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OIK  Ośrodek Interwencji kryzysowej 
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OWES  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
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WoD  Wniosek o dofinansowanie 

WoP  Wniosek o płatność 

WTZ  Warsztat terapii zajęciowej 

WUP  Wojewódzki Urząd Pracy 

ZAZ  Zakład aktywizacji zawodowej 

  



Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 w obszarze integracji społecznej – raport końcowy 

6 
 

STRESZCZENIE 

CELE BADANIA  

Niniejszy raport końcowy powstał w ramach badania Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 

w obszarze integracji społecznej. Celem badania była ocena wpływu wsparcia oferowanego 

w ramach OP VIII i Działania 6.2 OP VI na poprawę wewnętrznej spójności społecznej i 

terytorialnej województwa podkarpackiego w obszarach: aktywnej integracji, usług 

społecznych i zdrowotnych oraz ekonomii społecznej (str. 16 w raporcie).  

PODEJŚCIE BADAWCZE 

W ewaluacji zastosowano triangulację metod i perspektyw. Przeprowadzono 7 

indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za 

zarządzanie i wdrażania Programu, badania ilościowe CAWI/CATI z przedstawicielami 208 

beneficjentów (52% populacji) i 927 uczestnikami (próba reprezentatywna statystycznie), 

pogłębione studia przypadku 17 projektów oraz studium statystyczne przedstawiające stan 

dostępności usług społecznych i zdrowotnych w ujęciu gminnym w województwie 

podkarpackim w latach 2014-2020. Przeprowadzono także warsztat ewaluacyjny 

weryfikujący i podsumowujący wnioski i rekomendacje zawarte w niniejszym raporcie (str. 

17-20 w raporcie). 

WNIOSKI I REKOMENDACJE DOTYCZĄCE OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI 

Skuteczność wsparcia w obszarze aktywnej integracji 

Interwencje Poddziałania 6.2.2 oraz Działania 8.1 i 8.2 RPO WP 2014-2020 realizujące 

zadania obszarze aktywnej integracji należy uznać za skuteczne. Przekroczono zakładane w 

Programie wartości docelowe wskaźników produktu i rezultatu. Uzyskano szeroką skalę 

wsparcia podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej w regionie. Terytorializacja wsparcia 

trafnie została ukierunkowana na powiaty o najwyższym wskaźniku liczby klientów pomocy 

społecznej na 10 tys. mieszkańców lub na powiaty o najwyższej bezwzględnej liczbie 

klientów pomocy społecznej w roku 2014, z wyjątkiem powiatów leskiego i bieszczadzkiego. 

Największą skuteczność osiągania celów programu osiągnęły projekty Działania 8.1 

realizowane przez organizacje pozarządowe. Największą efektywnością zatrudnieniową 

charakteryzowały się przy tym projekty realizowane przez podmioty reintegracji społeczno-

zawodowej. Niemniej, zaledwie 44% uczestników wsparcia pracuje w momencie badania, w 

tym jedynie 28% ma stałą pracę. Najczęstszą przyczyną braku aktywności zawodowej 

uczestników projektów jest zła sytuacja zdrowotna, konieczność opieki nad osobą zależną 

lub brak pracy w miejscu zamieszkania. Rekomenduje się więc kontynuację włączania do 

katalogu kompleksowej integracji także usług społecznych i zdrowotnych wspomagających 

zdolność uczestników do aktywizacji zawodowej. Odnotowano niskie zainteresowanie OPS 

uczestniczeniem we wsparciu, głównie ze względu na duże obciążenie instytucji pomocy 

społecznej bieżącą pracą z klientem oraz wysokimi wymaganiami dotyczącymi podnoszenia 
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kwalifikacji przez uczestników oraz ich zatrudnialności. Pozytywnie należy ocenić zmiany tych 

kwestii w toku wdrażania programu. Dobra koniunktura gospodarcza, spadek bezrobocia i 

zmniejszenie liczby klientów pomocy społecznej pociągnęły jednak za sobą ograniczenie 

zasobu rekrutacyjnego do osób bardzo oddalonych od rynku pracy. Nie zaobserwowano 

ryzyka nieukończenia bądź ograniczenia interwencji w wyniku konsekwencji pandemii 

COVID-19. Skutecznie są również realizowane polityki horyzontalne, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasady niedyskryminacji (str. 22-40 w raporcie).  

Użyteczność wsparcia w obszarze aktywnej integracji 

Największą użytecznością wsparcia dla badanych uczestników charakteryzują się działania 

integracji stabilnej i zawodowej, ponieważ główną motywacją ich działania jest chęć 

znalezienia stabilnej pracy i poprawy sytuacji finansowej. Szerokie spektrum korzyści ze 

wsparcia odnieśli uczestnicy z niepełnosprawnościami, którzy oprócz poprawy sytuacji na 

rynku pracy i poprawy samooceny częściej niż inni doświadczają poczucia nadziei na 

przyszłość oraz lepszych warunków finansowych na co dzień. Nie wszyscy uczestnicy zdobyli 

zatrudnienie, co jest wynikiem – oprócz przyczyn strukturalnych – brakiem skutecznego 

pośrednictwa pracy, osiąganiem wskaźników efektywności zatrudnieniowej przez 

beneficjentów poprzez udział uczestników w stażach lub pracach społecznie-użytecznych, 

które nie dawały im stałego zatrudnienia. Rekomenduje się więc zwiększenie znaczenia w 

projektach kwestii pośrednictwa pracy (np. poprzez zastosowanie kryteriów premiujących 

udział osób objętych tą formą wsparcia) (str. 40-44 w raporcie).  

Efektywność i trwałość wsparcia w obszarze aktywnej integracji 

Efektywność kosztową wsparcia należy uznać za wysoką i uzasadnioną. Najwyższą 

charakteryzują się projekty wspierające podmioty reintegracji społeczno-zawodowej ze 

względu na trwałość realizowanych interwencji, która jest realizowana zgodnie z 

wymaganiami programowymi (str. 44). Wysoką trwałością charakteryzują się także projekty 

infrastrukturalne Poddziałania 6.2.2. Stopień wykorzystania wspartej infrastruktury jest 

zgodny z założeniami (str. 46 w raporcie). 

Komplementarność wsparcia w obszarze aktywnej integracji 

Projekty Działania 8.1 i 8.2 w ograniczonym zakresie pozostają komplementarne 

podmiotowo i terytorialnie z projektami infrastrukturalnymi Poddziałania 6.2.2, niemniej 

łącznie uzupełniają deficyty podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej w 8 MOF 

stanowiących regionalne bieguny wzrostu, wobec których dedykowano konkursy Działania 

8.1 RPO WP 2014-2020 (str. 47 w raporcie). Występuje duża skala komplementarności 

podmiotowej z innymi przedsięwzięciami realizowanymi przez nie w obszarze aktywnej 

integracji oraz wysoka komplementarność z PO PŻ (str. 48 w raporcie). 

