widzenia potrzeb uczestników projektów były działania, które bezpośrednio przyczyniły się 

do znalezienia przez nie zatrudnienia. Zwracają uwagę, iż bardzo dużą rolę w aktywizacji zawodowej 

odegrał trener zatrudnienia wspieranego. 

Ważnym elementem projektów systemowych pomocy społecznej było organizowanie kursów 

zawodowych. Według zasad realizacji projektów systemowych zaliczają się one do instrumentów 

aktywizacji edukacyjnej. W praktyce były one jednak przez większość respondentów uznawane  

za instrument aktywizacji zawodowej. Na podstawie danych z przeprowadzonych wywiadów opisać 

można przeciwstawne stanowiska realizatorów projektów systemowych w OPS odnośnie tych 

instrumentów. Jedno z nich mówi o tym, że ośrodki pomocy społecznej nie były predestynowane  

do prowadzenia doradztwa zawodowego i organizowania kursów zawodowych. Bardziej właściwym 
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dla nich zadaniem jest prowadzenie aktywizacji społecznej. Wynika to nie tylko z określonej 

interpretacji ustawowych zadań OPS, ale także z faktu, że stosowanie instrumentów aktywizacji 

zawodowej prowadzi do dublowania oferowanego wsparcia z działaniami innych instytucji,  

w szczególności powiatowych urzędów pracy. 

Z kolei inni respondenci byli zdania, że kursy zawodowe są bardzo przydatne, a ich organizowanie 

można uznać za dobrą praktykę. Opinia taka była zazwyczaj popierana przykładami konkretnych 

osób, które dzięki odbytym w ramach danego projektu systemowego kursom znalazły zatrudnienie. 

Niektórzy respondenci wskazywali także na czynniki, które pozytywnie wpływają na tak rozumianą 

skuteczność kursów zawodowych organizowanych przez OPS: 

- dostosowanie ich przedmiotu do potrzeb i możliwości danej osoby. Wagę tego czynnika 

potwierdzają wywiady przeprowadzone z uczestnikami projektów; 

- dostosowanie przedmiotu kursu zawodowego do sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

Uczestnicy projektów zazwyczaj mają ograniczone możliwości poszukiwania pracy  

w dalszej odległości od miejsca zamieszkania. Konieczne jest wyposażenie ich  

w kompetencje pozwalające na uzyskanie zatrudnienia w najbliższej okolicy. Przy 

doborze kursów warto zatem było podejmować współpracę z powiatowymi urzędami 

pracy. Także w tym wypadku opinia przedstawicieli OPS znajduje potwierdzenie  

w informacjach uzyskanych od uczestników projektów. 

W badaniu zapytano realizatorów o wskazywanie przyczyn niestosowania innych 

instrumentów niż te zrealizowane w danym projekcie. Odpowiadając na to pytanie znaczna grupa 

respondentów (zarówno przedstawicieli OPS, jak i PCPR) wskazywała na fakt, że dobór działań  

w projekcie był wynikiem przeprowadzonej diagnozy. Zaplanowane działania w pełni odpowiadały  

na zdiagnozowane potrzeby uczestników i nie było konieczności stosowania innych instrumentów.  

Drugą najczęściej wymienianą przez przedstawicieli OPS przyczyną niestosowania innych 

instrumentów były ograniczenia formalne wynikające z zasad realizacji projektów systemowych oraz 

z systemu realizacji projektów systemowych. Respondenci uzasadniając swoje stanowisko 

stwierdzali, że instrumenty były narzucone z góry i była zbyt mała elastyczność w ich doborze. 

Narzucona była także minimalna ilość instrumentów, która musi zostać zastosowana – trzeba było 

zastosować ich kilka zamiast jednego najbardziej trafnego. Wskazywano także na inne ograniczenia 

formalne: kwalifikowalność wydatków, ustawa Prawo zamówień publicznych, konieczność 

przygotowywania nadmiernej dokumentacji oraz poziom skomplikowania wniosków o płatność. 

Według respondentów zbyt rozbudowany był także system wnioskowania o zmiany. W przypadku 

realizacji projektów 3-letnich okazywało się czasem, że wstępna diagnoza się dezaktualizowała,  

ale mimo to zmiana zaplanowanych działań, zdaniem niektórych respondentów, nie była możliwa. 
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Wśród innych wyjaśnień, jakie przedstawiali respondenci z OPS można było znaleźć: 

 ograniczone możliwości czasowe i organizacyjne realizatorów projektów,  

 ograniczenia czasowe uczestników projektów, 

 dążenie do przeciwdziałania „dublowaniu” wsparcia – chęć uniknięcia powielania działań innych 

instytucji bądź wchodzenia w ich kompetencje, 

 obawa, że niektóre instrumenty mogłyby nie zostać zaakceptowane przez uczestników 

projektów, 

 chęć pomocy różnym grupom osób, co wiązało się ze stosowaniem w kolejnych latach różnych 

instrumentów. 

 

III.3 Współpraca 

Większość respondentów reprezentujących OPS i wszyscy przedstawiciele PCPR wskazywali  

na podejmowanie współpracy z innymi instytucjami w ramach realizowanego projektu. Tylko 

pojedyncze osoby z OPS wskazały, że w ich jednostkach nie realizowano działań wraz z innymi 

podmiotami lub współpracę podjęto w niewielkim stopniu (ograniczając się do pojedynczych aktów 

wymiany informacji lub jedynie planowaniu współpracy, która nie doszła do skutku). Większość 

badanych oceniało też współpracę jako dobrą i pomocną w realizacji projektu. Pracownicy jednostek 

realizujących projekty wymieniali również współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 

polegającą na korzystaniu z doradztwa w kwestiach związanych z realizacją projektów oraz 

uczestnictwie w szkoleniach. Pozwoliło to na poszerzenie wiedzy i kompetencji biorących w nich 

udział pracowników OPS oraz zwiększenie potencjału reprezentowanych przez nich jednostek 

pomocy społecznej. Zdaniem wypowiadających się na ten temat respondentów wskazana jest dalsza 

kontynuacja takiej formy współpracy. 

W trakcie wywiadów oraz paneli dyskusyjnych poruszono kwestie związane z różnymi aspektami 

nawiązywanej współpracy z innymi instytucjami, tj. mocne i słabe strony współpracy oraz pojawiające 

się przeszkody w podejmowaniu działań partnerskich.   

