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I. WSTĘP

Celem niniejszego Raportu jest przedstawienie wyników ewaluacji działań prowadzonych na 

rzecz uczestników w projekcie pod nazwą Centrum Aktywności Społecznej zrealizowanym przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy w okresie od czerwca 2009r. do maja 2012 r. w 

ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym.

II. ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOSCI SPOŁECZNEJ

Głównym celem projektu Centrum Aktywności Społecznej jest integracja oraz aktywizacja 

społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących 

warszawską Dzielnicę Bielany.

Projekt został zrealizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. 

Warszawy w okresie od czerwca 2009r. do maja 2012 r., po dokładanej analizie klientów 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w dzielnicy. U jego podstaw leżały następujące 

przesłanki:

•  jedną z głównych przyczyn korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jest bezrobocie, 

które może zagrażać wykluczeniem społecznym tych osób,

•  pozostawanie bez pracy prowadzi do wycofywania się osób z życia społecznego i 

poszukiwania pracy, grożąc głębszą izolacją i wykluczeniem społecznym,

•  brak dochodów może prowadzić do uzależnienia się od pomocy społecznej, pogorszenia 

stanu zdrowia i ewentualnie niepełnosprawności,

•  wśród zarejestrowanych w OPS Bielany bezrobotnych w 2008r. znajdowały się 162 osoby w 

najwyższym wieku aktywności zawodowej 19 -  45 lat, które przy wsparciu działaniami 

dostosowanymi do ich potrzeb miały szansę na podjęcie pracy,

•  bezrobotni klienci OPS obok niskiego poziomu wykształcenia i kwalifikacji 

charakteryzowali się niskimi umiejętnościami psychospołecznymi i życiowymi oraz brakiem 

wiary we własne siły i możliwości. Objawiało się to w postaci lęku przed aktywnym 

poszukiwaniem pracy i rozmową z pracodawcami. Osoby te nie potrafiły przygotować
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dokumentów aplikacyjnych i łatwo rezygnowali z poszukiwania pracy po pierwszym 

niepowodzeniu. Nowe sytuacje mogły być szczególnie zagrażające dla osób uzależnionych 

od substancji psychoaktywnych, obawiaj ących się powrotu do nałogu.

Wnioski Projektodawcy wynikaj ące z diagnozy sytuacji klientów OPS zostały sformułowane w 

postaci celów szczegółowych realizowanych w projekcie:

1. zwiększenie motywacji do poszukiwania oraz podjęcia zatrudnienia,

2. nabycie wiedzy dotyczącej obecnego rynku pracy,

3. zdobycie podstawowych umiejętności obsługi komputera,

4. podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy,

5. zapewnienie wsparcia w trakcie poszukiwania pracy,

6. nabycie umiejętności społecznych niezbędnych do funkcjonowania w społeczności 

lokalnej,

7. wyższa samoocena.

Aby zrealizować zaplanowane cele Projektodawca przeprowadził kompleksowe działania, 

których ewaluacja jest przedmiotem niniejszego raportu.

III. PRZEDMIOT I KRYTERIA EWALUACJI

Badanie ewaluacyjne realizacji projektu przeprowadzono zgodnie z definicją ewaluacji. Definicja 

ewaluacji według Rozporządzenia Rady UE nr 1083/2006 brzmi: Ewaluacja jest definiowana 

jako osąd (ocena) wartości interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich 

kryteriów(skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów. Osąd 

dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych 

efektów. Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych zinterpretowanych 

informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii.

W procesie oceny realizacji i rezultatów interwencji szczególne znaczenie ma określenie jakie 

twarde i miękkie rezultaty udało się uzyskać w trakcie podejmowanych działań. Rezultaty twarde 

to jasno zdefiniowane, policzalne korzyści, które osiągnął uczestnik projektu (np. 

udokumentowane zdobycie nowych umiejętności poprawiających jego sytuację życiową,
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znalezienie pracy, uczestnictwo w szkoleniu itp.). Rezultaty te są łatwo identyfikowane i 

mierzalne. Rezultaty miękkie stanowią fazę przejściową na drodze do osiągnięcia rezultatów 

twardych. Można do nich zaliczyć np. poprawę umiejętności komunikacyjnych, rozwój 

umiejętności rozwiązywania problemów, wzrost pewności siebie, poziomu samooceny, 

umiejętność autoprezentacji, pracy w zespole itp. Podstawą do określenia powodzenia projektu 

jest ocena skuteczności i efektywności realizacji zakładanych celów.

Kryteria ewaluacji

Pytania główne i szczegółowe związane zostały z kryteriami zastosowanymi dla ewaluacji ex- 

post. Są to następujące cztery kryteria:

1. Trafność, pozwalająca ocenić adekwatność w zastosowanych metodach projektu do 

problemów i kwestii społecznych, które projekt miał rozwiązać.

2. Skuteczność, badająca stopień realizacji zakładanych celów, skuteczność użytych metod oraz 

wpływ czynników zewnętrznych na ostateczne efekty.

3. Użyteczność, badająca stopień, w jakim projekt zaspokaja istotne potrzeby grup docelowych 

lub przyczynia się do rozwiązania problemów, niezależnie od tego, czy były one sygnalizowane 

przez cele projektu (czy rzeczywiste efekty projektu są zgodne z potrzebami?).

4. Trwałość, określająca szanse trwania pozytywnych zmian wywołanych oddziaływaniem 

projektu po jego zakończeniu.

Opisanym wyżej kryteriom przyporządkowane zostały pytania ogólne i szczegółowe, zestawione 

w tabeli 1.

Tabela 1. Pytania szczegółowe ewaluacji ex post

Kryterium
ewaluacji

Zakres pytania

Trafność 1. Pytanie ogólne: w jakim stopniu ten projekt miał sens z punktu widzenia 
istniejących potrzeb w zakresie reintegracji z rynkiem pracy mieszkańców 
warszawskiej Dzielnicy Bielany, klientów OPS?
2. Pytania szczegółowe:
1) Czy cele projektowe zostały sformułowane w jasny i precyzyjny sposób?
2) Jak można ocenić stopień, w jakim cele projektowe zaspakajały potrzeby 
uczestników w zakresie przełamania bariery bezrobocia?

Skuteczność 1. Pytanie ogólne: do jakiego stopnia cele ogólne i szczegółowe, zdefiniowane 
na etapie projektowania, zostały osiągnięte?
2. Pytania szczegółowe:
1) Jakie działania sprzyjały wysokiej skuteczności realizowanych zadań 
projektowych?
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2) Czy działania te mogą zostać uznane za dobre praktyki warte 
upowszechnienia?
3) Czy zaplanowane działania zostały w projekcie osiągnięte?

Użyteczność 1.Pytanie ogólne: na ile projekt spełnił oczekiwania potencjalnych adresatów?
2. Pytania szczegółowe:
1) W jakim stopniu i w jaki sposób realizacja projektu przyczyniła się do 
poszerzenia wiedzy i umiejętności adresatów?
3) Na ile cele projektu okazały się zgodne z faktycznymi potrzebami 
adresatów projektu?

Trwałość 1. Pytanie ogólne: w jakim stopniu zrealizowany projekt ma szansę przyczynić 
się do trwałego ukształtowania nowych postaw i zachowań adresatów 
projektu?
2. Pytanie szczegółowe:
1) Jakie czynniki mogą decydować o trwałości postaw i zachowań adresatów?

Podstawową wartością, która ma być uzyskana w trakcie realizacji projektów

dofinansowywanych z funduszy strukturalnych jest tworzenie nowych umiej ętności

i kwalifikacji, które wykorzystane przez uczestników projektu na rynku pracy pozwolą im 

polepszyć poziom, jakość życia i odsunąć groźbę społecznego wykluczenia. Rynek pracy 

i miejsce jakie człowiek na nim zajmuje stanowią bowiem podstawowe wyznaczniki pozycji 

społecznej, decydują także o indywidualnym poczuciu własnej wartości. Stąd też w procesie 

ewaluacji jednym z głównych obszarów oceny jest subiektywne poczucie podniesienia przez 

osoby poziomu posiadanej wiedzy i zdobycie nowych kompetencji niezbędnych na regionalnym 

rynku pracy oraz określenie skłonności do zmiany własnych przyzwyczajeń, zachowań i 

nawyków.