Popyt na wsparcie w przyszłej perspektywie finansowej w obszarze aktywnej integracji 
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Większość beneficjentów RPO WP 2014-2020 planuje kontynuację wsparcia w przyszłym 

okresie programowania. Należy jednak podkreślić, że w związku z trudną grupą docelową, 

koszt jednostkowy aktywizacji społeczno-zawodowej osób biernych zawodowo będzie co 

najmniej o 10% wyższy od kosztu w perspektywie 2014-2020, po uwzględnieniu wskaźników 

inflacji. Niskim zainteresowaniem cieszą się planowane interwencje skierowane do obywateli 

obcych państw. Rekomenduje się więc zaplanowanie szerokiej akcji informacyjno-

promocyjnej w tym zakresie skierowanej głównie do organizacji pozarządowych oraz 

stworzenie możliwości uwzględnianie kosztów rekrutacji uczestników w kosztach 

bezpośrednich projektów (str. 50-51 w raporcie).  

WNIOSKI I REKOMENDACJE DOTYCZĄCE OBSZARU USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH 

ORAZ WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Skuteczność interwencji w zakresie usług zdrowotnych i usług społecznych 

Realizacja wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego w ramach wsparcia usług 

społecznych i zdrowotnych jest satysfakcjonująca. Największą skuteczność wsparcia 

rozumianą jako dotarcie z pomocą do określonych grup docelowych mamy do czynienia w 

przypadku osób z niepełnosprawnością (str. 58-66). Skuteczność wsparcia w zakresie usług 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej jest wysoka. Realizacja wszystkich wskaźników 

mierzących efekty jest na wyższym poziomie niż zakładany. Projekty wpływają w dużej 

mierze na rozwój usług środowiskowych i rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego 

(str. 67-81 w raporcie). 

Efektywność i trwałość wsparcia w zakresie usług zdrowotnych i usług społecznych 

Nie sformułowano zaleceń dotyczących ewentualnego zwiększania efektywności w zakresie 

usług społecznych i zdrowotnych (str. 93-95). Trwałość wsparcia ograniczona jest do okresu 

świadczenia danej usługi. W kolejnej perspektywie finansowej EFS+ zasadne będzie 

rekomendowanie premiowania na etapie oceny projektów doświadczenia wnioskodawców 

realizujących projekty w zakresie usług zdrowotnych i usług społecznych (str. 91-93 w 

raporcie). 

Komplementarność wsparcia w zakresie usług zdrowotnych i usług społecznych 

Badanie wykazało przede wszystkim komplementarność wewnątrzprogramową wsparcia w 

ramach Działania 8.3 z działaniami infrastrukturalnymi w ramach Poddziałania 6.2.1 w 

zakresie infrastruktury zdrowia i 6.2.2 w obszarze infrastruktury społecznej. Jako skuteczne 

należy ocenić zastosowanie kryterium premiującego na etapie rekrutacji osoby korzystające z 

PO PŻ (str. 96-100 w raporcie). 

Wpływ konsekwencji pandemii COVID-19 na realizację wsparcia 

Na realizację projektów dotyczących usług zdrowotnych i społecznych negatywny wpływ 

miała pandemia wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, powodując przedłużenie okresu 
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realizacji projektu, wstrzymanie ciągłości realizowanych usług. W Działaniu 8.4 dzięki 

podjęciu przez beneficjentów stosownych działań zaradczych, możliwe było zachowanie 

ciągłości działań (str. 102 w raporcie). 

Rekomendacje dla okresu programowania 2021-2027 w zakresie usług zdrowotnych i usług 

społecznych W kontekście nowej perspektywy finansowej niezbędne jest kontynuowanie 

wdrażania wypracowanych usług zdrowotnych wspierających uczestników w 

przeciwdziałaniu skutkom chorób cywilizacyjnych oraz wspieranie usług i ośrodków w 

obszarze opieki paliatywnej. Zaleca się podnoszenie umiejętności kadr usług opiekuńczych i 

asystenckich w ramach EFS. W obszarze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej niezbędne jest 

podjęcie działań mających na celu promowanie idei rodzicielstwa zastępczego i dalszego 

rozwoju rodzinnych form opieki oraz kontynuowanie oraz rozwijanie punktów 

specjalistycznego poradnictwa oraz zapewnienie dostępu do szkoleń dla opiekunów PZ i 

usamodzielniających się wychowanków W celu podniesienia skuteczności wsparcia kluczowa 

jest intensyfikacja współpracy JST Z NGO w zakresie organizacji pieczy zastępczej oraz usług 

na rzecz dziecka i rodziny, a także wypracowanie standardów tej współpracy pomiędzy 

instytucjami (str. 103-105 w raporcie). 

WNIOSKI I REKOMENDACJE DOTYCZĄCE OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Skuteczność interwencji w obszarze ekonomii społecznej 

Realizacja celów programu mierzonych wskaźnikami ilościowymi nie jest zagrożona. Zarazem 

stwierdzono problemy z realizacji zakładanych przez projektodawców celów 

niepodlegających pomiarowi, przede wszystkim związanych z promocją ES i tworzeniem 

wokół niej przyjaznego otoczenia społecznego. Większość barier skuteczności wsparcia ES w 

regionie ma charakter systemowy i nie jest związana z praktyką realizacji projektów. Należy 

zatem uznać, że realizacja projektów obecnych warunkach jest zadowalająca. Główną 

przyczyną ograniczenia działań projektowych i opóźnień w zakresie realizacji części 

wskaźników opisujących postęp realizacji Działania, była epidemia COVID-19 (str. 110-118 w 

raporcie). 

Użyteczność interwencji w obszarze ekonomii społecznej 

Projekty zazwyczaj odpowiadały potrzebom uczestników, zwłaszcza w zakresie wsparcia 

finansowego. Zgłaszane zastrzeżenia dotyczyły najczęściej działań edukacyjnych: szkoleń i 

doradztwa świadczonych przez osoby mające duże kwalifikacje, ale nieznające w pełni 

specyfiki ekonomii społecznej. Respondenci wskazywali przede wszystkim na potrzebę 

wsparcia związanego z ekonomicznym/biznesowym aspektem działalności podmiotów, 

sprzedażą, pozyskiwaniem zleceń, budowaniem pozycji na rynku oraz wsparcia 

inwestycyjnego dla już istniejących PS. Z badania wynika, że wsparcie dla sektora ES powinno 

w przyszłej perspektywie finansowej odnosić się do tej grupy problemów. Wpływ projektów 

z zakresu ES na życie uczestników był umiarkowany. Dużą część osób przystępujących do 

projektów stanowiły osoby już pracujące, a z drugiej strony istotną grupę uczestników 
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stanowiły osoby trudne do aktywizacji (np. w kryzysie bezdomności) (str. 129-130 w 

raporcie).  

Zaspokojenie potrzeb rozwojowych sektora ES generalnie i PS w regionie  

Efekty wsparcia w największym stopniu odnoszą się do obszaru zatrudnienia i obszaru 

wsparcia przedsiębiorczości/przedsiębiorstw; w stosunkowo ograniczonej mierze wspierana 

jest reintegracja społeczna i zawodowa osób najbardziej zagrożonym wykluczeniem. W 

rekrutacji uczestników do projektów Działania 8.5 zaobserwowano efekt creamingu. W 

związku z tym, że dla wielu przedsiębiorców PS jest przede wszystkim forma prawną 

zapewniającą dostęp do finansowania ze środków publicznych, istnieje w Działaniu 8.5 

znaczne ryzyko wystąpienia efektu jałowej straty (str. 125-127 w raporcie). 