 

III.3.1 Mocne i słabe strony współpracy 

Według większości respondentów mocną stroną współpracy był dobry przepływ informacji 

pomiędzy poszczególnymi instytucjami oraz wzajemne korzystanie z baz danych o klientach 

placówek, co było bardzo pomocne w procesie rekrutacji uczestników do projektów. Zaś zdaniem 

części respondentów reprezentujących zarówno ośrodki pomocy społecznej jak i powiatowe centra 

pomocy rodzinie najważniejszą pozytywną konsekwencją nawiązywania partnerstwa była wymiana 

doświadczeń oraz wiedzy na temat rozwiązywania poszczególnych problemów powstałych podczas 
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realizacji zadań projektowych. Wspólne spotkania dały okazję do wzajemnego monitorowania, 

przeprowadzania konsultacji oraz szybkiego reagowania na problemy w realizacji działań 

projektowych. Kolejnym wskazywanym atutem współpracy były: życzliwość, zaufanie, elastyczność, 

otwartość oraz dobra komunikacja. Pozwoliło to na wzajemne wspieranie się instytucji w realizacji 

zadań, czego pozytywną konsekwencją była większa kompleksowość oferowanego wsparcia oraz jego 

lepsze dostosowanie do potrzeb klientów. Pracownicy OPS zwracali również uwagę, iż dużym 

pozytywnym przejawem współpracy była orientacja pracowników wszystkich współpracujących 

instytucji na cele projektu lub też na jego odbiorców, dzięki czemu współdziałanie nie sprawiało 

dużych problemów. Mocną stroną współdziałania była również sprawna i rzetelna organizacja 

udzielanej pomocy o szerokim zasięgu, co pozwoliło na dotarcie do większej liczby potrzebujących 

oraz podniesienie rangi projektu. Na ten fakt szczególnie zwrócili uwagę pracownicy powiatowych 

centrów pomocy rodzinie.  

 Z kolei na pytanie o słabe strony współpracy znaczna część respondentów nie wskazała lub 

miała problem z odpowiedzią. Pozostali określali bardzo zróżnicowane, pojedyncze przykłady 

mankamentów współpracy tj.: zbyt mały zakres wspólnego działania z instytucjami z otoczenia, słaby 

przepływ informacji oraz problemy z komunikacją pomiędzy podmiotami współpracującymi,  

co wynikało między innymi ze zróżnicowanego sposobu interpretacji poszczególnych zadań 

projektowych. Kilkoro respondentów wskazywało na pewne trudności związane z formalną 

organizacją partnerstwa. Wiązało się to z potrzebą sporządzania odpowiedniej dokumentacji oraz jej 

wzajemnego przekazywania, co z kolei wymagało większych nakładów czasowych i finansowych oraz 

niekiedy opóźniało poszczególne przedsięwzięcia. Było to więc dodatkowe utrudnienie we wspólnym 

realizowaniu działań. Warto wspomnieć, iż za słabą stronę współpracy badani uznali ryzyko związane 

z niewywiązaniem się z obowiązków instytucji partnerskich lub nieterminowe wykonywanie przez 

nich zadań. Ponadto ograniczone środki finansowe instytucji realizujących projekt również 

uniemożliwiały wykorzystanie wszystkich opcji wspólnego zaangażowania się w zadania projektu.  

Reprezentanci PCPR dodatkowo wskazywali na kwestie związane z koniecznością planowania 

wspólnych działań z dużym wyprzedzeniem czasowym, ze względu na potrzebę skoordynowania 

wspólnych przedsięwzięć oraz dostosowaniem wymagań do wszystkich współpracujących stron,  

co wymaga czasu. Kolejną słabą stroną współpracy był wymóg ochrony danych osobowych w trakcie 

komunikacji pomiędzy organizacjami.  

Należy podkreślić, iż okazjonalność współpracy poszczególnych jednostek, a tym samym brak 

wypracowanych form współdziałania powoduje niskie doświadczenie w tej kwestii i małe możliwości 

uczenia się wspólnej partycypacji w realizacji zadań z zakresu projektów aktywnej integracji.  
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III.3.2 Przeszkody w podejmowaniu współpracy 

W trakcie wywiadów pracowników instytucji realizujących ewaluowane projekty poproszono  

o wskazanie ewentualnych przeszkód lub barier w nawiązywaniu współpracy z organizacjami z ich 

otoczenia. Niewielka część z nich wskazała na brak przeszkód w podejmowaniu współpracy 

wynikający ze specyfiki projektów systemowych. Z kolei inni respondenci odpowiadali, iż projekty 

systemowe nie wymagały nawiązywania współpracy z instytucjami z otoczenia. 

Spośród wymienionych przez respondentów barier wyłaniają się cztery ich rodzaje:  

 Przeszkody związane z wymogami formalnymi – niektórzy respondenci cenili sobie bardziej 

współpracę nieformalną ze względu na pojawiające się trudności w podejmowaniu 

formalnego partnerstwa. Procedury związane z partnerstwem formalnym generują 

dodatkowe koszty finansowe oraz wydłużają czas realizacji zadań projektowych. Według 

respondentów jako przykład stanowią wymogi formalne związane z ochroną danych 

osobowych, które utrudniają wymianę informacji pomiędzy jednostkami. Z drugiej strony 

kilku respondentów wskazało, iż właśnie brak formalnych wytycznych oraz wskazówek 

odnośnie specyfiki instytucjonalnej współpracy powoduje, iż jej nawiązywanie może być 

utrudnione.  

 Przeszkody związane z finansami – poważną przeszkodą zdaniem kilku badanych, był brak 

wystarczających środków na nawiązywanie współpracy pomiędzy podmiotami. Jak określiła 

jedna z respondentek, często plany projektów były bardzo rozbudowane, stwarzające duże 

możliwości organizowania wspólnych działań razem z instytucjami z otoczenia. Jednak 

ograniczone środki finansowe projektów systemowych były przeszkodą nawiązywania takiej 

współpracy. Ponadto, w przypadku formalnie nawiązanej współpracy, jeżeli wymagała ona 

przepływów finansowych, konieczność jej dokumentacji była zniechęcająca  

do podejmowania takich działań, według jednego uczestnika panelu dyskusyjnego. 

 Przeszkody związane z organizacją partnerstwa – badani w trakcie wywiadów wspominali 

również o szeregu organizacyjnych przeszkód w nawiązywaniu partnerstwa pomiędzy 

instytucjami. Pracownicy reprezentujący ośrodki pomocy społecznej ulokowane w małych 

aglomeracjach zwracali uwagę na brak potencjalnych partnerów (głównie organizacji 

pozarządowych) w najbliższym otoczeniu. Powtarzającą się kwestią w wypowiedziach 

badanych był też brak funkcjonującego systemu informowania potencjalnych partnerów  

o własnej działalności i ewentualnej możliwości podjęcia współpracy (szczególnie pomiędzy 

instytucjami publicznymi a organizacjami pozarządowymi). W kontekście wypowiedzi  

na temat przeszkód nawiązywania współpracy jeden respondent zwrócił uwagę na kwestie 

związane ze współpracą z instytucjami nadzorującymi (instytucjami pośredniczącymi).  
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Jego zdaniem zbyt częste zmiany kadrowe w tego typu instytucjach generuje potrzebę 

wdrażania nowych pracowników w poszczególne, nadzorowane projekty systemowe,  

co może niekiedy utrudniać wspólną pracę.  