Ewaluację twardych rezultatów przeprowadzono na podstawie danych zawartych w dokumentacji 

projektu oraz ankiet wypełnianych przez uczestników w momencie podejmowania pracy, lub trzy 

miesiące po zakończeniu udziału w projekcie, jeżeli beneficjent nie podj ął zatrudnienia lub nauki.

Ewaluację w zakresie oceny miękkich rezultatów przeprowadzono po każdych zakończonych 

warsztatach poprzez anonimową ankietę zawierającą szczegółowe pytania o zawartość 

merytoryczną zajęć, ich przydatność w dalszym życiu oraz samoocenę pod względem rozwoju 

umiejętności potrzebnych na rynku pracy, poczucia własnej wartości i motywacji.
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W tym zakresie przedmiotem ewaluacji były oceny warsztatów: Psychoedukacja, Doradztwo 

zawodowe, Obsługa komputera i wykładów z Prawa Pracy, jakich dokonywali uczestnicy 

projektu w pierwszym etapie realizacji projektu.

IV. METODA BADANIA

W niniejszym raporcie zaprezentowane zostaną informacje pochodzące z dokumentacji projektu, 

które zawierają dane liczbowe o wszystkich działaniach podjętych na rzecz wszystkich 100 

uczestników projektu. Szczegółowa analiza rezultatów poszczególnych działań zostanie 

dokonana na podstawie ankiet wypełnianych przez uczestników po podjęciu pracy lub 3 miesiące 

po zakończeniu uczestnictwa w projekcie. W okresie trwania projektu zebrano ankiety od 84 

osób.

W trzech badaniach ewaluacyjnych mid - term wzięło udział 96 uczestników projektu (96 proc.). 

Od każdego uczestnika projektu zebrano 4 ankiety ewaluacyjne przed (PRE - test) i 4 po każdym 

warsztacie wewnętrznym (POST -test) -  razem uzyskano odpowiedzi z 768 ankiet. Badanie I, II, 

III miało charakter anonimowy. Badanie IV, będące rodzajem „sprawozdania z postępów” miało 

charakter imienny.

1. Badanie I -  29 uczestników (ocena 4 warsztatów - 232 ankiety)

2. Badanie II -  57 uczestników (ocena 4 warsztatów - 456 ankiet)

3. Badanie III -  10 uczestników -  (ocena 4 warsztatów - 80 ankiet)

4. Badanie IV - po zakończeniu projektu. W badaniu ankietowym uczestniczyły 84 osoby (84 

proc.), 46 kobiet i 38 mężczyzn.. Od 16 osób nie uzyskano odpowiedzi -  w analizach 

statystycznych występują w kategorii „brak danych”.

Pytania ankiet wypełnianych przez uczestników były skonstruowane w taki sposób, aby można 

było ustalić, czy realizowane są założone w projekcie cele szczegółowe. Pytania sformułowane 

były w sposób zrozumiały i uwzględniały zasadę równości genderowej.

V. UCZESTNICY PROJEKTU

Zaplanowano, że wsparciem zostanie objęta grupa osób korzystająca ze świadczeń pomocy 

społecznej, w wieku aktywności zawodowej, nie posiadająca zatrudnienia, o niskich 

lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Grupę docelową stanowiło 100 osób 

bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. Założono, że w projekcie weźmie udział 20 osób
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bezrobotnych (w tym 8 osób długotrwale bezrobotnych) oraz 80 osób nieaktywnych zawodowo. 

Założone wskaźniki zostały zrealizowane1.

W projekcie uczestniczyło 55 kobiet i 45 mężczyzn. Połowa osób pozostawała bez pracy 

powyżej 2 lat, wśród osób długotrwale bezrobotnych przeważały kobiety. W grupach 

najmłodszej (do 24 r.ż.) i najstarszej (powyżej 55 r.ż.) było dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet, 

ale w grupie 25-40 r.ż. dominowały kobiety, prawdopodobnie powracające na rynek pracy po 

urodzeniu dziecka. Mężczyźni dwa razy częściej niż kobiety reprezentowali najniższy poziom 

wykształcenia -  wykształcenie podstawowe. Większość osób miała wykształcenie średnie lub 

wyższe (56 proc.), przy czym pięć razy więcej kobiet niż mężczyzn posiadało wykształcenie 

średnie ogólne, a także dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn posiadało wykształcenie wyższe. 

Mężczyźni mieli natomiast przewagę w grupie z wykształceniem zawodowym i średnim 

zawodowym.

Tabela 2. Charakterystyka demograficzna uczestników projektu (wg ankiet) n=84

Cechy demograficzne BO Liczba
ogółem K M

liczba uczestników 84 46 38
długość okresu na bezrobociu
do 1 roku 29 13 16
pow. 1 r. do 2 lat 20 12 8
2 -  6 lat 25 13 12
pow. 6 lat 6 5 1
b.d. 4 3 1
wiek uczestników
do 24 l. 16 5 11
25 -  40 l. 32 22 10
41 -  54 l. 23 14 9
pow. 55 lat 12 4 8
b.d. 1 1 0
wykształcenie
podstawowe 17 5 12
zasadnicze zawodowe 10 2 8
średnie ogólne 20 17 3
średnie zawodowe 21 10 11
wyższe 15 10 5

1 Dokumentacja projektu.
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Zróżnicowana struktura wieku i wykształcenia uczestników projektu oznacza znaczne 

zróżnicowanie potrzeb i oczekiwań w zakresie wsparcia w powrocie na rynek pracy.

Szczególnie, że:

•  połowa uczestników miała niewielkie doświadczenie na rynku pracy,

•  blisko 30 proc. uczestników projektu to młode kobiety,

•  blisko 30 proc. uczestników reprezentowała najniższy poziom kwalifikacji,

•  jedna trzecia uczestników była w wieku definiowanym jako „niemobilny zawodowo” (pow. 

40 r.ż.).

Te cztery kategorie osób bezrobotnych doświadczają największych trudności z w znalezieniu 

pracy. Aby osiągnąć zakładane w projekcie cele zastosowane zostały różnorodne działania 

uczące, wspierające i motywujące, których pozytywne oddziaływanie na proces reintegracji 

społecznej i zawodowej potwierdzają badania psychologiczne, socjologiczne oraz doświadczenia 

podobnych projektów.2

VI. PODJĘTE DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO REALIZACJI CELÓW PROJEKTU

Dla osiągnięcia każdego z celów szczegółowych zaplanowano szereg działań przełamujących 

zdiagnozowane wcześniej bariery ograniczające aktywność uczestników. Znajdowało się wśród 

nich podnoszenie kwalifikacji zawodowych i społecznych poprzez kursy i przygotowanie 

zawodowe, motywowanie do poszukiwania pracy i kompleksowe wspieranie uczestników w tym 

procesie na warsztatach psychologicznych, poprzez doradztwo zawodowe i pomoc specjalisty ds. 

rynku pracy. Instrumenty te prowadziły do wzrostu realnych szans na znalezienie zatrudnienia 

przez uczestników poprzez podniesienie ich „obiektywnej” wartości na rynku pracy i wiążącym 

się z tym zjawiskiem wzrostem wiary we własne siły i możliwości. Działania prowadzone były w 

takiej kolejności, aby zapewniały uczestnikom stopniowe nabywanie kompetencji społecznych i 

zawodowych, następnie pozwalały na zweryfikowanie ich i doskonalenie w procesie

2 Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa, październik 2009 r.
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poszukiwania pracy oraz dawały możliwość sięgnięcia po dodatkowe wsparcie w postaci 

przygotowania zawodowego, profesjonalnego pośrednictwa pracy lub wolontariatu.

1. Sposób realizacji wsparcia

Działania prowadzone były w małych grupach -  liczących maksymalnie 10 osób lub poprzez 

indywidualne konsultacje ze specjalistami w projekcie. Każda grupa przechodziła przez 8- 

tygodniowy cykl szkoleń wewnętrznych, trwających 5 dni w tygodniu. Następnie, każdy z 

uczestników projektu CAS miał możliwość indywidualnego wyboru szkolenia/kursu 

zawodowego, podnoszącego szanse na znalezienie zatrudnienia. Wybór kursu poprzedzony był 

badaniem predyspozycji i preferencji zawodowych przy pomocy Testu Thomasa. Po zakończeniu 

kursu zawodowego uczestnicy aktywnie poszukiwali pracy. Część z nich przed podjęciem tego 

kroku miała możliwość odbycia przygotowania zawodowego lub wolontariatu, który mógł 

prowadzić do zdobycia praktyki w wybranym zawodzie.