Trwałość efektów wsparcia w obszarze ekonomii społecznej 

Trwałość efektów Działania 8.5 i Działania 8.6 w dużej mierze zależy od tego, czy PS 

utworzone bądź wsparte w ramach projektu pozostaje w systemie wsparcia ES. Skutkiem 

tego jest podejmowanie przez PS działań, które sprzyjają pozostaniu w systemie, mimo iż 

takie działania mogą być sprzeczne z priorytetami rozwojowymi podmiotu (np. zwiększanie 

zatrudnienia). Może to mieć również wpływ na trwałość wcześniej utworzonych miejsc 

pracy, gdyż skłania pracodawcę (PS) do nieprzedłużania zatrudnienia powyżej 18 miesięcy. 

Średni koszt jednego miejsca pracy utworzonego w przedsiębiorstwie społecznym wyniósł 

87489,73 zł. Z aktywizacyjnego punktu widzenia, projekty w zakresie ES są dość kosztowne 

(str. 127-129 w raporcie). 

Komplementarność w obszarze ekonomii społecznej 

Środki EFRR w wysokości ponad 1,4 mln PLN zostały wydatkowane w ramach cross-

financingu na zakup i adaptacje nieruchomości, montaż wind i rozbudowę toalet w 

jednostkach OWES. Komplementarność EFS/EFR zachodzi między RPO WP 2014-2020 i 

Programem Interreg Europa Środkowa, w związku z realizowanym przez ROPS projektem 

SENTINEL. W ramach EFS występuje komplementarność z Działaniem 2.9 POWER Rozwój 

ekonomii społecznej (str. 134-135 w raporcie). 
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SUMMARY  

The aim of the study 

This final report was prepared as part of the study entitled Evaluation of the impact of the 

Podkarpackie ROP 2014-2020 in the area of social inclusion. The aim of the study was to 

assess the impact of support offered under PA VIII and measure 6.2 PA VI on the 

improvement of internal social and territorial cohesion of the Podkarpackie Voivodeship in 

the areas of: active integration, social and health services and social economy (see page 16 

in the report). 

Research approach 

The evaluation used a triangulation of methods and perspectives. There were 7 individual in-

depth interviews with representatives of institutions responsible for the management and 

implementation of the Program, quantitative CAWI / CATI research with representatives of 

208 beneficiaries (52% of the population) and 927 participants (statistically representative 

sample), in-depth case studies of 17 projects and a statistical study presenting the 

availability of services social and health services in terms of communes in the Podkarpackie 

Voivodeship in 2014-2020. An evaluation workshop was also conducted to verify and 

summarize the conclusions and recommendations contained in this report. 

 (see pages 17-20 in the report). 

Conclusions and recommendations regarding the area of active integration 

Support effectiveness 

Interventions of Sub-measure 6.2.2 and Measures 8.1 and 8.2 of the Podkarpackie ROP 

2014-2020 implementing tasks in the area of active integration should be considered 

effective. The target values of the product and result indicators assumed in the Program 

were exceeded. A large scale of support was obtained for socio-professional reintegration 

entities in the region. The territorialisation of support was aptly targeted at poviats with the 

highest number of social welfare clients per 10 thousand. inhabitants or poviats with the 

highest absolute number of social welfare clients in 2014, with the exception of Lesko and 

Bieszczady poviats. The projects in Measure 8.1 implemented by non-governmental 

organizations were the most effective in achieving the programme's objectives. The projects 

implemented by entities of social and professional reintegration were characterized by the 

highest employment effectiveness. Nevertheless, only 44% of support participants are 

working at the time of the study, of which only 28% have a permanent job. 

The most common reason for the inactivity of project participants is poor health, the need to 

care for a dependent or the lack of work in the place of residence. Therefore, it is 

recommended to include the continuation of inclusion in the catalog of comprehensive 

integration also of social and health services for those who require supporting participants' 
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ability to professional activation. There was a low interest in participation in the support of 

the Social Assistance Center, mainly due to the high workload of social welfare institutions 

with the ongoing work with the client and the high requirements for raising qualifications by 

participants and their employability. Changes in these issues in the course of program 

implementation should be assessed positively. However, the good economic situation, the 

decline in unemployment and the reduction in the number of social welfare clients resulted 

in the reduction of the recruitment resources to people far away from the labor market. 

There was no risk of non-completion or limitation of the intervention as a consequence of 

the COVID-19 pandemic (see page in the report). Horizontal policies are also implemented 

effectively, with particular emphasis on the principle of non-discrimination (pages 22-40 in 

the report). 

Usefulness of support in the area of active integration 

The greatest usefulness of support for the surveyed participants is characterized by the 

activities of stable and professional integration, because the main motivation for their 

activities is the desire to find a stable job and improve the financial situation. Participants 

with disabilities benefited most from the support, who, apart from improving the situation 

on the labor market and improving their self-esteem, more often than others experience a 

sense of hope for the future and better financial conditions on a daily basis. Not all 

participants found employment, which is the result - apart from structural reasons - of the 

lack of effective job placement, the achievement of employment efficiency indicators by the 

beneficiaries through the participation of participants in internships or socially useful works 

that did not give them permanent employment. Therefore, it is recommended to increase the 

importance of job placement in projects (e.g. by applying criteria that reward the participation of 

people covered by this form of support) (see pages.). 

Efficiency and sustainability of support 

The cost-effectiveness of the support should be considered high and justified . The projects 

supporting the entities of social and professional reintegration are characterized by the 

highest level due to the durability of the interventions implemented, which are implemented 

in accordance with the program requirements (p.44). Infrastructure projects from Sub-

measure 6.2.2 are also very durable. The degree of use of the supported infrastructure is in 

line with the assumptions. (see p.46 in the report).  

Complementarity of support 

Projects in Measure 8.1 and 8.2 remain complementary to a limited extent in terms of 

subject and territoriality with infrastructure projects of Sub-measure 6.2.2,  

however, they jointly supplement the deficits of socio-occupational reintegration entities in 

8 MOF constituting regional growth poles, to which the competitions in Measure 8.1 of the 

Pomorskie ROP 2014-2020 were dedicated. (p. in the report 47) There is a large scale of 
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subjective complementarity with other projects implemented by them in the area of active 

integration and high complementarity with OP PŻ (page 48). 

Demand for support in the future financial perspective 

Most of the beneficiaries of the Podkarpackie ROP 2014-2020 plan to continue the support 

in the next programming period. However, it should be emphasized that due to a difficult 

target group, the unit cost of socio-occupational activation of economically inactive people 

will be at least 10% higher than the cost in the 2014-2020 perspective, after taking into 

account the inflation rates. Planned interventions aimed at citizens of foreign countries 

enjoy little interest. Therefore, it is recommended to plan a broad information and 

promotion campaign in this area, mainly addressed to non-governmental organizations, and 

to create the possibility of including the costs of recruiting participants in the direct costs of 

projects. (pages 50-51). 

Conclusions and recommendations regarding the area of the social and health services 

Effectiveness of interventions in health and social services 

The implementation of product and direct result indicators under the support of social and 

health services is satisfactory. The greatest effectiveness of support, understood as reaching 

specific target groups with help, is in the case of people with disabilities. The 

implementation of health and social services projects was adversely affected by the SARS-

CoV-2 virus and COVID-19 disease pandemic. (pages 58-66). In the field of family support, it 

is necessary to take actions aimed at promoting the idea of foster parenthood and further 

development of family forms of care, as well as continuing and developing specialist 

counseling points and ensuring access to training for PZ carers. In order to increase the 

effectiveness of the support, it is of key importance to intensify the cooperation between 

local government units and NGOs in the field of organization of foster care and services for 

children and families, and to develop standards of this cooperation between institutions 

(pages: 67-81). 