 Przeszkody wynikające z postaw pracowników realizujących projekty – innym rodzajem 

barier podejmowania współpracy są te wynikające z postaw pracowników oraz kadry 

zarządzającej poszczególnych instytucji z otoczenia OPS i PCPR. Jedną z nich są trudności  

w komunikacji wynikające ze odmiennej interpretacji poszczególnych kwestii związanych  

z realizacją działań lub z rozbieżnych oczekiwań pracowników wobec charakteru i zakresu 

współpracy. Z kolei pokrywanie się poszczególnych kompetencji różnych podmiotów polityki 

społecznej może skutkować konkurowaniem w procesie rekrutacji do projektów. Kolejnymi 

przeszkodami w nawiązywaniu współpracy był nadmiar obowiązków, bądź brak zgody  

na zwiększenia puli obowiązków związanych ze współdziałaniem z drugą instytucją oraz 

niechęć do wzięcia odpowiedzialności za działania instytucji współpracującej i podjęcia ryzyka 

związanego z wyborem partnera. Okazjonalny charakter współdziałania różnych instytucji  

z otoczenia skutkuje małym doświadczeniem w nawiązywaniu współpracy, co też, zdaniem 

niektórych respondentów, stanowi pewną barierę.  
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IV EFEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW 

Większość realizatorów projektów systemowych pomocy społecznej podkreśla, że środki 

jakie jednostki otrzymały na organizację projektów pozwoliły na poszerzenie ich oferty pomocowej  

i skierowanie jej do szerszych grup społecznych. Jednak efekty przeprowadzonych działań  

w projektach trudno jednoznacznie określić. Respondenci zauważają zmianę „mentalną”,  

jaka dokonała się u większości uczestników. Jednak zakładana aktywizacja zawodowa nie przyniosła 

już tak pozytywnych efektów. Realizatorzy co prawda uważają, że część uczestników projektów z lat 

2010-2012 usamodzielniła się, weszła z sukcesem na rynek pracy i nie wymaga wsparcia, ale pozostali 

cały czas korzystają z pomocy społecznej. Nie oznacza to jednak, iż nie można dostrzec pozytywnych 

efektów realizacji tych projektów. Za najbardziej użyteczne, z punktu widzenia potrzeb uczestników, 

respondenci na ogół uznawali działania z zakresu aktywizacji społecznej, bazujące na zmianie ich 

postaw i podnoszeniu samooceny. Zauważają, że poprzez zastosowanie tego rodzaju działań 

większość uczestników projektów dokonała zmian w swoim zachowaniu, stali się bardziej otwarci, 

komunikatywni i samodzielni. Zdobyte umiejętności społeczne wpłynęły na poprawę kontaktów 

interpersonalnych, czy budowanie prawidłowych relacji. Poprawił się ich sposób funkcjonowania 

zarówno w najbliższej rodzinie jak i w społeczności lokalnej. Dodatkowo przedstawiciele otoczenia 

OPS obecni na panelu eksperckim zwracali uwagę, iż podniesienie kompetencji społecznych i zmiana 

postaw, jaka miała miejsce w efekcie uczestnictwa w projekcie, przejawia się również w formie 

dalszego, samodzielnego samorozwoju uczestników, którzy zaczynają indywidualnie poszerzać swoją 

wiedzę.  

Za użyteczne działania w projektach respondenci uznali także nabyte przez uczestników nowe 

kwalifikacje zawodowe. Beneficjenci pozyskali umiejętności i kwalifikacje zawodowe, dzięki którym 

stali się bardziej atrakcyjni na rynku pracy. Dodatkowo osoby z otoczenia OPS obecne na panelu 

eksperckim twierdziły, że najbardziej użyteczne z punktu widzenia potrzeb uczestników projektów 

były działania, które bezpośrednio przyczyniły się do znalezienia przez beneficjentów zatrudnienia. 

Zwracają uwagę na fakt, iż bardzo dużą rolę w aktywizacji zawodowej beneficjentów odgrywa trener 

zatrudnienia wspieranego, czy staż zawodowy. 

Zdaniem respondentów rezultaty przeprowadzonych działań zależały w dużej mierze  

od indywidualnej diagnozy uczestnika, która umożliwiła efektywniejsze dopasowanie instrumentów 

do potrzeb, a przez to zdecydowanie większe efekty wsparcia.  

 



 

 59 

Według większości respondentów udało się zrealizować założone w projektach cele wobec 

wszystkich, do których kierowana była pomoc, choć wskazywano grupy, które okazywały się być 

bardziej otwarte na oferowane wsparcie. Wśród nich wymieniano kobiety, osoby młode,  

czy nie posiadające deficytów intelektualnych. Ogólnie zdecydowanie trudniejsze było osiąganie 

celów wobec osób mało zmotywowanych, niechętnych do zmian swoich nawyków i zwyczajów. 

Uczestnicy ci niechętnie przystawali na kompleksowe wsparcie. Chcieli wybiórczo skorzystać  

z pomocy, a to co wydawało im się niepotrzebne (z reguły aktywizacja społeczna), próbowali ominąć. 

Natomiast zdecydowanie łatwiej było pomagać osobom, które charakteryzowały się automotywacją 

do uczestnictwa w projekcie, gdyż chętniej korzystali oni ze wsparcia i byli bardziej zaangażowani  

we współpracę.  

Badani twierdzili jednocześni, iż oferowana w projektach pomoc nie zawsze przekładała się  

na zatrudnienie, gdyż część uczestników projektu nie potrafiła wykorzystać pozyskanych umiejętności 

i kwalifikacji. Nawet gdy uczestnik był zaangażowany i skorzystał ze wsparcia, które było 

indywidualnie dla niego dobrane, a potem wykazał się determinacją w znalezieniu zatrudnienia, 

przeszkodą mógł stać się trudny rynek pracy w środowisku lokalnym, gdyż nie zawsze było na nim 

zapotrzebowanie na zdobyte kwalifikacje. I nie chodzi tu jedynie o niedostosowanie kwalifikacji  

do potrzeb rynku (choć i takie sytuacje miały miejsce), ale o ograniczoną liczbę potencjalnych etatów, 

złą koniunkturę gospodarczą. Aby mówić o pełnym sukcesie musiał zaistnieć efekt synergii – z jednej 

strony klient uzyskał wsparcie adekwatne do jego predyspozycji, a z drugiej strony na rynku pracy 

pojawiły się możliwości zatrudnieniowe dla niego.  

Wymienione wyżej cechy wsparcia są tym bardziej istotne, że jego odbiorcy znajdują się  

w różnych sytuacjach społeczno – zawodowych. Generalnie wyniki badania pozwalają 

scharakteryzować uczestników projektów ze względu na sytuację, w jakiej się znajdywali  

w momencie uczestnictwa w projekcie. Owo położenie w dużej mierze determinowało efektywność 

oferowanego wsparcia. W oparciu o charakterystykę sytuacji uczestników można wyłonić 

następujące „typy”: 

 „skoncentrowany na kursach zawodowych” – do tej grupy zaliczyć można osoby, których 

głównym problemem było niedostosowanie kwalifikacji do rynku pracy. Tak więc główną 

motywacją do uczestnictwa w projektach była chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych, aby 

zwiększyć swoje szanse na rynku pracy i podjąć zatrudnienie. Grupa ta była dość świadoma 

swoich potrzeb, a przez to krytyczna wobec oferowanego wsparcia. Uczestnicy z tej grupy nie byli 

zainteresowani i nie cenili wsparcia z obszaru aktywizacji społecznej. Efektywność wsparcia, jakie 

otrzymali w projekcie, zależała więc przede wszystkim od poziomu dostosowania oferty do ich 
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indywidualnych predyspozycji i potrzeb lokalnego rynku pracy. Bardzo duże znaczenie 

przypisywali także jakości zaproponowanych szkoleń zawodowych (dot. programu, kompetencji 

prowadzących, czy ilości godzin szkoleniowych, w tym stosunku teorii do praktyki) oraz ich 

dostosowaniu do wymogów pracodawców (uzyskania niezbędnych certyfikatów, czy uprawnień). 

