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

projektów systemowych 2013-2015; 

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

Moszczenica), 2 osoby z powiatu nowosądeckiego (gmina wiejska Chełmiec i gmina 

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

kontynuujących naukę. 

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).  

 

 



 

 15 

WNIOSKI 

 

WNIOSKI OGÓLNE 

 

 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); 

 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 
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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. 

 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.  
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 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 

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.  

 

 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”.  

 

 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.  

 

 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 



 

 18 

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. 

 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.  
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Wnioski dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 

 

 W Małopolsce w latach 2010-2012 realizowano 163 projekty w ramach Poddziałania 7.1.1  

PO KL. Większość projektów ośrodków pomocy społecznej było wdrażanych samodzielnie. 

Zawiązano tylko 6 partnerstw formalnych w projektach ośrodków pomocy społecznej.  

 

 Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w projektach był kontrakt socjalny. Z kolei 

programy aktywności lokalnej były realizowane jedynie w 20 projektach ośrodków pomocy 

społecznej. 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. 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.  

 

 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, wsparciem obejmowano również członków rodzin uczestników 

(wsparcie towarzyszące). 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 
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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.  

 

 Jednostki realizujące projekty w większości nawiązywały współpracę z instytucjami  

ze swojego otoczenia. 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 formalna polegała na 

wspólnym organizowaniu przedsięwzięć w ramach działań środowiskowych, gromadzeniu 

wspólnej dokumentacji 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, inne jednostki na tym sam szczeblu 

administracji samorządowej (OPS, czy PCPR), podmioty z najbliższego otoczenia takie jak 

szkoły, domy kultury, zakłady opieki zdrowotnej, parafie i organizacje pozarządowe. 

 

 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.  

 

 Realizatorzy zauważyli zmiany w funkcjonowaniu swoich instytucji w wyniku wdrażania 

projektów systemowych. 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. W efekcie działania projektowe pozwoliły zaoferować bardziej 

kompleksowe wsparcia klientom, przez co część z nich zaczęła inaczej postrzegać jednostkę, 
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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.  

Zwraca uwagę fakt, że dla niektórych respondentów, duże znaczenie miała możliwość 

doposażenia ich jednostki w niezbędny do funkcjonowania sprzęt komputerowy i biurowy. 

Zauważano także zmiany jakie zaszły wśród kadry. 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. Zaczęli także 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.  

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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Wnioski dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 

 

 W Małopolsce w latach 2010-2012 realizowano 19 projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 

PO KL, czyli były one wdrażane przez wszystkie powiatowe centra pomocy rodzinie  

w regionie. W projektach powiatowych centrów pomocy rodzinie zawiązano jedno 

partnerstwo formalne – pomiędzy PCPR i jednym OPS z terenu powiatu. Pozostałe projekty 

były wdrażane samodzielnie.  

 

 Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w projektach był kontrakt socjalny. Z kolei 

programy aktywności lokalnej były realizowane jedynie w 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 PCPR była 

aktywizacja zdrowotna. Należy dodać, iż możliwość podjęcia rehabilitacji była bardzo 

doceniana przez uczestników projektów. 

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.  

 

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

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

projektów Poddziałania 7.1.2, wsparciem obejmowano również członków rodzin uczestników 

(wsparcie towarzyszące). 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 

 

 Większość realizatorów projektów pozytywnie oceniła nawiązywaną współpracę. Wybór 

partnerów był ściśle związany ze wsparciem oferowanym przez te instytucje. W zależności od 
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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.  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 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.  

 

 Realizatorzy projektów z Poddziałania 7.1.2 zauważyli zmiany w funkcjonowaniu swoich 

instytucji w wyniku wdrażania projektów systemowych. Nastąpiła poprawa współpracy 

formalnej z otoczeniem instytucjonalnym jednostki. Także poprzez zatrudnienie 

dodatkowych pracowników, czy współpracę z zewnętrznymi specjalistami wzmocniono 

potencjał kadrowy jednostki. Realizacja projektów pozwoliła także na doskonalenie 

dotychczasowych i wdrażanie nowych metod pracy. U pracowników zauważono także 

zwiększenie motywacji do podnoszenia kwalifikacji. W efekcie wzmocnili oni swoje 

kompetencje i nauczyli się działać w trybie projektowym. Niektórzy badani zidentyfikowali 

też negatywne efekty realizacji projektów, w tym najczęściej dotyczyły one przydzielania 

dodatkowych obowiązków etatowym pracownikom.  
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REKOMENDACJE  

 

NR Rekomendacja Treść Adresaci 

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. 

Ośrodki Pomocy Społecznej, 
Powiatowe Centra Pomocy 

Rodzinie 

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 diagnozy potrzeb i możliwości lub 
była ona przeprowadzana 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.  

Ośrodki Pomocy Społecznej, 
Powiatowe Centra Pomocy 

Rodzinie 
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NR Rekomendacja Treść Adresaci 

3.  Dostosowanie działań 
projektowych do 
osobistej sytuacji 
klientów pomocy 
społecznej – 
indywidualizacja wsparcia 
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 

– 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. 

głównie Ośrodki Pomocy 
Społecznej 

– 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. 

Ośrodki Pomocy Społecznej, 
Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie 

– 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.  

głównie Powiatowe Centra 
Pomocy Rodzinie 

– 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 

Ośrodki Pomocy Społecznej, 
Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie 
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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 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. 

głównie Centra Pomocy 
Rodzinie 

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.  

Ośrodki Pomocy Społecznej, 
Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie 
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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 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.  
 

głównie Ośrodki Pomocy 
Społecznej 

6.  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 
aktywnej integracji z reguły oczekują, iż uczestnictwo w danych szkoleniach 
zawodowych pozwoli im uzyskać niezbędne, wartościowe kwalifikacje 

Ośrodki Pomocy Społecznej, 
Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie 
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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. 

7.  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.  

Ośrodki Pomocy Społecznej, 
Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie 

8.  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 

Ośrodki Pomocy Społecznej, 
Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie 
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usprawniającym organizację 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. 

9.  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. 

Ośrodki Pomocy Społecznej, 
Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie 

10.  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 

Ośrodki Pomocy Społecznej, 
Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie 
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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 sięprzyczynić do 
zniwelowania powstałych przeszkód oraz zapewnić większy poziom 
komplementarności działań instytucji z obszaru polityki społecznej.  

\ 

 

 

 