Efficiency and sustainability of support in the field of health services and social services 

No recommendations were made for possible efficiency improvements in social and health 

services (pp. 93-95). The durability of the support is limited to the period of providing a given 

service. In the next ESF + financial perspective, it will be reasonable to recommend bonuses 

at the stage of project evaluation of the experience of applicants implementing projects in 

the field of health and social services (pages:91-93) 

Complementarity of support in the field of health services and social services 

The study showed, first of all, the complementarity of the intra-program support under 

measure 8.3 with infrastructure measures under measure 6.2.1 in the field of health 

infrastructure and 6.2.2. in the area of social infrastructure. The application of the bonus 
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criterion at the stage of recruitment of people using the PŻ OP should be assessed as 

effective (pages 96-100). 

The impact of the consequences of the COVID-19 pandemic on the implementation of 

support 

The implementation of health and social services projects was adversely affected by the 

SARS-CoV-2 virus and COVID-19 disease pandemic, which resulted in the extension of the 

project implementation period and suspension of the continuity of the services provided. In 

Measure 8.4, thanks to the taking of appropriate remedial actions by the beneficiaries, it was 

possible to maintain the continuity of actions (page 102). 

Recommendations for the programming period 2021-2027 in the field of health and social 

services 

In the context of the new financial perspective, it is necessary to continue the 

implementation of developed health programs supporting participants in counteracting the 

effects of civilization diseases and to support services and centers in the field of palliative 

care. It is recommended to improve the skills of the staff of care and assistant services under 

the ESF. In the field of family support, it is necessary to take actions aimed at promoting the 

idea of foster parenthood and further development of family forms of care, as well as 

continuing and developing specialist counseling points and providing access to training for PZ 

carers and self-reliant pupils. In order to increase the effectiveness of support, it is crucial to 

intensify cooperation between local government units NGOs in the field of organization of 

foster care and services for the child and family, as well as the development of standards for 

this cooperation between institutions. (pages 103-105). 

Conclusions and recommendations regarding the area of the social economy 

Support effectiveness 

The achievement of the programme's objectives as measured by quantitative indicators is 

not jeopardized. At the same time, problems were found with the implementation of the 

non-measurable goals assumed by the project promoters, primarily related to the promotion 

of ES and creating a friendly social environment around it. Most of the barriers to the 

effectiveness of ES support in the region are systemic in nature and not related to the 

practice of project implementation. Therefore, it should be considered that the 

implementation of the projects under the current conditions is satisfactory. The COVID-19 

epidemic was the main reason for the reduction of project activities and delays in the 

implementation of some indicators describing the progress of the Measure implementation. 

 [pages 110-118) 

Usefulness of support  
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The projects usually met the participants' needs, especially in terms of financial support. The 

objections raised most often related to educational activities: training and counseling 

provided by highly qualified people who do not fully know the specificity of the social 

economy. The respondents primarily indicated the need for support related to the economic 

/ business aspect of the entities' operations, sales, obtaining orders, building a position on 

the market and investment support for the already existing ESE. The study shows that 

support for the social economy sector should address this group of problems in the future 

financial perspective. Business support should also be aimed at creating an offer on the bank 

loan market addressed to ESE. The impact of ES projects on the lives of participants was 

moderate. A large part of people joining the projects were people already working, and on 

the other hand, people who were difficult to activate (e.g. in the crisis of homelessness) 

constituted a significant group of participants (page 129-130).  

Satisfying the development needs of the ES sector in general and ESE in the region 

The effects of support mostly relate to the area of employment and the area of 

entrepreneurship / enterprise support; the social and professional reintegration of people 

most at risk of exclusion is supported to a relatively limited extent. The creaming effect was 

observed in the recruitment of participants for Measure 8.5 projects. Due to the fact that for 

many entrepreneurs ESE is primarily a legal form ensuring access to financing from public 

funds, there is a significant risk of a deadweight loss effect in Measure 8.5. [ pages 125-127) 

Durability of the effects of support for the social economy sector. Support efficiency. 

The sustainability of the effects of Measure 8.5 and Measure 8.6 largely depends on whether 

the ESE created or supported under the project remains in the ES support system. As a 

result, ESE undertakes activities that are conducive to staying in the system, although such 

activities may be contrary to the entity's development priorities (e.g. increasing 

employment). It may also have an impact on the sustainability of previously created jobs, as 

it prompts the employer (ESE) not to extend employment beyond 18 months. The average 

cost of one job created in a social enterprise was zł 87,489.73. From an activating point of 

view, ES projects are quite expensive. [pp 127-129) 

Internal and external complementarity of support for the social economy sector 

There is no ESF / ERDF complementarity under the Program, which results from the fact that 

PS does not use the possibilities of EFRR projects due to the necessity to contribute its own 

contribution and moderate use of cross-financing in ESF projects. The ESF / EFF 

complementarity occurs between the Podkarpackie ROP 2014-2020 and the Interreg Central 

Europe Program, in connection with the SENTINEL project implemented by ROPS. There is 

complementarity under the ESF with Measure 2.9 POWER Development of the social 

economy. [page 134-135) 
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1 WPROWADZENIE  

Niniejszy raport końcowy powstał w ramach badania Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 

w obszarze integracji społecznej.  

Celem badania była ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach OP VIII i Działania 6.2 

OP VI na poprawę wewnętrznej spójności społecznej i terytorialnej województwa 

podkarpackiego.  

Cele szczegółowe badania odnosiły się do poszczególnych obszarów wsparcia:  

• Cel szczegółowy nr 1. Ocena wpływu interwencji w zakresie promowania włączenia 

społecznego oraz przeciwdziałania ubóstwu i dyskryminacji zarówno w wymiarze 

zatrudnieniowym jak i społecznym (Działanie 8.1, Działanie 8.2 i Działanie 6.2);  

• Cel szczegółowy nr 2 Ocena wpływu wsparcia w zakresie poprawy dostępu do wysokiej 

jakości i przystępnych cenowo usług zdrowotnych i społecznych, w tym usług pomocy 

rodzinie i pieczy zastępczej oraz wpływ interwencji na sytuację odbiorców wsparcia 

(Działanie 8.3 i Działanie 8.4 oraz Działanie 6.2);  

• Cel szczegółowy nr 3. Ocena wpływu inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej, w tym ich wpływu na trwałość przedsiębiorstw społecznych oraz 

trwałość i jakość miejsc pracy w nich utworzonych w odniesieniu do poprawy sytuacji 

osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (Działanie 8.5, Działanie 8.6 i 

Działanie 6.2);  

• Cel szczegółowy nr 4. Sformułowanie rekomendacji dotyczących nowej perspektywy 

finansowej 2021-2027 w obszarze spójności społecznej.  