Grupa ta charakteryzowała się największą motywacją do zmiany swojej sytuacji; 

 „matka” – w tej grupie znalazły się kobiety nieaktywne zawodowo, najczęściej ze względu  

na opiekę nad małym lub niepełnosprawnym dzieckiem lub inną osobą zależną. Ich sytuacja 

społeczno-zawodowa była bardzo często skomplikowana. Dodatkowo często ich rodziny można 

scharakteryzować, jako model patriarchalny. Dla kobiet z tej grupy istotne było wsparcie 

towarzyszące dla członków ich rodzin. Jednocześnie pozytywnie oceniały wsparcie  

z grupy instrumentów aktywizacji społecznej. Z kolei zastosowana aktywizacja zawodowa,  

czy edukacyjna nie przyczyniła się poprawy ich pozycji na rynku pracy. Podniosła natomiast ich 

samoocenę i pozycję społeczną, zwłaszcza w rodzinie; 

 „zbyt słaby” – tym typem określono osoby przewlekle chore i niepełnosprawne. Ich sytuacja 

zdrowotna zazwyczaj nie pozwala na podjęcie pracy. Tak więc efekty podjętej aktywizacji 

zawodowej, czy edukacyjnej były w tym wypadku ograniczone i spełniały jedynie funkcję 

terapeutyczną. Zastosowane instrumenty z tego zakresu nie mogły (z uwagi na stan zdrowia) i nie 

przyczyniły się do poprawy pozycji na rynku pracy. Jednak ogromne znaczenia miało 

dostosowanie wsparcia do sytuacji zdrowotnej i społecznej uczestników projektu. Poprzez udział 

w projekcie często ich stan zdrowia ulegał poprawie, czy też projekt przyczyniał się do ich 

większej samodzielności. Należy jednak podkreślić, iż efekt ten może być krótkotrwały  

i niezbędna będzie kontynuacja wsparcia; 

 „roszczeniowy” – osoby z wieloma problemami. Jednocześnie były one najczęściej nieaktywne 

zawodowo i długotrwale korzystały z pomocy społecznej. Charakteryzowała je mała motywacja  

do zmiany sytuacji i duża roszczeniowość. Osoby z tej grupy najczęściej negatywnie oceniały 

wsparcie otrzymane w projekcie (poza świadczeniami finansowymi). Jest to najtrudniejsza grupa 

docelowa projektów. Tym samym wsparcie jej dedykowane musi być długofalowe  

i wieloaspektowe. Aktywizacja społeczna powinna być podstawą działań, ale jednocześnie łączyć 

się ze wszystkim innymi. Natomiast aktywizacja zawodowa powinna to wsparcie finalizować. 

Należy bowiem w pierwszej kolejności ograniczyć podstawowe problemy, a dopiero później 

umożliwiać uzupełnienie kompetencji zawodowych. Takie działania wymagają jednak 

zdecydowanie dłuższego niż dotychczas czasu na zrealizowanie zaplanowanego wsparcia; 

 „wychowankowie i opuszczający pieczę zastępczą” – w tej grupie znalazły się osoby będące  

z reguły w trakcie edukacji szkolnej. Charakteryzują się oni wieloma problemami, wynikającymi  
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z ich sytuacji społecznej. Wśród nich można wyróżnić m.in. deficyty społeczne. Ich motywacja  

do uczestnictwa w projektach nie była zbyt wysoka, jednak po zakończeniu udziału w projekcie 

docenili wsparcie tam otrzymane, zwłaszcza w zakresie doradztwa zawodowego. Ze względu  

na położenie tych osób, wsparcie w usamodzielnieniu oraz aktywizacji zawodowej będzie musiało 

być kontynuowane, aby przyniosło trwałe rezultaty. 
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IV.1 Zmiany sytuacji społecznej i zawodowej uczestników 

 

Połowa respondentów, którzy byli uczestnikami projektów realizowanych przez ośrodki pomocy 

społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie w latach 2010-2012 twierdziła w badaniu, że udział 

pozytywnie wpłynął na zmianę ich sytuacji społecznej. Zwraca uwagę fakt, iż zdecydowana większość 

z nich twierdzi, że dzięki udziałowi w projekcie bardziej wierzą we własne siły  

i umiejętności. Dodatkowo niektórzy z nich rozwinęli zainteresowania, inni otwarli się na otoczenie, 

zdobyli umiejętność podejmowania decyzji. Warto zaznaczyć, że wskaźnik „podniesienie wiary  

we własne siły” w projektach systemowych OPS osiągany był niemal w każdym przypadku w stu 

procentach. 

Większość uczestników projektów biorących udział w badaniu nie zauważyła zmian w relacjach  

z najbliższymi, które byłyby wynikiem uczestnictwa w projekcie. Była jednak grupa respondentów, 

którzy twierdzą, że dzięki udziałowi w projekcie zwiększyły się ich umiejętności wychowawcze  

i budowania relacji z dziećmi, czy poprawiła się komunikacja w rodzinie, albo nastąpiło wzmocnienie 

pozycji w relacjach ze współmałżonkiem.  

Według zdecydowanej większości respondentów nie nastąpiła też żadna zmiana w zakresie ich stanu 

zdrowia, czy sytuacji mieszkaniowej. Nawet otrzymana pomoc finansowa, rzeczowa, czy w zakresie 

rehabilitacji nie zmieniła położenia lub poprawa była krótkotrwała, ograniczona do czasu trwania 

wsparcia.  

Jednocześnie duża część odbiorców wsparcia projektowego zapewnia, że nie wpłynęło ono  

na zmianę ich sytuacji życiowej w żadnym zakresie.  

W przypadku połowy badanych nie zmieniła się sytuacja zatrudnieniowa w stosunku do tej przed 

projektem. O poprawie sytuacji zawodowej zapewniali tylko nieliczni respondenci. Zmiana ta była 

wynikiem głównie podjęcie stałej lub dorywczej pracy, w kilku przypadkach niestety w szarej strefie. 