W ramach projektu zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane instrumenty wsparcia.

2. Szkolenia wewnętrzne

Szkolenia wewnętrzne stanowiły zbiór warsztatów, wykładów i konsultacji indywidualnych 

prowadzonych przez specjalistów, na które składały się:

Zajęcia psychoedukacji: warsztaty oraz konsultacje indywidualne, które wyposażały

uczestników w wiedzę teoretyczną i umiej ętności praktyczne w zakresie nabywania i pogłębiania 

umiejętności psychospołecznych. Przeprowadzono dziesięć 76-godzinnych szkoleń dla 10- 

osobowych grup. Uczestniczyło w tych zajęciach 100 osób.

Zajęcia z doradcą zawodowym: warsztaty oraz konsultacje indywidualne, w ramach których 

uczestnicy nabywali kompetencje związane z poszukiwaniem pracy, tworzyli wraz z doradcą 

Indywidualne Plany Działania oraz wypełniali Test Thomasa -  określający ich predyspozycje 

zawodowe i stanowiący podstawę wyboru kursu zawodowego. Zrealizowano 10 edycji 76- 

godzinnych zajęć dla 10 osobowych grup. Uczestniczyło w tych zajęciach 100 osób. 98 osób 

zostało objętych Testem Thomasa.

Zajęcia z podstaw obsługi komputera i internetu: szkolenie grupowe i indywidualne konsultacje 

dla potrzebujących ich uczestników. Zajęcia w wymiarze 42 godzin dla 10 grup. Udział w 

zajęciach wzięło 100 osób.
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Zajęcia z prawnikiem: wykłady i konsultacje indywidualne zapoznaj ące uczestników z 

potrzebnymi im zagadnieniami z prawa pracy w wymiarze 21 godzin dla 10-osobwej grupy. 

Udział w zajęciach wzięło 100 osób.

Zajęcia z terapeutą ds. uzależnień: zajęcia wspierająco - motywujące adresowane do osób 

uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Zrealizowano dziesięć 8-godzinnych zajęć dla 

każdej grupy. Udział w zajęciach wzięło 100 osób.

Znaczenie szkoleń wewnętrznych dla osiągnięcia rezultatów projektu zostanie przedstawione w 

rozdziale VII.

3. Szkolenia zewnętrzne

Szkolenia i kursy zawodowe: dobierane były indywidualnie dla każdego uczestnika na podstawie 

wyników Testu Thomasa i konsultacji diagnostycznych z doradcą zawodowym. Kursy 

zawodowe zlecane były na zewnątrz wyspecjalizowanym firmom . Trwały od 1,5 do 3 miesięcy 

(średnio 2 miesiące) i kończyły się uzyskaniem świadectwa lub certyfikatu potwierdzającego 

ukończenie kursu. Wybór kursu poprzedzony był Testem Thomasa diagnozującym odpowiedni 

dla badanego charakter pracy. Testem objętych zostało 98 osób. Dokładna charakterystyka 

profilu preferencji zawodowych sporządzona przez doradcę zawodowego służyła jako jeden z 

elementów w tworzeniu drugiego etapu Indywidualnego Planu Działania, w którym uczestnik 

wraz z doradcą określał kierunek dalszego kształcenia się. Nad realnością tych planów czuwał 

specjalista ds. zatrudnienia, z którym uczestnicy analizowali sytuację na warszawskim rynku 

pracy i wybierali kurs pod kątem realnych możliwości znalezienia zatrudnienia.

Uczestnictwo osób w kursach zawodowych

Spośród 84 uczestników, którzy wypełnili ankietę końcową 76 osób deklaruje, że ukończyło 

jeden lub więcej kursów zawodowych. Wśród ośmiu osób, które nie podjęły kursu zawodowego 

znajduje się 5 mężczyzn i 1 kobieta. Osoby te podjęły pracę nie korzystaj ąc z tego wsparcia.

Osoby, które skorzystały z kursów wybierały następujące kierunki kształcenia:
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Tabela 3. Kierunki kształcenia na kursach zawodowych wybieranych przez beneficjentów (wg 

płci); n=76

K(n=43) M(n=33)

opiekunka osób starszych (4 os.) prince 2
trenerka komputera kierowca: prawo jazdy kategorii C
redaktor prawo jazdy kategorii B
manicure pracownik kancelaryjny
specjalista turystyki kucharz
pracownik biurowy magazynier
prawo jazdy kat. B WF-mag
sekretarka-recepcjonistka medyczna wózki widłowe
księgowość opiekun osób starszych
język angielski wózki widłowe
kadry, płace operator
grafik komputerowy operator maszyn budowlanych
wizażystka, fitness, prawo jazdy kat. B elektryk
BHP, personalna ochrona
asystentka stomatologiczna archiwista
komputer, grafik stron www j ęzyk niemiecki
księgowość komputer (zaawansowana znajomość)
komputer uprawnienia energetyczne
marketing informatyk
technik architekt pracownik biurowy
pomoc kosmetyczna grafik komputerowy
bukieciarstwo instruktor nauki jazdy
fryzjerstwo, prawo jazdy kat. B operator koparko-ładowarki
menadżer gastronomii wózki widłowe, spawacz TIG
archiwista murarz, glazurnik
asystentka notarialna dietetyk

Wśród kobiet największą popularnością cieszył się kurs asystentki stomatologicznej. Wybrało go 

12 kobiet. Pięć z nich znalazło zatrudnienie. Następne na liście kobiet znalazły się kursy 

związane z obsługą osobistą: wizaż, kosmetyka, fryzjerstwo, manicure -  wybrało je 7 kobiet. 

Trzy z nich podjęły po kursie pracę. Trzy osoby zdecydowały się pogłębiać znajomość 

komputera, przygotowuj ąc się do zawodu: trenerka komputera, projektantka stron www i grafik 

komputerowy. Wszystkie znalazły pracę. Zawód opiekunki osób starszych wybrany przez cztery 

osoby kilka lat temu zawód ten dawał w Warszawie gwarancj ę zatrudnienia -  obecnie zapewnił 

pracę jednej osobie. Piętnaście kobiet uzupełniło podstawowy kurs zawodowy dodatkowym 

kursem komputerowym oraz zdobyciem prawa jazdy kategorii B.

Mężczyźni najczęściej wybierali zawód pracownika magazynu z uprawnieniami na wózki 

widłowe (10 osób) -  pięciu znalazło pracę. Rzadziej wybierali zawód ochroniarza (5 osób).
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Dwóch z nich znalazło zatrudnienie. Kilku uczestników (7 osób) wybrało kształcenie w 

zawodach wymagających przygotowania technicznego jak elektryk, operator koparko-ładowarki, 

operator maszyn budowlanych, kierowca z prawem jazdy kategorii C, czy techniki spawania. 

Cztery osoby znalazły zatrudnienie. Dwóch mężczyzn przygotowywało się do zawodu opiekuna 

osób starszych z perspektywą wyjazdu do Niemiec (dodatkowy kurs języka niemieckiego). Jeden 

z nich podjął pracę w Polsce. Podobnie jak kobiety, mężczyźni kończyli dodatkowo kursy na 

prawo jazdy i kursy komputerowe.

Uczestnicy, którzy podjęli pracę lub naukę oceniali przydatność kursu zawodowego jako bardzo 

istotnego elementu przygotowującego do podjęcia pracy. Osoby, które podjęły prace dokonywały 

tej oceny z punktu widzenia praktycznej użyteczności wiedzy i umiejętności zdobytych na kursie.

Wśród nich blisko 85 proc. oceniło szkolenie jako „dobrze” lub „częściowo” przygotowujące do 

wykonywania zawodu. Tylko jedna z osób, które podjęły pracę oceniła je jako „słabe” (1,8 

proc.). Ale równie pozytywne oceny na temat kursów zawodowych były reprezentowane wśród 

osób, które nie podjęły pracy. Aż 58 proc. ocenia kurs jako „dobrze” przygotowujący do 

wykonywania zawodu, a 26 proc. jako „częściowo” przygotowujący. W grupie tej większy jest 

natomiast odsetek osób, które oceniaj ą, że kurs przygotował je „słabo” do pracy w wybranym 

zawodzie (12,9 proc).

Tabela 4. Ocena przydatności szkolenia zawodowego

Czy uważa Pan/Pani, ze szkolenie przygotowało Pana/Panią do wykonywania pracy w zawodzie?