Badanie zostało przeprowadzone w okresie sierpień - listopad 2021 roku według 

następujących kryteriów oceny:  

• Trafność, kryterium pozwalające ocenić stopień adekwatności celów realizowanego 

wsparcia w stosunku do zmieniających się potrzeb i wyzwań społeczno-gospodarczych 

regionu;  

• Skuteczność, kryterium pozwalające ocenić stopień realizacji zakładanych celów 

interwencji w odniesieniu do rzeczywistych efektów ich realizacji;  

• Efektywność, kryterium pozwalające ocenić relację nakład - rezultat w odniesieniu do 

realizowanego wsparcia;  

• Użyteczność, kryterium określające przydatność interwencji w kontekście rozwiązania 

zdiagnozowanych problemów oraz zaspokajania potrzeb odbiorców wsparcia;  

• Trwałość, kryterium określające szanse utrzymania efektów realizowanego wsparcia w 

perspektywie długookresowej, po zakończeniu finansowania;  
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• Komplementarność, kryterium pozwalające ocenić wzajemne uzupełnianie 

się/dopełnianie projektów, które pozwala na osiągnięcie wspólnego lub takiego samego 

celu. 

2 SYNTETYCZNY OPIS KONCEPCJI BADANIA ORAZ ZASTOSOWANEJ 

METODOLOGII  

Niniejsza ewaluacja została przeprowadzona zgodnie z koncepcją badawczą opisaną 

szczegółowo w raporcie metodologicznym. Koncepcja została przygotowana oddzielnie dla 

obszaru aktywnej integracji, obszaru usług społecznych i zdrowotnych i obszaru ekonomii 

społecznej. W pierwszym kroku w obu obszarach odtworzono logik interwencji, które 

następnie były weryfikowane w kolejnych krokach badawczych. W koncepcji założono, że 

ewaluacja pozwoli określić skuteczność wsparcia w obu obszarach. Dokonano, zgodnie z 

założeniami koncepcji, analizy rozkładu przestrzennego wsparcia. W koncepcji założono 

także, że w badaniu określona zostanie trwałość efektów w poszczególnych obszarach. 

Zgodnie z założeniami zidentyfikowano także czynniki, które mają wpływ na trwałość. 

Jednocześnie prowadzono analizy, które pozwoliły na ocenę efektywności realizowanych 

projektów. Założono też, że badanie dostarczy informacji na temat poziomu 

komplementarności EFS i EFRR, w tym odpowie na pytanie o skuteczność mechanizmów 

zapewnienia komplementarności w poszczególnych obszarach wsparcia. Zarówno w 

odniesieniu do aktywnej integracji, jak i usług społecznych i zdrowotnych oraz ekonomii 

społecznej założono, że analiza odpowie, w jaki sposób zapewnione jest wypełnienie w 

projektach realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 zasad horyzontalnych. Jednym z 

założeń koncepcji było także określenie stanu dostępności usług społecznych i zdrowotnych 

zarówno przed realizacją Programu, jak i w ostatnim roku programowania perspektywy 

2014-2020, co pozwoliło na określenie wpływu RPO WP 2014-2020 na zmianę w tym 

obszarze oraz pogłębioną ocenę trafności wsparcia. Zgodnie z koncepcją określono również 

aktualne potrzeby i wyzwania w województwie podkarpackim dla pozostałych Działań OP VIII 

RPO WP. Dla każdego z obszarów badawczych sformułowano rekomendacje dla okresu 

programowania 2021-2027. W celu odpowiedzi na każde pytanie badawcze posłużono się 

triangulacją metod, a każdy wniosek z badania poparty był co najmniej dwoma źródłami 

danych.  

Badanie oparto na analizie danych zastanych oraz badaniach terenowych – jakościowych i 

ilościowych.  

1. Analiza dokumentów (desk research) 

W toku realizacji badania ewaluacyjnego przeanalizowano dane i informacje pochodzące ze 

źródeł zastanych. Analizą objęto następujące dokumenty i typy danych: 

• Akty prawne i wytyczne szczebla unijnego, 
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• Akty prawne i wytyczne szczebla krajowego, 

• Dokumenty strategiczne i programowe, 

• Badania ewaluacyjne i ekspertyzy oraz opracowania istotne z punktu widzenia 

tematyki badania, 

• Dane i dokumenty monitoringowe i sprawozdawcze, w tym LSI oraz SL2014, 

• Dokumentacja projektowa (wnioski o dofinansowanie) i sprawozdawcza (wnioski 

o płatność), 

• Dane ze statystyki publicznej, 

• Diagnozy sytuacji placówek, szkół/zespołów szkół objętych wsparciem, 

• Dokumenty konkursowe i projektowe. 

2. Wywiady jakościowe  

Wywiady pogłębione przeprowadzone zostały z przedstawicielami: 

• IZ RPO WP 2014-2020: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem 

Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz 

Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 

• IP RPO WP 2014-2020: Wydziału Integracji Społecznej EFS Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Rzeszowie,  

• Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie - Oddział Polityki Społecznej i 

Wsparcia Rodziny (Obszar II Usługi społeczne i zdrowotne), Oddział Projektów i 

Funduszy (Obszar III – Ekonomia Społeczna) 

Łącznie przeprowadzono 7 wywiadów. 

3. Badania ilościowe  

W ramach ewaluacji zrealizowane zostały dwa badania ilościowe. Do ich przeprowadzenia 

zastosowane zostało podejście mixed-mode łączące techniki CAWI i CATI w realizacji badań z 

respondentami. Procedura realizacji badań zakładała: 1/nawiązanie kontaktu z 

respondentem i przekazanie informacji o badaniu – wysyłkę wiadomości e-mail z informacją 

o badaniu, listem polecającym oraz linkiem do elektronicznej wersji kwestionariusza, 

2/dwukrotną wysyłkę monitów drogą elektroniczną (do respondentów, którzy nie wypełnili 

ankiet), 3/kontakt telefoniczny z respondentami, którzy nie wypełnili (po wysłaniu 2 

przypomnień mailowych) i zachęcenie do wzięcia udziału w badaniu, 4/przeprowadzenie 

wywiadu techniką CATI. Badania zrealizowane zostały w oparciu o kwestionariusze ankiety, 

które poddano pilotażowi i konsultacjom z Zamawiającym.  

Przeprowadzono następujące badania ankietowe: 
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1. Badanie z beneficjentami RPO WP 2014-2020 w ramach objętych ewaluacją Działań. 

Zostało przeprowadzane na pełnej populacji tj. podjęta została próba kontaktu ze 

wszystkimi jednostkami z badanej populacji. Jednostką badania był projekt, a 

populacja liczyła 402 jednostki. Osiągnięta została próba n=208 (responsywność –

52%). 

2. Badanie z uczestnikami projektów RPO WP w ramach objętych ewaluacją Działań. 

Jednostką badania był uczestnik danego projektu (identyfikacja po nr PESEL i nr 

projektu – tzw. osoboprojekt). Zgodnie ze stanem na 31.12.2020 r. liczebność populacji 

wynosiła 39899 osób (unikalni uczestnicy wg nr PESEL – dane pozyskane z systemu SL 

z dniem 01.04. 2021 r.). Osiągnięta została próba n=941, przy zachowaniu proporcji 

wynikających z populacji ze względu na Działanie, w którym był realizowany projekt.  