Jednocześnie większość badanych uczestników projektów wskazywała, że efektem uczestnictwa  

w projekcie były nabyte w projekcie kwalifikacje i umiejętności zawodowe.  
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IV.2 Wpływ różnych czynników na efekty realizacji projektów 

Efektywność projektu jest pochodną wielu czynników, które są wzajemnie ze sobą powiązane, a ich 

synergiczne oddziaływanie rzutuje na pomyślną realizację projektu. W badaniu zapytano o opinie 

dotyczące wpływu na skuteczną realizację projektu następujących czynników: indywidualizacji, 

kompleksowości i komplementarności działań. 

. 

IV.2.1 Indywidualizacja 

Zebrane w trakcie badania dane wskazują, że indywidualizacja wsparcia ma kluczowe znaczenie  

dla realizacji projektu. Im pomoc jest bardziej dopasowana do konkretnej osoby, tym większa szansa 

na jej trafność. Jednak nie wszystkie analizowane projekty systemowe cechowały się takim rodzajem 

wsparcia. Bardzo duży wpływ na stopień zindywidualizowania oferty wsparcia, jak twierdzili 

pracownicy OPS, miały konieczne do osiągnięcia w projekcie wskaźniki. To ich osiągnięcie było często 

wartością nadrzędną a jeżeli nie zaprojektowano we wniosku aplikacyjnym ogólnych wskaźników,  

(co było mało powszechne), nie było możliwe zaoferowanie uczestnikom wsparcia adekwatnego  

do potrzeb zdiagnozowanych już po rekrutacji. 

Dodatkowo respondenci z OPS zauważali, że projekty o większym stopniu zindywidualizowania 

stanowiły dla nich pewien kłopot organizacyjny. Wynika to z faktu, iż takie projekty były  

– jak twierdzili rozmówcy – dokładniej weryfikowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia,  

a pracownicy OPS musieli wykonywać dodatkową pracę w postaci pisania wyjaśnień i uzasadnień 

zaproponowanych rozwiązań. 

Obecni na panelu eksperckim przedstawiciele instytucji z otoczenia OPS oferujący pomoc osobom 

wykluczonym lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zauważali, iż poziom indywidualizacji 

wsparcia udzielanego w projektach był zdecydowanie niższy w mniejszych ośrodkach, gdzie trudniej 

było zebrać odpowiednio liczebną grupę uczestników. Podkreślano, że taka sytuacja  

w zdecydowanym stopniu negatywnie przyczyniła się do efektywnego realizowania działań 

projektowych, ponieważ rodzaj instrumentów aktywizacji nie został w pełni dostosowany do potrzeb 

uczestników. W wyniku takiego podejścia projekty te były mniej skuteczne. Dodatkowo respondenci 

twierdzili, iż przyczyną braku indywidualizacji wsparcia udzielonego w projektach była konieczność 

stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, argumentując, że łatwiejsze było zrealizowanie 

takiego zamówienia w przypadku działań dla większych grup, niż dla pojedynczych uczestników.  
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IV.2.2 Kompleksowość 

Według badanych kompleksowość oferowanego wsparcia jest jedną z ważniejszych cech efektywnej 

interwencji. W znacznym stopniu podniosła skuteczność w osiąganiu efektów założonych w projekcie. 

Gwarantem zaś sukcesu działań kompleksowych była skuteczna całościowa diagnoza, co podkreślało 

wielu uczestników badania. Ich zdaniem zwiększenie poziomu kompleksowości działań było także 

uzależnione od wysokiego poziomu indywidualizacji udzielonego wsparcia. Dlatego wsparcie jakie 

oferowali opierało się o przeprowadzoną wcześniej diagnozę potrzeb i problemów uczestników,  

a także obserwowanie potrzeb w trakcie realizacji działań projektowych i modyfikację planu działań, 

gdy sytuacja tego wymagała.  

Część respondentów (zwłaszcza z PCPR) zauważała jednak problemy z organizacją kompleksowego 

wsparcia. Związane one były czasem z brakiem – wspomnianej wyżej – dostatecznej indywidualnej 

diagnozy sytuacji społeczno-zawodowej uczestników, w wyniku czego nie dostosowano działań  

do wszystkich problemów osób objętych projektami.  

Także ograniczony czas trwania wsparcia dla uczestników nie wpływał pozytywnie na kompleksowość 

działań, gdyż niektórzy klienci powinni korzystać z pomocy w dłuższym czasie niż założony  

w projekcie, by utrwalić nabyte kompetencje. Niektóre działania w celu zapewnienia trwałości 

rezultatów projektu wymagały także kontynuacji po zakończeniu projektu.  

Podnoszono też, iż skierowanie odpowiedniej ilości instrumentów ograniczały możliwości finansowe 

projektu. Taki rodzaj działań wymaga dużych nakładów finansowych, a projekty miały ograniczone 

budżety. Pojawiły się także głosy, że wsparcie udzielane uczestnikom było nie końca przemyślane.  

W pierwszej kolejności powinna być realizowana aktywizacja społeczna, a następnie zawodowa.  

Ta pierwsza powinna być podstawą działań, ale jednocześnie łączyć się ze wszystkim innymi. 

Natomiast aktywizacja zawodowa powinna wsparcie kończyć.  

Kolejną barierą kompleksowości działań była postawa roszczeniowa uczestników i ich brak gotowości 

do współpracy. Osoby te przez wiele lat, czasem kilka pokoleń, korzystały z pomocy społecznej  

w określony sposób – pobierały różne świadczenia. Gdy okazało się, że zaoferowane w projekcie 

wsparcie wychodzi poza utarte wzorce i wymaga pewnego zaangażowania, systematyczności, 

regularności działań, część z nich rezygnowała z udziału w zaproponowanych formach wsparcia.  
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IV.2.3 Komplementarność 

Większość respondentów uważała, że prowadzenie działań uzupełniających (komplementarnych) 

przez poszczególne podmioty pod adresem osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym pozytywnie wpływało na organizowanie wsparcia dla uczestników projektów, gdyż 

wzmocniło jego skuteczność. Wypowiedzi argumentowano większymi możliwościami oddziaływania 

instytucji (np. objęcie większą ilość osób pomocą społeczną) oraz szerszym wachlarzem możliwości 

oferowanego wsparcia. Komplementarność działań pozwoliła jednocześnie na bardziej kompleksową 

organizację pomocy dla klientów (np. objęcie pomocą również dzieci) oraz umożliwiła bardziej 

indywidualne dostosowania jej do potrzeb poszczególnych klientów. Wskazywano również na fakt,  

iż wielość działań różnych instytucji zaangażowanych w pomaganie zwiększa prawdopodobieństwo 

otrzymania takiego wsparcia przez osoby tego potrzebujące. Komplementarne działanie instytucji 

sprzyja spójności systemu pomocy społecznej, co daje większe poczucie bezpieczeństwa jego 

beneficjentom. W wyniku nawiązanej współpracy w środowisku lokalnym poprawia się przepływ 

informacji pomiędzy podmiotami, co z kolei sprzyja braku powielania działań. Wskazano także,  

iż działania uzupełniające polegały na współpracy nieformalnej między pracownikami poszczególnych 

instytucji.  