Ocena
Ogółem

n=84
Dobrze
N=42

Częściowo
N=28

Słabo
N=5

bd. i nd.
N=9

% 100,0 50,0 33,3 6,0 10,7
osoby, które 
podjęły pracę 
lub naukę

53 24 20 1 8

% 63,0 45,2 37,7 1,8 15,0
osoby, które nie 
podjęły pracy 
lub nauki

31 18 8 4 1

% 37,0 58,0 25,8 12,9 3,2
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Podsumowanie

Kursy zawodowe, których adekwatność do wykonywania wybranego zawodu oceniana była 

pozytywnie zarówno przez osoby, które podjęły pracę, jak i te, które nadal były w procesie jej 

poszukiwania stanowiły ważny element w procesie reintegracji z rynkiem pracy. Trafny był 

zarówno sposób doboru kursów dla poszczególnych uczestników oraz ich jakość mierzona 

poziomem przygotowania do wykonywania zawodu oraz certyfikatami i uprawnieniami do 

wykonywania zawodu. W badaniach nad barierami w powrocie na rynek pracy brak formalnie 

potwierdzonych kwalifikacji identyfikowany jest jako istotna przeszkoda.3 

Przeświadczenie uczestników projektu o jego użyteczności było z kolei jednym z elementów 

budowania ich wiary w powodzenie w znalezieniu pracy i wzrostu samooceny.

4. Przygotowanie zawodowe

Cześć uczestników, którzy zakończyli szkolenie zawodowe miała możliwość zdobycia nowych 

kwalifikacji poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy według ustalonego 

programu. Przygotowanie zawodowe trwało od 3 do 6 miesięcy (średnio -  4 miesiące).

W przygotowaniu zawodowym uczestniczyło 26 osób. Wzięło w nim udział dwa razy więcej 

kobiet niż mężczyzn, kontynuuj ąc kierunek wybrany na szkoleniu zawodowym i zdobywaj ąc w 

ten sposób praktykę w zawodzie. Ukończyło je 18 kobiet (39 proc. wszystkich uczestników) i 8 

mężczyzn (21 proc. wszystkich uczestników).

Wykres 1. Liczba osób, które ukończyły przygotowanie zawodowe wg płci i wieku (n=84)

Przygotowanie zawodowe N=84 

(wg wieku)

1 1 3 l i □  tak=26

□  nie = 58

do 24 l.n=16 25-40 n=32 41-54 n=24 55 i pow.n=12

3 W badaniach Bilans Kapitału Ludzkiego (PARP, 2011) stwierdzono, że 29 proc. osób bezrobotnych planuje 
zdobycie certyfikatów i uprawnień zawodowych, aby sprostać wymaganiom pracodawców.

14



Z tej formy wsparcia skorzystały przede wszystkim osoby w wieku 25-40 lat. Najmniej aktywnie 

wykorzystały ją  osoby najmłodsze i najstarsze.

Tylko 42 proc. osób korzystaj ących z tej formy wsparcia oceniło, że spełniło ono swoją rolę i 

dobrze przygotowało ich do wykonywania zawodu. Większość badanych oceniła jednak tę formę 

nauki negatywnie.

Wykres 2. Ocena przygotowania do pracy po skorzystaniu z instrumentu „przygotowanie 

zawodowe”.

Czy przygotowanie zawodowe przygotowało do pracy?
n=26

12%

42% □ tak=11

□ nie=12

□ bd.=3

Większy odsetek osób negatywnie oceniła przydatność instrumentu przygotowania zawodowego 

w podjęciu pracy. Ocena ta znajduje swoje odbicie w sytuacji zawodowej w jakiej znaleźli się oni 

po ukończeniu przygotowania zawodowego.

Wykres 3. Losy uczestników „przygotowania zawodowego”

Losy zawodowe uczestników "przygotowania zawodowego"
n=25

8%

/Cl/ \ \  38% □ pracuje w zawodzie n=10

35%

J

□ nie pracuje w zawodzie n=5

□ nie podjął pracy n=9

□ bd.n=2

19%
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Ponad jedna trzecia uczestników „przygotowania zawodowego” nie podjęła pracy, a blisko jedna 

piąta nie pracuje w zawodzie, do którego szkoliła się na praktyce. Należy podkreślić, że kierunek 

wybranego zawodu wpływał na skuteczność tego instrumentu. Pracę po przygotowaniu 

zawodowym otrzymały osoby w zawodach wymagających wiedzy specjalistycznej, nawet na 

najniższym poziomie, takich jak asystent notariusza, pomoc stomatologiczna czy pracownik 

działu personalnego. Nie otrzymali oferty pomocnicy archiwisty, sprzedawca, kucharz.

Podsumowanie

Pozytywną stroną tej formy wsparcia jest jednak ułatwienie wejścia na rynek pracy 57 proc. osób 

korzystających z „przygotowania zawodowego”. Obok nauki zawodu przygotowanie zawodowe 

pełni również rolę adaptacyjną do środowiska pracy. Z tego punktu widzenia możliwość odbycia 

praktyki w realnej firmie, nawet nie zakończona ofertą pracy jest silnym instrumentem wsparcia 

w procesie reintegracji zawodowej. Jest to szczególnie istotne w obecnej sytuacji szybkich zmian 

w zakresie nowych technologii ale także stylu pracy i wymagań pracodawców.

5. Aktywne poszukiwanie pracy

Zadanie to obejmowało okres pracy z uczestnikiem po zakończeniu kursu zawodowego lub kursu 

i przygotowania zawodowego. Korzystając ze wsparcia specjalisty ds. zatrudnienia uczestnicy 

kontynuowali konstruowanie drugiej fazy Indywidualnego Planu Działania identyfikując 

trudności, jakie spotykają przy poszukiwaniu pracy, wyznaczając realne do osiągnięcia cele 

zawodowe oraz sposób monitorowania swoich działań. Dla osób, które nie podjęły zatrudnienia 

po ukończeniu kursu przeprowadzone zostały warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Liczba osób, które podjęły pracę lub naukę

Spośród 100 uczestników projektu 59 osób podjęło naukę lub pracę, w tym 57 osób pracuje, a 2 

osoby podj ęły naukę, jedna kobieta i jeden mężczyzna. Zarówno mężczyźni jak i kobiety 

podejmowali pracę z równą intensywnością. Różnica pomiędzy nimi wynosi 2 procent.
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Tabela 5. Uczestnicy, którzy podjęli pracę i/lub naukę wg płci4

Podjęcie pracy Ogółem Kobiety Mężczyźni
Ogółem N=100

% N=55 % N=45 %

Podjęli pracę lub 
naukę 59 59,0 32 58,0 27 60,0

Nie podjęli 
pracy lub nauki 41 41,0 23 42,0 18 40,0

Wskaźnik efektywności zatrudnienia wśród uczestników projektu wynosi 59 proc. Dla 

porównania: wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w projektach aktywizacyjnych dla 

bezrobotnych które prowadzą urzędy pracy w województwie mazowieckim wynosi 44,3 proc.5

Mężczyźni, bez względu na wykształcenie podejmowali pracę fizyczną w zawodach kasjer- 

sprzedawca, pracownik ochrony, elektryk, magazynier -  kierowca wózków widłowych, 

kierowca, stolarz, pracownik ekipy sprzątającej, opiekun osoby starszej6. Wśród zawodów 

nierobotniczych występuje pracownik biurowy, kierownik zaopatrzenia, pracownik poczty. 

Spośród 30 kobiet, które podjęły pracę pięć pracuje jako asystentki stomatologiczne, pięć jako 

sprzedawczynie, trzy pracują w usługach osobistych: asystentka wizażystki, fryzjerka, 

kosmetyczka, trzy wybrały zawód opiekunki, dwie zostały księgowymi, dwie pracują w biurze. 

Dwie z nich weszły na ścieżkę kariery w branży turystycznej i szkoleniowej. Jedna osoba została 

menedżerką i jedna podj ęła działalność gospodarczą w branży nieruchomości.

Podsumowanie

Wybór zawodu dokonywany na podstawie znajomości własnych predyspozycji określonych 

Testem Thomasa i bieżącą analizą zapotrzebowania na określone kategorie pracowników na 

warszawskim rynku pracy skutkował różnorodnością wyborów i skutecznością w znajdowaniu 

zatrudnienia. W grupie kobiet można zauważyć wyraźny wzrost zapotrzebowania na 

pracowników pomocniczych w gabinetach dentystycznych. W projekcie trend ten został 

zauważony i wykorzystany.