4. Studia przypadków 

Przeprowadzono 17 studiów przypadku, obejmujących zarówno pogłębioną analizę działań 

projektowych, analizę otoczenia projektu jak i wpływ na sytuację uczestników. Studia 

przypadku obejmowały: 4 projekty realizowane w ramach Działania 8.1 z uwzględnieniem 

różnych typów projektów i rodzajów beneficjentów (ze szczególnym uwzględnieniem typu 

projektów nr 1 oraz typu projektów nr 3 realizowanych w formule CIS, KIS i ZAZ) i 1 projekt 

realizowany w ramach Działania 8.2.; 6 projektów realizowanych w ramach Działania 8.3 w 

podziale na usługi społeczne (4 projekty) i zdrowotne (2 projekty) z uwzględnieniem typów 

projektów i rodzajów beneficjentów oraz 3 projekty realizowane w ramach Działania 8.4 z 

uwzględnieniem różnych typów projektów i rodzajów beneficjentów; 3 studia przypadku 

projektów realizowanych w ramach Działania 8.5 z uwzględnieniem 3 akredytowanych w 

województwie podkarpackim OWES.  

5. Studium statystyczne 

W ramach studium statystycznego przeprowadzono analizę danych przygotowywanych przez 

gminy województwa podkarpackiego na potrzeby corocznej OZPS, opracowywanej przez 

ROPS Rzeszów w latach 2014-2020. Dane te dotyczyły dostępności usług społecznych i 

zdrowotnych w regionie podkarpackim w ujęciu powiatowym i gminnych. Studium 

statystyczne stanowi Załącznik do niniejszego raportu.  

6. Warsztat ewaluacyjny 

Przeprowadzono także warsztat ewaluacyjny, którego celem było zweryfikowanie wyników 

prac ewaluacyjnych oraz przedyskutowanie wypracowanych wniosków i rekomendacji 

sporządzonych na etapie projektu raportu końcowego i wypracowanie rekomendacji 

operacyjnych. Warsztat został przeprowadzony na etapie oceny projektu raportu 

końcowego.  
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OPIS WYNIKÓW BADANIA  

3 Ocena wpływu interwencji w zakresie promowania włączenia 

społecznego oraz przeciwdziałania ubóstwu i dyskryminacji 

zarówno w wymiarze zatrudnieniowym jak i społecznym 

3.1 Logika interwencji – włączenie społeczne oraz przeciwdziałanie ubóstwu i 

dyskryminacji 

Wsparcie aktywnej integracji prowadzone jest w ramach EFS w Działaniu 8.1 Aktywna 

integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i w Działaniu 8.2 

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona 

przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie1. W ramach EFRR 

przewidziano wsparcie infrastrukturalne podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej 

w ramach Poddziałania 6.2.2 RPO WP 2014-2020.  

W dokumencie programowym wyszczególniono, iż interwencja w obszarze aktywnej 

integracji odpowiada na zdiagnozowane problemy związane z relatywnie wysokim 

poziomem ubóstwa i wykluczenia społecznego w województwie podkarpackim. Podkreślono, 

że zjawisko to w pierwszej kolejności wynika z bezrobocia, dziedziczenia biedy i związanej z 

tym wyuczonej bezradności. Zjawisko zagrożenia wykluczeniem społecznym obejmuje też w 

szerokim zakresie osoby chore i osoby z niepełnosprawnościami, przy niewystarczającej 

liczbie reintegracyjnych podmiotów ekonomii społecznej. W dokumencie programowym 

zwrócono również uwagę na wysokie obciążenie instytucji pomocy społecznej, tj. liczby 

klientów pomocy społecznej przypadających na jednego pracownika. Teoria bazowa, oparta 

na powyższych przesłankach pozwoliła na postawienie celów szczegółowych wsparcia, jakimi 

są: aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez 

poprawę ich zdolności do zatrudnienia, realizowana również przez podmioty spoza instytucji 

pomocy społecznej oraz poprawa dostępności infrastrukturalnej podmiotów reintegracji 

społeczno-zawodowej.  

Wskazane cele realizowane są poprzez następujące mechanizmy: budowa, przebudowa, 

rozbudowa, nadbudowa, remont i/lub wyposażenie istniejącej infrastruktury dla podmiotów 

świadczących usługi pomocy społecznej, bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym; zintegrowane oraz zindywidualizowane programy 

realizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji, obejmujące usługi aktywnej integracji o 

charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, zawodowym, włączanie osób z 

niepełnosprawnościami w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w 

warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w 

 
1 Graficzna prezentacja logiki interwencji obszaru aktywnej integracji znajduje się w załączniku 8.2 do 
niniejszego raportu. 
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WTZ; wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności 

prowadzonej przez takie podmioty jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra 

Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego. Wsparcie 

oferowane jest zarówno instytucjom pomocy społecznej (Działanie 8.1 i 8.2), jak i 

organizacjom pozarządowym realizującym zadania w tym obszarze (Działanie 8.1) oraz 

gminom, na terenie których znajdują się podmioty reintegracji społeczno-zawodowej. 

Zastosowano także konkursowe mechanizmy wspierające osiąganie celów, takie jak: 

kierowanie wsparcie do osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia, osób o 

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub osób z zaburzeniami psychicznymi, 

kierowanie wsparcia do osób korzystających z PO Pomoc Żywieniowa, osiągnięcie 

określonego poziomu efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej, osiągnięcie 

określonego odsetka uczestników wsparcia, którzy podnieśli swoje kwalifikacje i/lub 

poszukują aktywnie zatrudnienia, ukierunkowanie terytorialne wsparcia na obszary o 

wysokim stopniu zagrożenia wykluczeniem społecznym.  

Zakładane efekty wsparcia obejmują aktywizację społeczno-zawodową 5242 osób, w tym 2 

211 osób z niepełnosprawnościami, przebudowanie/wybudowanie 22 obiektów, w których 

realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej, Przyjęto, iż w wyniku interwencji 

56% uczestników będzie poszukiwało zatrudnienia, 20% podejmie pracę, zaś 31% uzyska 

kompetencje lub nabędzie kwalifikacje.  

W trakcie wsparcia zidentyfikowano występowanie następujących czynników 

interweniujących w logikę interwencji: 

1. Zmiany przepisów dotyczących kryteriów dochodowych uprawniających do pomocy 

społecznej; 

2. Wprowadzenie finansowych rozwiązań polityki prorodzinnej, w tym programu 500+; 

3. Poprawa koniunktury gospodarczej, spadek bezrobocia w okresie 2013-2020; 

4. Zmiany przepisów profilujących klientów pomocy społecznej, pociągające za sobą 

odpowiednie wymagania dotyczące stosowanych narzędzi integracji; 

5. Pandemia COVID-19 i jej konsekwencje. 

Czynniki te wpływały na zmniejszenie liczby klientów pomocy społecznej, zmniejszenie skali 

bezrobocia. Do marca 2020 roku czynniki gospodarcze, pozytywna zmiana koniunktury 

sprzyjały zatrudnialności uczestników projektu. Konsekwencje pandemii COVID-19 

spowolniły nieco ten proces.  

Zaplanowane działania kompleksowo odpowiadają na zidentyfikowane problemy, na 

pierwszym miejscu stawiając zwiększenie zatrudnialności uczestników projektów oraz 

kompleksowe wsparcie uczestników w procesie włączania społecznego.  
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Wszystkie działania mają przypisane w Programie wskaźniki produktów. Mierniki te są 

trafnie dobrane i odnoszą się do wszystkich kluczowych działań i grup docelowych.  

Biorąc pod uwagę literaturę przedmiotu, a także wyniki niniejszego badania, należy 

podkreślić słuszność tych powiązań między aktywna integracją a zmniejszeniem skali 

wykluczenia społecznego w regionie. Szczegóły przedstawiono w kolejnych rozdziałach 

niniejszego raportu. 