Były jednak także wypowiedzi sugerujące, że komplementarność działań instytucji z otoczenia nie ma 

wpływu na skuteczność projektu. Jednak badani przedstawiciele jednostek pomocy społecznej 

prezentujący takie poglądy jednocześnie nie nawiązywali współpracy z innymi instytucjami  

i nie dysponowali wiedzą na temat działalności innych instytucji.  

 

IV.2.4 Czas trwania 

Respondenci nie ocenili jednoznacznie czasu trwania wsparcia w realizowanych przez siebie 

projektach. Połowa przedstawicieli OPS i część realizatorów projektów PCPR uważa, że był on 

odpowiedni. Zauważali, że wydłużenie go skutkowałoby trudnościami z angażowaniem wspieranych 

osób, gdyż nie mogliby oni poświecić więcej czasu na działania projektowe z uwagi na zobowiązania 

rodzinno-opiekuńcze lub też pracę w rolnictwie. Z kolei odpowiednio określone ramy czasowe 

pozwoliły uczestnikom określić czy w danym okresie będą dyspozycyjni.  

Jednak spora część uczestników badania przekonywała, że czas trwania wsparcia był 

niewystarczający. Respondenci z OPS twierdzili, że część uczestników po zakończonym projekcie 

zgłaszała jeszcze potrzebę dalszego wsparcia, a czasem niezbędne było ponowne objęcie pomocą 

klienta, który już zakończył udział w projekcie. Tym samym wsparcie powinno być długofalowe, 

pozwalające utrwalać zmiany, żeby uczestnicy nie powracali do starych nawyków. Inni mówili, że kurs 

zawodowy był zbyt krótki, aby uczestnicy uzyskali pełne kwalifikacje. Z kolei realizator projektu  
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w PCPR zwrócił uwagę na potrzebę monitorowania sytuacji uczestników jeszcze kilka miesięcy  

po aktywnym, intensywnym wsparciu jakie uzyskał w projekcie.  

Jeszcze inna grupa uczestników badania była zdania, że jeżeli celem projektu ma być zmiana postaw, 

czy sytuacji uczestników, to okres trwania wsparcia powinien być dostosowany do zdiagnozowanych 

potrzeb uczestników. Osoby o mniejszych deficytach potrzebują zdecydowanie mniej czasu  

na zaktywizowanie, niż klienci charakteryzujący się skomplikowanymi, nawarstwionymi problemami. 

W tym drugim przypadku dłuższy czas wsparcia zwiększa szansę na trwałość wypracowanych zmian.  

 

IV.2.5 Wsparcie towarzyszące 

Oferowanie wsparcia towarzyszącego, zdaniem większości respondentów, wpływało bardzo 

pozytywnie na efektywność działań projektowych. Niektórzy z przedstawicieli OPS podkreślali wręcz, 

że czasem udzielenie tego rodzaju wsparcia rodzinie było warunkiem niezbędnym do tego,  

by respondent mógł uczestniczyć w zajęciach, czy w ogóle przystąpić do projektu. Czasem znów 

pozwalało to pokonywać (przynajmniej do pewnego stopnia) opory rodzin uczestników w odniesieniu 

do ich udziału w projekcie, zwłaszcza w przypadku uczestniczek, których mężowie nie pozwalali  

na wychodzenie z domu na zajęcia.  

Wsparcie towarzyszące umożliwiło też, zdaniem rozmówców z OPS, realizację działań związanych  

z funkcjonowaniem całej rodziny. By tego rodzaju interwencja była skuteczna należało zmotywować 

nie tylko uczestników projektu, ale i członków ich rodzin. Kilku rozmówców zwróciło uwagę, że dzięki 

poszerzeniu wsparcia na całą rodzinę jej członkowie poprawili wzajemne komunikowanie się, mogli 

wspólnie przepracować swoje problemy na zajęciach z psychologiem. Część rodzin została 

skierowana do dalszej psychoterapii, co więcej niektórzy mimo zakończenia projektu, wciąż z niej 

korzystają. Jednocześnie niektórzy respondenci podkreślali, że tego rodzaju wsparcie budowało 

pozytywną atmosferę wokół projektu.  

Z kolei przedstawiciele PCPR podnosili, że uczestnicy projektu, którymi były osoby niepełnosprawne, 

czuli się dużo pewniej mając obok siebie kogoś bliskiego. Inni zaś wskazywali, że oferowane wsparcie 

towarzyszące miało na celu wsparcie rodziców zastępczych w wychowaniu dorastających dzieci. 

Praca zaś z dziećmi z rodzin, w których zdiagnozowano problemy opiekuńczo-wychowawcze, była 

podejmowana by nauczyć rodziców właściwych zachowań w tym zakresie.  

W wielu projektach organizowano różne formy spędzania wolnego czasu dla całych rodzin,  

aby pokazać jak mogą wyglądać relacje rodzinne, jak można wspólnie spędzać czas. Jeden  

z rozmówców podkreślił, że obserwowanie relacji z członkami rodziny, czy otoczenia umożliwiło także 

zdiagnozowanie niewłaściwych zachowań i uruchomienie odpowiedniego wsparcia, np. skierowania 

do odpowiednich placówek, specjalistów.  
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IV.2.6 Współpraca 

Na pytanie o wpływ współpracy na realizację projektu znaczna większość respondentów przyznała,  

że wspólne działania z innymi instytucjami miały pozytywny efekt i zwiększały skuteczność 

oferowanego wsparcia ich uczestnikom. Wskazywano, iż zaangażowanie wielu instytucji w realizację 

działań projektów aktywnej integracji pozwoliło na zorganizowanie kompleksowego wsparcia oraz 

jego precyzyjne dostosowanie do ich indywidualnych potrzeb. Pracownicy współpracujących 

instytucji wzajemnie się wspierali i monitorowali, co jednocześnie zwiększyło jakość wykonywanych 

działań projektowych. Część z respondentów reprezentujących ośrodki pomocy społecznej 

odpowiadała, iż realizacja projektów wręcz nie byłaby możliwa bez współpracy z innymi instytucjami, 

gdyż partnerzy mogą wykazywać bardziej specjalistyczną wiedzę odnośnie poszczególnych kwestii 

związanych z projektami i jego uczestnikami. Ponadto współpraca umożliwiała lepszy przepływ 

informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, co z kolei pozwalało na unikanie dublowania się 

poszczególnych działań (np. realizacji takich samych kursów doszkalających). Współpraca zwiększa 

więc potencjał i możliwości poszczególnych jednostek oferujących pomoc społeczną, co może mieć 

jednocześnie wpływ na poprawę sytuacji beneficjenta. Wnioski te potwierdzają również wywiady  

z pracownikami PCPR-ów. Według nich współpraca z innymi instytucjami pozwala na zwiększenie 

efektywności oraz skuteczności realizacji projektów. Ponadto, według nich, dzięki zwiększeniu rangi 

projektu, można było dotrzeć do większej ilości odbiorców. 