4 Dane z dokumentacji projektu.
5 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku. MPiPS Departament Funduszy, 
Warszawa, czerwiec 2011, s. 9. Średnia efektywności w skali kraju jest na poziomie 54,2%.
6 Dane z 84 ankiet uzyskanych od beneficjentów.
7 Dane z 84 ankiet uzyskanych od beneficjentów.
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Podjęcie pracy a struktura demograficzna uczestników projektu

Analiza populacji osób bezrobotnych w Polsce wskazuje, że czynniki demograficzne takie jak 

wiek, płeć, długość okresu na bezrobociu wpływają w istotny sposób na szanse znalezienia pracy. 

Dlatego istotne jest przeanalizowanie jakie znaczenie miały te czynniki na podjęcie zatrudnienia 

w grupie uczestników projektu.

o

Tabela 6. Liczba osób, które podjęły pracę lub naukę wg długości okresu bezrobocia i płci

Długość okresu 
bezrobocia

Ogółem
N=84 %

Osoby, które 
podjęły pracę 

lub naukę
%

Odsetek osób w 
danej grupie 

bezrobocia, które 
podjęły prace

Kobiety N=46 54,8 N=30 100,0 65,2
do 1 roku 13 28,2 12 40,0 92,3

pow. 1 r. do 2 lat 12 26,0 5 16,6 41,6
2-6 lat 15 32,6 11 36,6 73,3

pow. 6 lat 5 10,8 2 6,6 40,0
bd. 2 4,3 0 0 0,0

Mężczyźni N=38 45,2 N=23 100,0 60,5
do 1 roku 16 42,1 12 52,1 75,0

pow. 1 r. do 2 lat 9 23,7 7 30,4 77,8
2-6 lat 10 26,3 2 8,7 20,0

pow. 6 lat 1 2,6 0 0 0,0
bd. 2 5,2 2 8,7 20,0

Wśród osób, które podjęły pracę kobiety przeważały o 9,6 p.p. nad mężczyznami. Ale na 

wysokość tego wskaźnika mogła zaważyć większa liczba kobiet w projekcie. Przewaga ta 

utrzymuje się również wtedy gdy analizujemy efektywność zatrudnienia wewnątrz grupy płci. 

Spośród wszystkich kobiet pracę podjęło 65,2 proc., a spośród mężczyzn -  60,5 proc. Większa 

wartość wskaźnika zatrudnienia kobiet występuje niemal we wszystkich kategoriach długości 

okresu bezrobocia, poza kategorią 1-2 lata, która obejmuje prawdopodobnie kobiety powracające 

do pracy po urodzeniu dziecka. Podj ęte w projekcie działania odniosły szczególnie pozytywny 

skutek w przypadku kobiet długotrwale bezrobotnych. Ponad 73 proc. kobiet pozostających bez 

pracy od 2 do 6 lat znalazło zatrudnienie, podczas gdy tylko 20 proc. mężczyzn w tej grupie 

podjęło pracę. Do pracy powróciło także 40 proc. kobiet z przerwą wynoszącą ponad 6 lat. 

Jedynemu mężczyźnie z tej kategorii nie powiodło się podjęcie pracy.

8 Dane z 84 ankiet uzyskanych od beneficjentów
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Podsumowanie

Instrumenty wsparcia zastosowane w projekcie wpłynęły w widocznym stopniu na przełamanie 

barier jakie napotykają kobiety długotrwale bezrobotne w powrocie na rynek pracy. W 

mniejszym, ale również istotnym stopniu ułatwiły podjęcie pracy mężczyznom pozostającym na 

bezrobociu krócej niż 2 lata.

Tabela 7. Liczba osób, które podjęły pracę lub naukę wg wieku i płci9

Wiek Ogółem
N=84 %

Osoby, które 
podjęły pracę 

lub naukę
%

Odsetek osób w 
danej grupie 
wieku, które 
podjęły prace

Kobiety N=46 54,8 N=30 100,0 65,2
do 24 lat 5 10,8 4 13,3 80,0

25-40 22 47,8 16 53,4 72,7
41-54 14 30,4 9 30,0 64,3

55 i powyżej 5 10,8 1 3,3 20,0
Mężczyźni N=38 45,2 N=23 100,0 60,5

do 24 lat 11 28,9 7 30,4 63,6
25-40 10 26,3 8 34,8 80,0
41-54 10 26,3 4 17,4 40,0

55 i powyżej 7 18,4 4 17,4 57,1

Analiza rozkładu statystyk podjęcia pracy i wieku uczestników wskazuje, że w projekcie 

zastosowane zostały skuteczne instrumenty przełamuj ące bariery zatrudnienia młodych kobiet 

zarówno z roczników najmłodszych do 24 lat ale także w grupie 25-40 lat i powyżej 40 r.ż. W 

grupie kobiet najmłodszych, do 24 r.ż. znalazło zatrudnienie 80 proc. Ponad 72 proc. kobiet z 

grupy 25-40 podjęło pracę i podobnie ponad 64 proc. w „trudnozatrudnialnej” grupie po 40 r.ż. 

Jednakże w grupie kobiet obserwuje się powszechną na rynku pracy tendencję malejącą wraz z 

wiekiem zatrudnienia. W grupie mężczyzn zjawisko to nie jest tak wyraźne ze względu na 

zdecydowaną przewagę w zatrudnieniu w grupie 25-40 lat (80 proc.). Tylko dwóch mężczyzn z 

tej grupy wiekowej nie podjęło pracy w momencie badania.

W grupach mężczyzn najmłodszych i najstarszych silnie reprezentowanych w warszawskich 

statystykach bezrobocia podjęło pracę odpowiednio 63,6 proc. oraz 57,1 proc. Osób.

9 Dane z 84 ankiet uzyskanych od beneficjentów
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Zastosowane w projekcie metody wsparcia młodych osób bez doświadczenia zawodowego, 

młodych kobiet powracających na rynek pracy, kobiet po 40 r. ż. i mężczyzn po 54 r.ż. okazały 

się skuteczne w reintegracji z rynkiem pracy grup, dla których czynnik wieku diagnozowany jest 

jako przeszkoda w podjęciu pracy.

Bariery w podjęciu pracy

Wśród 30 osób, które wypełniły ankietę, ale nie podjęły pracy, znajduje się równa liczba kobiet i 

mężczyzn. Niestety tylko 10 osób opisało swoją sytuację, wskazując przyczyny powstrzymujące 

je przed podjęciem pracy. W pięciu przypadkach podano powody osobiste: choroba, śmierć 

bliskiej osoby lub konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny. Dwie osoby 

stwierdzają zbyt niskie kwalifikacje i brak doświadczenia w zawodach, w których próbowali 

podj ąć pracę, dwie osoby wymieniaj ą brak ofert w wybranym zawodzie lub brak ofert dla 

starszych pracowników, jedna osoba nie podjęła pracy ze względu na konieczność pracy w nocy.

Uczestnicy, którzy nie podj ęli pracy upatruj ą rozwiązania swojego problemu w zmianie sytuacji 

na rynku pracy i lepszego nastawienia pracodawców do osób bezrobotnych (7 osób). Na poprawę 

stanu zdrowia przed podjęciem pracy oczekują 2 osoby; podniesienie kwalifikacji, zdanie 

egzaminu państwowego z języka planują przed podjęciem pracy 3 osoby. Jeden z uczestników 

czeka „na szczęście” inny na „znajomości”. Jedna osoba „potrzebuje czasu” aby rozpocząć 

poszukiwania pracy. W grupie 15 osób, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie 10 osób nadal 

postrzega rynek pracy, jako „terytorium nie do zdobycia” i czeka na zmiany koniunktury, lub 

pomoc z zewnątrz. Osoby te powinny w miarę możliwości pozostać w obszarze zainteresowania 

realizatorów projektu pracuj ących w OPS Bielany, ze względu na potrzebę kontynuowania 

wybranych instrumentów aktywizacyjnych dla tej grupy osób w dłuższym okresie czasu.