3.2 Skuteczność wsparcia w zakresie promowania włączenia społecznego oraz 

przeciwdziałania ubóstwu i dyskryminacji zarówno w wymiarze zatrudnieniowym 

jak i społecznym 

Ocena stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na etapie programowania celów RPO WP 

2014-2020 

W ramach Poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej osiągnięto wskaźnik Liczba 

wybudowanych/ przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 

społeczno-zawodowej w wysokości 22 sztuk, co stanowi 104,76% jego wartości docelowej 

zakładanej w Programie. Niemniej, w obszarze samej aktywnej integracji, zrealizowano 6 

projektów, wspierających infrastrukturę OPS świadczących usługi integracyjne lub 

podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej (o łącznej wartości ok. 9,5 mln zł) oraz 2 

projekty, w których wsparta infrastruktura będzie w części spełniała funkcje na potrzeby 

WTZ.  

W Działaniu 8.1 do końca 2020 roku realizowanych jest 90 projektów, w tym 60 projektów 

zakończonych. Łączna wysokość dofinansowania stanowi 131214336,77 zł, co stanowi 97% 

alokacji przeznaczonej na to Działanie2.  

W Działaniu 8.2 do końca 2020 roku realizowanych jest 11 projektów (wszystkie 

zakończone), których wysokość dofinansowania wynosi 5930430,46 zł, co stanowi 99% 

alokacji przeznaczonej na to Działanie3.  

Łącznie do końca 2020 roku w obu Działaniach (PI 9i) podpisano 101 umów na łączną 

wysokość dofinansowania wynoszącą 137144767,23 zł, co stanowi 98% alokacji 

przeznaczonej na ten Priorytet Inwestycyjny. W ramach dofinansowania zatwierdzono 

wydatki w wysokości 100947157,53 zł, co stanowi 61,68% alokacji.  

Biorąc pod uwagę, iż od czerwca 2021 roku trwają kolejne 2 nabory na projekty Działania 8.1 

przewidujące wysokość dofinansowania na łączną kwotę 6705882 zł, alokacja na PI 9i 

zostanie w pełni wykorzystana. Postęp rzeczowy wsparcia również jest zadowalający.  

 
2 Przyjęto kurs euro w wysokości 4,5552 zł. Alokacja na Działanie 8.1 wynosi 297 53 486 euro. 
3 Przyjęto kurs euro w wysokości 4,5552 zł. Alokacja na Działanie 8.2 wynosi 1 316 711 euro.  
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W realizowanych projektach OP VIII RPO WP 2014-2020 założono przekroczenie przyjętych w 

Programie wartości wskaźników docelowych PI 9i.  

Tabela 1 Stopień osiągnięcia celów kwantyfikowalnych Działania 8.1 i Działania 8.2 

Wskaźnik Wartość 

docelowa 

założona w 

Programie 

Wartość docelowa 

osiągnięta w 

projektach na dzień 

31.12.2020 

Stopień osiągnięcia 

wartości docelowej 

zakładanej w 

Programie 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w 

programie – wskaźnik produktu 

5242 6 067  

 

116% 

Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie – 

wskaźnik produktu 

2 211  

 

2818 127% 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu 

programu – wskaźnik rezultatu 

31%  2 376  

 

126% 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, poszukujących pracy 

po opuszczeniu programu – 

wskaźnik rezultatu 

21% 1411 117% 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) 

– wskaźnik rezultatu 

20% 1 586 

 

133% 

Źródło: Informacja kwartalna z realizacji programu operacyjnego IV kwartał 2020 r. – Tabela 

2 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego.  

Stan osiągania celów kwantyfikowalnych obszaru wsparcia aktywnej integracji należy uznać 

za wysoki, wskazujący na znaczące podniesienie zatrudnialności uczestników projektów i 

zmniejszenie skali zagrożenia wykluczeniem społecznym. Biorąc pod uwagę inne cele, nie 
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objęte wskaźnikami produktu i rezultatu, należy wspomnieć o podniesieniu zatrudnialności 

wspartych osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – na poziomie minimum 12%, 

czyli 339 osób.  

Istotna jest także skala wsparcia reintegracyjnych podmiotów ekonomii społecznej. W 

ramach Programu wspieranych jest łącznie 13 CIS (w tym, w wyniku wsparcia utworzono 3 

nowe CIS: w Przeworsku, Olszanicy oraz powiecie przemyskim), 4 KIS (w tym utworzono 2 

nowe KIS w Jaśle i Głogowie Małopolskim), 12 ZAZ, 5 WTZ. Wsparcie uzyskało więc 13 na 23 

CIS działających w 2021 roku w województwie podkarpackim, a także 12 na 13 ZAZ, 5 na 13 

KIS w regionie oraz – w ramach Poddziałania 6.2.2 – 5 na 35 WTZ. 

Wykres 1 Skala wsparcia podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej w województwie 

podkarpackim w ramach Działania 8.1 i Poddziałania 6.2.2 RPO WP 2014-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SL2014 na dzień 31.12.2020 i wykazu 

podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej w roku 2020, umieszczonego na stronie 

Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 

Wsparcie pozyskane w ramach RPO WP 2014-2020 pozwoliło reintegracyjnym podmiotom 

reintegracji społecznej na rozwinięcie trwałych usług, opracowanie nowych linii 

zarobkowania dla podopiecznych, rozwinięcie działalności, która – jak wynika ze studium 

przypadku projektu Aktywna integracja w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu, 

pozwala na utrzymanie zatrudnienia podopiecznych, a nawet jego zwiększenie po okresie 

wymaganej trwałości. Zrealizowany więc został cel rozwinięcia potencjału reintegracyjnych 

podmiotów ekonomii społecznej.  

Istotnym celem wsparcia było zredukowanie skali zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz 

profilowanie wsparcia na obszary o wysokim ryzyku zwiększenia skali tego zjawiska. Jak 

wynika z analizy terytorialnej miejsca realizacji projektów Działania 8.1 i Działania 8.2 
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projekty realizowane były na terenie prawie całego województwa, z wyjątkiem powiatu 

stalowowolskiego i tarnobrzeskiego.  

Mapa 1 Rozkład terytorialny miejsc realizacji projektów Działania 8.1 RPO WP 2014-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SL2014 według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

Najwięcej projektów Działania 8.1 realizowanych było na terenie powiatu przeworskiego, 

brzozowskiego, strzyżowskiego, przemyskiego i kolbuszowskiego.  