 W przypadku kilku osób, które negatywnie odpowiadały na to pytanie, argumentowały one swoją 

opinię, głównie brakiem potrzeby współpracy z innymi instytucjami. Wynikło to, ich zdaniem,  

ze specyfiki napisanych projektów oraz chęcią samodzielnego realizowania projektu. Według jednego 

z badanych potencjalne bariery takiej współpracy były wystarczająco zniechęcające.  

Również na pytanie odnośnie udziału otoczenia w działaniach projektowych w przyszłości 

respondenci niemalże zgodnie stwierdzili, iż partnerstwo między instytucjami jest wskazane  

i potrzebne dla zapewnienia efektywności projektu. Najczęściej podkreślano potrzebę współdziałania 

ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z powiatowymi urzędami 

pracy. Współpraca w przyszłości, zdaniem respondentów, przede wszystkim miałaby gwarantować 

bardziej kompleksowe wsparcie dla uczestników projektu oraz objęcie pomocą większą liczbę osób. 

Odnośnie kwestii formalizacji wsparcia zdania respondentów były podzielone: 

Część respondentów była zdania, iż efektywna współpraca między instytucjami jest efektem z jej 

nieformalnego charakteru. Tym samym zmniejszenie oficjalnych wymogów zawierania współpracy 

wpłynęłoby pozytywnie na sposoby realizacji projektów. Współpraca powinna więc wynikać  

z potrzeb, a nie z formalnych, odgórnie ustalonych obowiązków. Wskazane jest tutaj zacieśnianie 

nieformalnych relacji pracowników współpracujących instytucji oraz integracja środowiska  
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i nabieranie doświadczenia we wspólnym, partnerskim funkcjonowaniu. Do takiego rozwiązania 

skłaniali się bardziej badani reprezentujący OPS. 

 Z kolei inne osoby były zdania, iż formalizacja wsparcia oraz odpowiednie zapisy prawne dotyczące 

tej kwestii przyczynią się z kolei do organizacji sprawnego systemu z uporządkowanym oraz jasnym 

podziałem zadań i zakresem odpowiedzialności dotyczącym nawiązanej współpracy. Umożliwiłoby  

to jednoznaczne rozgraniczenie kompetencji pomiędzy OPS, PCPR a PUP, co by pomogło w uniknięciu 

dublowania się działań tych instytucji. Podobnie jeden respondent zwrócił uwagę na kryteria doboru 

uczestników projektu. Zasugerował, iż większe ich doprecyzowanie również by pomogło  

w uniknięciu powtarzania działań różnych instytucji z otoczenia. Dodatkowo większy stopień 

formalizacji systemu współpracy, zdaniem części respondentów, przyczyniłby się do zniwelowania 

zjawiska unikania odpowiedzialności ze strony współpracujących instytucji, z jakim niekiedy mają  

do czynienia. Do tego typu rozwiązań skłaniali się bardziej respondenci reprezentujący powiatowe 

centra pomocy rodzinie.  

Istnieje również potrzeba opracowania ułatwień proceduralnych pod kątem wymiany informacji 

zarówno pomiędzy podmiotami publicznymi, jak i pozarządowymi dotyczącej ich działalności. 

Wprowadzenie takiego jednolitego systemu informacyjnego miałoby, zdaniem badanych, duży wpływ 

na efektywność i skuteczność projektów PO KL dotyczące aktywnej integracji w przyszłości. Ponadto 

pracownicy OPS zwracali również uwagę na pewne kwestie związane z pracą z Instytucjami 

Pośredniczącymi. Zdaniem części badanych ważne jest, aby w przyszłości zadbać o stałość kadry  

w instytucji nadzorującej. Częsta zmiana pracowników współpracujących z jednostkami realizującymi 

projekty powoduje potrzebę wdrażania nowych osób w działania, a wraz z tym dodatkowe trudności 

we współpracy. Wskazywano też na potrzebę zapewnienia większej elastyczności w działaniu 

Instytucji Pośredniczących.  

IV.3 Zmiany w OPS/PCPR 

Z badania wynika, że realizatorzy projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL 

zauważają zmiany w funkcjonowaniu swoich jednostek, jakie zaszły w wyniku realizacji projekty.  

Działania projektowe pozwoliły przede wszystkim zaoferować bardziej kompleksowe wsparcia 

klientom. Jednocześnie pracownicy poznali nowe instrumenty oraz zdobyli doświadczenie w zakresie 

ich stosowania. Szczególnie często wskazywano w tym kontekście na fakt szerszego wykorzystania  

w pracy narzędzia w postaci kontraktu socjalnego oraz poradnictwa świadczonego przez specjalistów 

(psychologów, prawników, doradców zawodowych). Zdaniem wielu respondentów, pracownicy 

zaczęli przykładać większą uwagę do diagnozowania potrzeb, czy pracy socjalnej i instrumentów 

aktywnej integracji. Zauważono także intensyfikację kontaktów między jednostkami, a odbiorcami 

wsparcia oraz zmianę sposobu patrzenia na klienta.  
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Realizatorzy projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 wskazywali również na fakt,  

że pod wpływem zmian w OPS niektórzy klienci zaczęli inaczej postrzegać jednostkę, która  

w mniejszym stopniu kojarzyła się im z pomocą materialną. Pracownicy socjalni zaczęli zaś być 

odbierani jako partnerzy do współpracy, a nie jedynie jako urzędnicy. Skutkowało to niejednokrotnie 

zwiększeniem motywacji do podjęcia prób zmiany swojej sytuacji życiowej. Wywiady z uczestnikami 

projektów potwierdzają, że zaszły w tym zakresie pewne zmiany. Należy jednak stwierdzić, że opisana 

powyżej zmiana sposobu percepcji jednostek pomocy społecznej nie była powszechna. 

W ocenie niektórych respondentów w efekcie realizacji projektów systemowych pracownicy 

podnieśli też swoje kompetencje i nauczyli się „projektowego” sposobu działania. Pogłębiono 

również wiedzę o funkcjonowaniu różnych podmiotów, zwiększyły się też ich umiejętności kooperacji  

z zewnętrznymi instytucjami, a w niektórych przypadkach nawiązano współpracę z większą  

niż dotychczas ich liczbą.  

Zwraca uwagę fakt, że dla niektórych respondentów, duże znaczenie miała możliwość doposażenia 

ich jednostki w niezbędny do funkcjonowania sprzęt komputerowy i biurowy. 

Generalnie stosowanie nowych rozwiązań przekładało się na podniesienie jakości pracy jednostek 

gdyż zmiana stylu pracy wymuszała podniesienie kompetencji kadry. Z kolei lepiej wykwalifikowany 

personel sprawiał, że jednostka zaczynała działać efektywniej.  

Praca w realiach projektowych miała jednak także negatywne aspekty. Wskazywano tu przede 

wszystkim na nadmierne obciążenie obowiązkami kadry realizującej projekt w związku z formalnymi 

wymogami jego realizacji. Negatywem projektów systemowych, dostrzeganym przez niektórych 

respondentów, było również skomplikowanie procedur związanych z ich realizacją, konieczność 

przygotowywania rozbudowanej dokumentacji. Jednak jedynie nieliczni przedstawiciele OPS 

stwierdzali, że realizacja projektów nie przyczyniła się do pozytywnych zmian w reprezentowanych 

przez nich jednostkach, przy czym połowa z nich nie realizowała projektów po 2012 roku. 