6. Wsparcie specjalisty ds. wolontariatu.

Wsparcie realizowane dwutorowo, polegało ono na organizowaniu pomocy wolontariuszy dla 

uczestników projektu oraz ułatwianiu zdobycia praktyki zawodowej osobom poprzez 

zapewnienie im ofert pracy na zasadzie wolontariatu. Jedna osoba zadeklarowała skorzystanie z 

tej formy wsparcia.
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VII. ZESTAWIENIE POMIARU POZIOMU REALIZACJI DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Pomiar realizacji działań został zapisany we wniosku w postaci „twardych” rezultatów projektu. 

Wszystkie zakładane wskaźniki zostały osiągnięte lub znacznie przekroczone.

Tabela 8. Osiągnięcie rezultatów „twardych” projektu

Rezultat Planowana
wielkość

Zrealizowana
wielkość

Procent
realizacji

wskaźnika
Liczba przeprowadzonych godzin 
zajęć psychoedukacyjnych 760 760 100,00

Liczba przeprowadzonych godzin 
zajęć z doradcą zawodowym 760 760 100,00

Liczba przeprowadzonych godzin 
zajęć komputerowych 420 420 100,00

Liczba przeprowadzonych godzin 
zajęć z doradcą zawodowym 210 210 100,00

Liczba przeprowadzonych kursów 
zawodowych 90 17010 188,00

Liczba osób kończących 
przygotowanie zawodowe 20 25 125,00

Liczba osób, które podejmą 
zatrudnienie lub naukę po projekcie 25 59 236,00

w tym: zatrudnienie
- 57 -

w tym: naukę
- 2 -

Rezultaty twarde założone w projekcie zostały osiągnięte w 100 procentach. Dwa wskaźniki, o 

największym znaczeniu dla sukcesu w podejmowaniu pracy zostały znacznie przekroczone: 

przygotowanie zawodowe -  125 proc., i przede wszystkim szkolenia zawodowe -  188 proc. 

Największym osiągnięciem projektu jest przekroczenia zakładanego wskaźnika „podjęcia 

zatrudnienia” przez uczestników o 136 proc. Z zaplanowanej liczby 25 osób pracę podjęło 59 

osób.

10 Miernik: liczba umów szkoleniowych. Dane koordynatora projektu
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Przyczyniło się do tego kompleksowe wdrażanie zróżnicowanych instrumentów

aktywizacyjnych, które mogły zaspokoić różnorodne potrzeby uczestników.

Trwałość sukcesu -  podjęcie pracy, a rodzaje umów na podstawie których zostali 

zatrudnieni uczestnicy projektu.

Wysoka efektywność zatrudnienia w projekcie powinna być zweryfikowana pod kątem trwałości. 

O trwałości tego wskaźnika mogą świadczyć rodzaje umów, na podstawie których zostali 

zatrudnieni uczestnicy projektu.

Tabela 9. Rodzaje umów, na które zatrudnieni są uczestnicy CAS11

Rodzaj umowy Ogółem beneficjenci 
n=59

K
n=32

M
n=27

Umowa o pracę 
(terminowa i bezterminowa) 27 15 12

Umowa zlecenie, umowa 
o dzieło, dział. gosp. 30 16 14

Podjęcie nauki 2 1 1

Umowę o pracę bezterminową lub terminową podpisało 27 osób: 15 kobiet i 12 mężczyzn, 

umowę zlecenie, o dzieło lub działalność gospodarczą podjęło 30 osób, w tym 16 kobiet i 14 

mężczyzn. Umowy o pracę stanowiły 45,8 proc. wszystkich podpisanych umów.

Najczęściej pracę podejmowały osoby z wykształceniem podstawowym i średnim 

ogólnokształcącym. Ale umowę o pracę częściej podpisywały osoby podejmuj ące pracę 

wymagającą kwalifikacji z wykształceniem wyższym i średnim ogólnym. Wysokie zatrudnienie 

osób z wykształceniem podstawowym opiera się na pracy na umowę zlecenie.

11 Dane z ankiet i z dokumentacji projektu
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Wykres 4. Wykształcenie a podjęcie pracy i rodzaj umowy

Wykształcenie BO a podjęcie pracy i rodzaj umowy 
n=54

100%
80%
60%
40%
20%

0%

poziom  wykształcenia

□ Nie pracuje

□ Nauka

□ Umowa zlecenie

□ Umowa o pracę

Najwyższy wskaźnik zatrudnienia osiągnęły osoby najmłodsze - do 24 r.ż., ale to beneficjenci w 

wieku uważanym za „niemobilny zawodowo” częściej otrzymywali umowę o pracę niż osoby 

najmłodsze i najstarsze (powyżej 55 roku życia). W grupie 41-54 r.ż. ponad 40,0 proc. osób 

podpisało taką umowę, podczas gdy w grupie powyżej 55 lat tylko 16 proc.

Wykres 5. Wiek a podjęcie pracy i rodzaj umowy

Wiek BO a podjęcie pracy i rodzaj umowy n=54

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

do 24 l. 25-40 41-54 pow. 55

O T

□ nie pracuje

□ nauka

□ umowa zlecenie

□ umowa o pracę

Na prawdopodobieństwo zatrudnienia na umowę o pracę może również mieć wpływ długości 

okresu bezrobocia.
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Wykres 6. Długość okresu bezrobocia a podjęcie pracy i rodzaj umowy

Długość okresu bezrobocia a podjęcie pracy i rodzaj 
umowy n=54

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Do 1 roku 1-2 l. 2-6 l. pow. 6 l. b.d.

Im krótszy okres bezrobocia tym częściej uczestnicy podejmowali pracę. Osoby o najkrótszym 

okresie bezrobocia częściej podpisywały umowę o pracę niż osoby dłużej bezrobotne. Ponad 40,0 

proc. osób w tej grupie podpisało taką umowę. W grupie z najdłuższym stażem bezrobocia nikt 

nie podpisał umowy o pracę. Czynnik ten nie stanowił jednak istotnego ograniczenia dla rodzaju 

umów, ponieważ również w grupie z ponad dwuletnią przerwą w pracy 30 proc. osób podpisało 

umowy o pracę.

Podsumowanie

Zależność wskaźnika zatrudnienia od wieku, wykształcenia i długości przerwy w pracy 

spowodowanej bezrobociem widoczna była wśród uczestników projektu. Rodzaj umowy jaką 

podpisywały osoby podejmujący pracę nie był bezpośrednio zależny od czynników 

demograficznych. Ponieważ umowy o pracę podpisywały najczęściej osoby starsze (41-54), 

wykształcone (wyższe i średnie), o krótkim okresie bezrobocia można przypuszczać, że o rodzaju 

umowy decydował charakter podejmowanej pracy, a także rodzaj firmy, w której się ją  

podejmowało. Blisko połowa zatrudnionych osób na umowę o pracę jest zapowiedzią trwałości 

efektów projektu.

11■u1:□ nie pracuje

□ nauka

□ umowa zlecenie

□ umowa o pracę
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VIII. EWALUACJA MIĘKKICH REZULTATÓW PROJEKTU12

Wskaźniki miękkie, które leżą u podstaw osiągania wskaźników twardych zostały określone w 

projekcie w następujący sposób:

•  Zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia -  80% (CV, LM, rozmowy 

kwalifikacyjne)

•  Zwiększenie umiej ętności społecznych -  80%

• Wyższa samoocena -  80%

Jak pokazuje doświadczenie z realizacji projektów dla osób bezrobotnych oraz liczne badania 

nad uwarunkowaniami ich aktywności na rynku pracy istotnym elementem aktywizacji 

zawodowej tych osób są działania ukierunkowane na rozwój sfery przekonań i postaw wobec 

pracy.

Motywacja do uczestnictwa w projekcie i akceptacja proponowanych przez Projektodawcę 

działań, często wymagających od uczestników nie praktykowanej wcześniej dyscypliny i 

zorganizowania możliwa jest do przeprowadzenia wówczas gdy uczestnicy projektu uznaj ą te 

działania za przydatne i użyteczne.

Jednym z warunków uzyskania akceptacji jest spełnienie oczekiwań uczestników jakie formułuj ą 

pod adresem proponowanych przez Projektodawcę działań.

Dlatego przed każdym warsztatem obejmującym psychoedukację, doradztwo zawodowe, 

wykłady z prawa pracy i warsztaty komputerowe pytano uczestników o ich oczekiwania, a po 

zajęciach badano poziom ich spełnienia.

Ewaluacja warsztatów pod kątem spełnienia oczekiwań odbiorców daje informację na temat 

użyteczności dostarczanych treści i formy wsparcia.