Jednostki pomocy społecznej prowadziły zróżnicowaną politykę kadrową w związku z realizacją 

projektów systemowych i niemożliwe jest wskazanie jakiegoś jednolitego wzorca w tym temacie. 

Część z nich nie zatrudniała żadnych nowych osób do pracy w projekcie, wszystkie zadania 

powierzając dotychczasowym pracownikom. W niektórych przypadkach nie angażowano 

dodatkowych pracowników etatowych, ale współpracowano z ekspertami zewnętrznymi  

(np. psychologami, prawnikami) zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych. Wiele 

jednostek stosowało jeszcze inną strategię – zatrudniano nowych pracowników do realizacji działań 

projektowych. W niektórych OPS przyjęcie nowych osób w związku z realizacją projektów pozwalało 

na uzupełnienie chronicznych braków kadrowych wynikających z ograniczonych środków 

finansowych. Niektóre jednostki dzięki realizacji projektów w znacznym stopniu rozbudowywały 

swoje zasoby kadrowe. 
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IV.4 Trwałość efektów 

Część ośrodków pomocy społecznej nie kontynuowała projektów systemowych po 2012 roku.  

W badaniu zapytano takie jednostki, czy wykorzystuje się doświadczenie projektowe w pracy 

jednostki po zakończonym projekcie. Z zebranych informacji wynika, iż w każdej jednostce nieco 

inaczej przedstawia się sytuacja w tym zakresie.  

Instrumentów aktywnej integracji wykorzystywanych w projekcie obecnie raczej się nie stosuje.  

Po zakończeniu realizacji projektu ze względu na ograniczenia finansowe nie oferuje się już wsparcia 

doradców zawodowych, czy psychologów, bo tacy specjaliści nie są już zatrudnieni w jednostce. 

Jedynie w niektórych ośrodkach, gdy dostrzega się potrzebę wsparcia psychologicznego osoby są 

kierowane do poradni zdrowia psychicznego. Pracownicy zachęcają także do uczestnictwa  

w projektach powiatowych urzędów pracy. Jednocześnie w ramach pracy z klientami pracownicy 

socjalni, na tyle na ile są w stanie sami pomóc, także wdrażają działania związane z doradztwem 

zawodowym, czy wsparciem psychologicznym. Niepokojące jest, iż niektórzy przedstawiciele OPS,  

w których nie realizuje się już projektu systemowego twierdzą, iż w bieżącej działalności jednostki  

nie ma potrzeby stosować instrumentów aktywnej integracji. 

Z kolei wiedza nabyta w projekcie – według respondentów reprezentujących ośrodki,  

które zakończyły realizację projektów po 2012 roku – jest dalej wykorzystywana przez pracowników, 

gdyż pomaga ona w pracy socjalnej. Respondenci zapewniają też, iż cenne jest dla nich 

doświadczenie związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Powadzona jest 

także dalej współpraca z instytucjami, z którymi nawiązano kontakt w trakcie realizacji projektu.  

Ośrodki pomocy społecznej, które nie realizowały projektów po roku 2012 na ogół nie przedłużały 

zatrudnienia osobom zaangażowanym w jego realizację. Jedynie w pojedynczych przypadkach 

zatrudniona we projekcie osoba utrzymała stanowisko pracy.  

 



 

 71 

V Dobre praktyki w projektach kierowanych do osób zagrożonych 

wykluczeniem 

Przedstawiciele OPS wyrażali bardzo zróżnicowane opinie odnośnie dobrych praktyk w projektach 

skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Niektórzy respondenci w kontekście 

godnych naśladowania praktyk wskazywali własne projekty. Do projektów i działań, które relatywnie 

najczęściej uznawane były za dobrą praktykę zaliczały się projekty, w których wsparcie było  

w wysokim stopniu zindywidualizowane, a także działania ośrodków interwencji kryzysowej 

kierowane do osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

Co ciekawe niektórzy pozytywnie ocenili projekty skupione na aktywizacji zawodowej, co dla 

respondentów oznaczało nie tylko prowadzenie doradztwa zawodowego, ale przede wszystkim 

organizowanie starannie wybranych kursów zawodowych, które dają szanse na znalezienie 

zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Jednak inni za dobrą praktykę uznawali projekty 

nieuwzględniające instrumentów aktywizacji zawodowej (np. doradztwa zawodowego) i edukacyjnej 

(np. kursów zawodowych). Uzasadnienie tej opinii pokrywa się z wcześniejszymi uwagami na temat 

rozbieżności opinii respondentów na temat aktywizacji zawodowej w projektach OPS. Zdaniem 

omawianej grupy respondentów, nie należy stosować tego typu instrumentów, ponieważ nie 

przynoszą one pożądanych efektów – bezrobocie często nie jest głównym źródłem problemów 

klientów OPS. Argumentowano także, iż OPS jest predestynowany do realizowania zadań z zakresu 

aktywizacji społecznej, aktywizacją zawodową powinny zajmować się inne instytucje. Inni 

respondenci wymieniali jako dobre praktyki takie projekty i działania tak: 

 działania skierowane do społeczności lokalnych, czyli Program Aktywności Lokalnej, 

 wsparcie psychologiczne, psychoterapia, terapia rodzin, 

 streetworking, 

 wyjazdy integracyjne, 

 działania zapewniające transport uczestników na zajęcia oraz opiekę nad osobami od nich 

zależnymi, 

 szkolenie z praktycznych aspektów kształtowania swojego wizerunku, 

 warsztaty artystyczne. 

Również wypowiedzi respondentów reprezentujących PCPR były bardzo zróżnicowane w kwestii 

scharakteryzowania dobrych praktyk. Doceniono projekty, w których działania z zakresu aktywizacji 

społecznej były dobrze dostosowane do potrzeb klientów oraz ich specyficznych cech. Bardziej 

zindywidualizowane wsparcie nie wymagało więc dodatkowego motywowania uczestników do 
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uczestnictwa w przedsięwzięciach projektowych. Jako dobre praktyki wymieniono takie działania, jak: 

indywidualne spotkania z psychologiem, warsztaty z praktycznych umiejętności (tj. kreowania 

wizerunku, czy przedsiębiorczości) oraz programy aktywności lokalnej. Zwrócono również uwagę,  

iż z powodzeniem zrealizowano projekty, w których wsparciem obejmowano również otoczenie 

uczestników. Jedna respondentka z kolei wskazała, iż dobrą praktyką był projekt zawierający pracę  

z rodzinami w kryzysie, w ramach którego zorganizowano interdyscyplinarne zespoły rozwiązujące 

złożone problemy całych rodzin klientów pomocy społecznej. Również projekty koncentrujące się  

na aktywizacji zdrowotnej zostały dobrze ocenione przez respondentów. Jako dobre praktyki 

wymieniano również organizację zindywidualizowanej rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz terapię zajęciową. 

 

 

 