Przed warsztatami psychoeduakcji oraz po warsztatach pytano uczestników o ocenę własnych 

cech i umiejętności psychospołecznych. Zbiorcza ocena z 3 edycji mid-ewaluacji prezentowana 

jest w tabeli 10.

12 Treść tego rozdział opiera się na ankietach zbieranych od uczestników w trakcie realizacji projektu zgodnie z 
opisem zamieszczonym w rozdz. „Metoda badania”
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Tabela 10. Jak uczestnicy oceniali siebie pod względem posiadania wymienionych cech 

psychospołecznych przed i po warsztacie (w tabeli -  liczba odpowiedzi) n=96=100%13

l.p. Cecha

b. dobra i 
dobra

słaba b. dobra i 
dobra

słaba

% % % %

1 Asertywność 48 23 78 13

2 Dbałość o siebie 36 25 59 37

3 Komunikatywność 61 21 85 12

4 Motywacja do pracy 69 23 87 8

5 Poczucie własnej wartości 33 57 82 11

6 Podejmowanie decyzji 16 56 31 45

7 Pozytywne myślenie 35 21 65 29

9 Stawianie sobie celów 15 43 55 27

10 Strategia rozwoju 
osobistego 40 51 57 30

11 Strategia rozwoju 
zawodowego

41 43 56 23

12 Umiejętność pracy w 
zespole

29 66 81 16

13
Zaangażowanie we własne 
sprawy, we własne życie 16 67 48 30

Po warsztatach można zaobserwować wyraźny wzrost poziomu umiej ętności komunikacyjnych 

(85 proc.), asertywności (78 proc.), motywacji do pracy (87 proc.). Rozwija się poczucie własnej 

wartości (82 proc.) Porównanie stanu samooceny kompetencji psychospołecznych przed i po 

warsztacie pokazuje dużą siłę oddziaływania tego instrumentu na zmianę postrzegania siebie i 

swojej roli w procesie poszukiwania pracy. Dzięki temu możliwe było osiągniecie założonych 

wskaźników miękkich w projekcie.

Jednym z elementów, którego zmianę mierzono w tym kontekście była motywacja do pracy, jako 

najistotniejszy czynnik powodzenia w znalezieniu pracy.

13 Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ze względu na braki danych.

26



Wykres 7. Wpływ warsztatów psychoedukacja na zmianę motywacji do pracy

Wpływ warsztatów psychoedukacja 
na zmianę motywacji do pracy n=96

b.dobra i dobra słaba

Przed uczestnictwem w warsztatach 80 proc. osób oceniało, że ich motywacja do pracy jest 

„dobra”, po warsztatach odsetek osób mocniej zmotywowanych do pracy wzrósł o 9 proc. 

Przekroczony został zatem założony w projekcie wskaźnik wzrost motywacji uczestników.

Celem warsztatów wewnętrznych było również przełamywanie barier powstrzymujących osoby 

przed aktywnością na rynku pracy. W badaniach respondenci wymieniali niedopasowane 

kwalifikacje, brak znajomości komputera, brak ofert pracy, brak umiejętności i brak motywacji 

do poszukiwania pracy jako istotne hamulce swojej aktywności.

Wykres 8. Bariery w poszukiwaniu pracy

Bariery w poszukiwaniu pracy 
n=96
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□  Seriel

nieodpowiednie za mało ofert brak znajomości nie wiem, jak brak "serca" do 
kwalifikacje pracy komputera szukać pracy szukania

wg częstości wymieniania
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Porównanie powodów niepodejmowania pracy po zakończeniu projektu z barierami, jakie 

wymieniano na początku działania pokazuje, że przeszkody wymieniane wówczas zniknęły 

niemal całkowicie. Przestał być problemem „brak znajomości komputera”, czy „nieodpowiednie 

kwalifikacje”, ponieważ uczestnicy zdobyli tę wiedzę na kursach. Ograniczono również 

narzekania na „brak ofert pracy”, gdyż ponad połowa koleżanek i kolegów z projektu podjęła 

pracę. Zniknęła całkowicie kategoria „nie wiem jak szukać pracy”, ponieważ zarówno warsztaty 

grupowe, jak i konsultacje indywidualne doradcy zawodowego i specjalisty ds. zatrudnienia 

dostarczały praktycznej wiedzy w tym zakresie.

Tabela 11. Przyczyny niepodjęcia pracy (dane z ankiet)

Przyczyny nie podjęcia pracy po 

zakończeniu udziału w projekcie
Ogółem K M

46 23 23

Brak ofert 18 10 8

Brak doświadczenia, praktyki, brak 

kwalifikacje, brak certyfikatów
10 4 6

Wydarzenia losowe: choroba własna lub 

członka rodziny
5 3 2

Opieka nad osobą zależną w rodzinie 5 4 1

Wiek 2 1 1

Planuje działalność gospodarczą, ale ma 

problemy z jej uruchomieniem
3 1 2

Warsztaty doradztwa zawodowego zaspokoiły niektóre potrzeby uczestników wyrażone w 

badaniu oczekiwań, szczególnie w zakresie wiedzy o sposobach poszukiwania pracy (63 proc.), 

planowaniu tego procesu (69), szukania pracy przez internet (69 proc.), przygotowania CV i listu 

motywacyjnego (85 proc.).

Jednocześnie warsztaty uświadomiły uczestnikom, jak trudne jest dokonanie bilansu własnych 

silnych i słabych stron, przygotowanie się do rozmowy z pracodawcą, śledzenie ofert na ukrytym 

rynku pracy, czy negocjowanie warunków zatrudnienia, co znalazło wyraz w ocenie tych 

komponentów warsztatu jako niespełniających oczekiwań wszystkich uczestników.
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Wykres 9. Spełnienie oczekiwań wobec warsztatów doradztwa zawodowego

Oczekiwania i ich spełnienie 
Warsztaty doradztwa zawodowego 

PRE i POST n=96
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Taka szczegółowa analiza treści przekazywanych podczas warsztatów dokonywana przez 

uczestników pozwalała na dostosowywanie poszczególnych elementów warsztatu do potrzeb 

kolejnych grup uczestników.

Ponad 75 proc. uczestników miało nadzieję, że warsztat doradztwa zawodowego przyniesie 

pozytywną zmianę w ich życiu i 79 proc. stwierdza, że ich oczekiwania zostały spełnione.

Wykres 10. Czy warsztat doradztwa zawodowego spełnił oczekiwania?

2 3 4 8 9
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Istotnym instrumentem aktywizacji na rynku pracy jest obecnie nauka obsługi podstawowych 

programów komputerowych. Uczestnicy wskazują swoje braki w tym zakresie jako przeszkodę w 

zdobyciu pracy. Zapytano ich przed rozpoczęciem kursu do czego potrzebują tej umiejętności.

Wykres 11. Czy brakowało ci znajomości obsługi komputera?

Okazało się, że połowa uczestników odczuła negatywne skutki braku umiej ętności 

komputerowych w zdobyciu pracy (40 proc.) lub w jej utrzymaniu (10 proc.) Sposób realizacji 

zajęć z komputerem spełnił oczekiwania 58 proc. osób. Mogli oni także rozwijać swoje 

umiejętności na kursach zawodowych lub ucząc się indywidualnie.

Wykres 12. Spełnienie oczekiwań wobec warsztatów komputerowych
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Wielu uczestników interesowało się także wykładami z prawa pracy, z powodu nadziei na 

umiejętność poradzenia sobie w ewentualnym sporze z pracodawcą. 46 proc. miało nadzieję, że 

wiedza z tego zakresu pomoże im w życiu.

Wykres 13. Oczekiwania wobec wykładów z prawa pracy

Udzial w wykładach z prawa pracy a zmiany w życiu 
n=96

25%

f \ 46%
□ TAK

□ Trudno powiedzieć

□  b.d.W
29%^ ----W

Po warsztacie ponad połowa słuchaczy była zadowolona z treści i formy tych zajęć. 

Wykres 14. Spełnienie oczekiwań wykładów z prawa pracy

Uczestnicy chwalili także wybraną formę pracy grupowej, choć korzystali także z konsultacji 

indywidualnych z psychologiem czy doradcą zawodowym. Ceniona była możliwość 

porównywania doświadczeń, uczenia się od innych czy nabywanie umiejętności 

współpracowania w grupie.
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Zadowolenie uczestników z udziału w warsztacie badano także w ankiecie na koniec projektu 

prosząc ich o ocenę, w jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do zdobycia przez nich 

pracy.

Wykres 15. Czy udział w warsztatach Centrum Aktywizacji Społecznej pomógł Panu/Pani w 

zdobyciu pracy?

Ponad połowa respondentów (56 proc.) wskazała na zdecydowaną (odpowiedź „tak”) lub 

częściową („częściowo”) skuteczność wsparcia otrzymanego w projekcie w zdobyciu pracy. 

Tylko 8 proc. osób nie wiąże uczestnictwa w projekcie z podj ęciem pracy. Jedna trzecia 

respondentów, którzy podjęli pracę nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Na pytanie „Co z zajęć w Centrum Aktywizacji Społecznej było najbardziej przydatne w 

zdobyciu pracy?” odpowiedzi udzieliły 33 osoby spośród 84 wypełniających ankietę. Dla 20 

osób najcenniejsze były zajęcia z doradztwa zawodowego (10 osób) i warsztaty 

psychoeduakcyjne (10 osób). Sześć osób odpowiedziało, że przydatne były wszystkie warsztaty, 

a szczególnie możliwość pracy w grupie.

Czy udział w CAS pomógł w zdobyciu pracy? 
n=54

□ TAK

□ CZĘŚCIOWO

□ NIE

□ b.d.
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Podsumowanie

Sukcesy uczestników projektu w znalezieniu pracy poprzedzone były wielogodzinną pracą nad 

rozwojem kompetencji osobistych i społecznych. Dla wielu dorosłych osób praca nad sobą 

traktowana jest jako mniej potrzebna i przydatna niż na przykład ukończenie kursu zawodowego 

i często uczestnictwa w takich zajęciach nie traktują poważnie. W projekcie CAS te formy 

wsparcia zdobyły zaufanie i uznanie uczestników poprzez dopasowanie zarówno treści 

warsztatów, jak i sposobu ich prowadzenia do ich potrzeb i oczekiwań. Jest to świadectwem 

użyteczności tych instrumentów w stosunku do grupy docelowej i jej problemów. Spełnione 

zostały cele projektu w zakresie wielkości rezultatów miękkich projektu. 89 proc. osób 

zadeklarowało wysoką motywację do podjęcia pracy, 85 proc. posiada kompetencje w napisaniu 

CV i listu motywacyjnego, 85 proc. zadeklarowało zwiększenie umiejętności społecznych, a 82 

proc. wzrost poczucia własnej wartości (samooceny).

Ocena warunków realizacji zajęć i trenerów

Wykwalifikowana kadra trenerska jest istotnym elementem sukcesu niniejszego projektu. 

Uczestnicy wskazywali na ciekawy sposób prowadzenia zajęć i zaangażowanie trenerów, dwie 

niezwykle istotne cechy w przypadku edukacji osób dorosłych. Indywidualna uwaga, brak 

pośpiechu, życzliwe podej ście trenerów były pozytywnie komentowane we wszystkich 

ewaluacjach cząstkowych.

Organizatorzy Projektu zapewnili także odpowiednie warunki realizacji warsztatów 

wewnętrznych, które były pozytywnie oceniane przez uczestników. Wysoko oceniane były 

materiały szkoleniowe.

Realizacja projektu pod względem zasady równych szans

Projekt zrealizowany został z przestrzeganiem zasady równych szans.

IX. PODSUMOWANIE

Projekt Centrum Aktywności Społecznej, który jest przedmiotem niniejszej ewaluacji był 

przedsięwzięciem potrzebnym i dobrze dopasowanym do potrzeb 100 uczestników -  

mieszkańców warszawskiej Dzielnicy Bielany, którzy z powodu braku zatrudnienia korzystali ze 

świadczeń pomocy społecznej. Trafnie określony został cel ogólny projektu: integracja i 

aktywizacja społeczna grupy docelowej, ponieważ Priorytet VII POKL, Poddziałanie 7.2.1 

umożliwia zastosowanie różnorodnych form wsparcia adekwatnych dla tej grupy.
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Szczególnym problemem osób bezrobotnych jest postępująca izolacja społeczna grożąca 

wykluczeniem społecznym. Dlatego w celach szczegółowych obok instrumentów służących 

wspieraniu uczestników w szybkim podj ęciu pracy umieszczono cele dotyczące nabycia 

umiej ętności społecznych niezbędnych do funkcjonowania w społeczności lokalnej i podniesienia 

samooceny, ułatwiającej kontakty z ludźmi i wejście na rynek pracy. Większość zakładanych 

celów szczegółowych służy wyposażeniu uczestników w wiedzę i umiej ętności zapewniaj ące 

podjęcie pracy i utrzymanie jej. Odpowiadają one ich potrzebom, wśród których 70 proc. to 

osoby bezrobotne powyżej 1 roku, a 50 proc. powyżej 2 lat. Szybki powrót na rynek pracy jest 

dla tej grupy koniecznością życiową.

Projekt osiągnął bardzo wysoką skuteczność. Liczba osób, które podjęły pracę wynosi 59 osób 

(59 proc.) i przekracza o 136 proc. założony wskaźnik 25 osób. Niektórzy uczestnicy ukończyli 2 

lub 3 kursy zawodowe. Przekroczony został też planowany wskaźnik uczestników przygotowania 

zawodowego o 25 proc. Przełamano mity o trudnozatrudnialnych starszych kobietach, młodych 

ludziach bez doświadczenia i kobietach po 50 r. ż. W każdej z tych kategorii udało się znaleźć 

pracę ponad połowie osób.

Osiągnięte zostały także cele projektu w zakresie wielkości rezultatów miękkich. 89 proc. osób 

deklaruje wysoką motywację do podjęcia pracy, 85 proc. posiadło kompetencje w napisaniu CV i 

listu motywacyjnego, 85 proc. deklaruje zwiększenie umiejętności społecznych, a 82 proc. wzrost 

poczucia własnej wartości (samooceny).

Umiej ętności miękkie są podstawą do podejmowania działań prowadzących do osiągania 

rezultatów twardych - nauki i pracy.

Wysoka skuteczność zadań projektowych została osiągnięta poprzez zastosowanie 

„zmasowanego ataku” różnorodnych działań dobrze dopasowanych do potrzeb uczestników. 

Istotne znaczenie miało właściwe dobranie kursów zawodowych do predyspozycji uczestników 

projektu i popytu na określone zawody. Aktualny popyt w Warszawie na pomoce 

stomatologiczne zaowocował zatrudnieniem dla 5 kobiet, które wybrały ten zawód.

Przyjęty w projekcie model interwencji - szkoleń wewnętrznych, kursów zawodowych i 

aktywnego poszukiwania pracy może być prezentowany jako dobra praktyka, ze względu na 

swoją wysoką skuteczność.
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Uczestnicy wysoko oceniali przydatność (użyteczność) działań prowadzonych w projekcie. 

Zwracali szczególną uwagę na przydatność warsztatów psychoedukacji i doradztwa 

zawodowego, na których mieli możliwość nabycia umiej ętności osobistych i społecznych oraz 

kursów zawodowych, kończących się certyfikatem lub dyplomem.

Niezmiernie istotną sprawą, która ważyła na powodzeniu projektu była jakość kadry 

zaangażowanej w realizację działań. Wykładowcy i trenerzy szkoleń wewnętrznych uzyskiwali 

najwyższe oceny, dobrze oceniano także poziom realizacji kursów zawodowych. Zastrzeżenia 

budziła jakość praktyk -  przygotowania zawodowego, ale z punktu widzenia ich pożytecznej roli 

jako punktu adaptacji osoby bezrobotnej do środowiska pracy należy w przyszłości bardziej 

zadbać o ich jakość.

Projekt ułatwił 59 osobom podjęcie pracy po przerwie spowodowanej bezrobociem. 27 osób 

podpisało umowy o pracę zapewniające w miarę stabilne zatrudnienie, 30 osób pracuje na 

podstawie umowy zlecenia, 2 osoby podjęły naukę. Oznacza to, że 59 proc. uczestników projektu 

nie tylko przerwało barierę izolacji od rynku pracy, ale także wrastają w nową sytuację 

utrwalaj ąc nabyte w projekcie pozytywne nastawienie do pracy i własnego rozwoju w 

przyszłości.

Projekt spełnia kryteria trafności, skuteczności, użyteczności i trwałości.

Kadra realizująca projekt Centrum Aktywności Społecznej osiągnęła planowane cele.
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