Z kolei projekty Działania 8.2 realizowane są w powiatach: jasielski, strzyżowski, jarosławski, 

przeworski, m.st Przemyśl, leżajski i rzeszowski.  
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Mapa 2 Rozkład terytorialny miejsc realizacji projektów Działania 8.2 RPO WP 2014-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SL2014 według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

Pełny obraz zakresu terytorializacji wsparcia daje mapa uczestników, którzy zakończyli udział 

w projekcie (według ich miejsca zamieszkania). Ze wsparcia w zakresie aktywnej integracji 

skorzystali mieszkańcy wszystkich powiatów regionu, włączając uczestników z powiatów 

tarnobrzeskiego i stalowowolskiego. Najwięcej uczestników (powyżej 200 osób) odnotowano 

w powiecie miasta Przemyśl i powiecie przemyskim, powiecie m.st. Rzeszów i powiecie 

rzeszowskim, powiecie leżajskim, przeworskim, jarosławskim i jasielskim. Najrzadziej w 

projektach z obszaru aktywnej integracji wzięli udział mieszkańcy powiatów: 

stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, m. Tarnobrzeg i 

lubaczowskiego.  
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Mapa 3 Rozkład terytorialny uczestników projektów Działania 8.1 i 8.2 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SL2014 według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

Jak wynika z danych przedstawionych w studium statystycznym, terytorializacja wsparcia 

trafnie została ukierunkowana na powiaty o najwyższym wskaźniku liczby klientów pomocy 

społecznej na 10 tys. mieszkańców lub na powiaty o najwyższej bezwzględnej liczbie 

klientów pomocy społecznej w roku 2014. Zwraca jednak uwagę niska reprezentacja 

uczestników z powiatu leskiego i powiatu bieszczadzkiego, w których zidentyfikowano 

wysoki wskaźnik liczby klientów pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców. 

Wpływ wsparcia na zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej regionu jest znaczny, 

biorąc pod uwagę, iż ponad 50% uczestników wsparcia mieszka na obszarach wiejskich, zaś 

kolejne 20% w małych i średnich miastach do 50 tys. mieszkańców.  

Identyfikacja typów/rodzajów projektów, które najbardziej przyczyniają się do realizacji 

celów Programu i zaspokajają zidentyfikowane potrzeby oraz analiza skuteczności 

programów aktywizacyjnych w zależności od podmiotu realizującego projekt, identyfikacja 

podmiotów z największym potencjałem w tym zakresie 
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Najwyższy udział w generowaniu wskaźnika produktu Liczba osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie mają projekty 

ukierunkowane na kompleksowe programy aktywnej integracji (typ 1 projektów), 

realizowane przez organizacje pozarządowe w partnerskie z OPS i w ścisłej współpracy z PUP. 

Głównymi podmiotami osiągającymi najwyższą skuteczność w realizacji celów 

skwantyfikowanych są: Caritas Archidiecezji Przemyskiej, MOPS w Przemyślu, Caritas Diecezji 

Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Trampolina Kariery, Stowarzyszenie Nowa Perspektywa i 

Fundacja AKME. Łącznie w projektach realizowanych przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej 

wzięło udział 1113 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, czyli ponad 

1/6 wszystkich uczestników. W 3 projektach realizowanych przez MOPS Przemyśl objęto 

wsparciem łącznie 285 uczestników, zaś w 2 projektach Stowarzyszenia Trampolina Kariery – 

134 osoby. Projekty realizowane przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej prowadziły działania 

projektowe, w których wzięło udział 145 uczestników. Najwyższą skalą wsparcia 

charakteryzują się więc projekty organizacji pozarządowym o ponad powiatowym zakresie 

działania.  

Podobną zależnością charakteryzuje się wsparcie osób niepełnosprawnych. Najwyższą 

skuteczność w osiąganiu celu Programu związanego ze wsparciem osób niepełnosprawnych 

można odnotować w projekcie Stowarzyszenia Trampolina Kariery - Potencjał jest w nas. 

Liczba uczestników obejmuje 92 osoby. W kolejnym projekcie tego beneficjenta 

ProfesjONalni, wsparciem objęto 42 osoby. W projekcie Fundacji AKME pn. Life coaching i 

job coaching II – aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym w województwie podkarpackim w usłudze aktywnej integracji udział wzięły 63 

osoby. Inni beneficjenci, którzy mieli istotny udział w generowaniu wartości docelowej 

wskaźnika Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie to 

fundacja HUMANEO (43 osoby), Caritas Diecezji Rzeszowskiej (projekt Aktywny i Sprawny – 

82 osoby), Fundacja Aktywizacja (projekt Włączamy się Sprawnie – 62 uczestników). Oprócz 

cechy beneficjenta – organizacja pozarządowa o ponad powiatowym zakresie działania – 

decydujące znaczenie ma dedykacja działań projektowych wyłącznie osobom z 

niepełnosprawnościami przy zastosowaniu typu projektu nr 1.  

Należy w tym miejscu jednak podkreślić istotną rolę jaką pełnią projekty wspierające ZAZ 

(typ projektu nr 3). To właśnie w tych interwencjach osoby z niepełnosprawnościami 

otrzymały trwałe zatrudnienie. Mimo, iż łącznie we wszystkich 15 projektach wspierających 

Zakłady Aktywności zawodowej wzięło udział około 300 uczestników, ich sytuacja uległa 

diametralnej i trwałej poprawie.  

Identyfikacja obszarów o największych potrzebach, w tym finansowych  

W opinii badanych przedstawicieli instytucji RPO WP 2014-2020 istotnym obszarem 

wymagającym dalszego, intensywniejszego wsparcia jest kwestia dalszego wspierania 

reintegracyjnym podmiotów ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ZAZ, 
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dającego trwałe miejsce zatrudnienia wzrastającej liczbie osób z niepełnosprawnościami. 

Badani przedstawiciele instytucji zwracają też uwagę na skuteczność projektów aktywnej 

reintegracji w przygotowywaniu osób biernych zawodowo do wejścia na rynek pracy. W ich 

opinii ta właśnie grupa docelowa powinna zostać w większym stopniu uwzględniona w 

strukturze dalszego wsparcia. Opinie te potwierdzają beneficjenci. Ponad 80% badanych 

beneficjentów Działania 8.1 i ponad 63% beneficjentów Działania 8.2 deklaruje gotowość i 

potrzebę kompleksowej integracji osób biernych zawodowo i osób niepełnosprawnych, 

uwzględniając w tym reintegracyjne podmioty ekonomii społecznej.  

Wszyscy badani przedstawiciele projektów objętych studiami przypadku wskazują na 

potrzebę realizacji dalszych projektów reintegracyjnych wskazując na ich większą 

skuteczność niż codzienna praca – nawet aktywizacyjna – z klientem pomocy społecznej 

Wartością dodaną wsparcia EFS jest bez wątpienia rozszerzenie skali wsparcia o dodatkowe 

formy integracji, podniesienie wiedzy pracowników danej instytucji w zakresie współpracy z 

instytucjami rynku pracy. Występuje także potrzeba tworzenia nowych ZAZ, jako 

najskuteczniejszej formy wsparcia osób o wysokim stopniu niepełnosprawności.  

Analiza sytuacji w gminach województwa podkarpackiego, wskazuje na pozytywny trend 

zmniejszania się liczby klientów pomocy społecznej w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. 

Niemniej jednak sytuacja ta pociąga za sobą fakt wysokiej reprezentacji klientów bardzo 

oddalonych od rynku pracy, z licznymi dysfunkcjami wśród osób korzystających z pomocy 

społecznej. Sytuacja ta niesie więc za sobą liczne wyzwania w zakresie rekrutacji uczestników 

i zwiększania ich zatrudnialności.  

Dokumenty strategiczne regionu nie formułują problemów i celów związanych z włączeniem 

społecznym innych niż realizowane w RPO WP 2014-2020. Bez wątpienia jednak wyzwaniem 

dla aktywnej integracji pozostanie włączenie obywateli państw trzecich zarówno w 

podkarpacki rynek pracy, jak i w życie lokalnych społeczności.  

Jak wynika z dostępnych opracowań i analiz, zjawisko migracji zarobkowej obywateli państw 

trzecich, mimo, iż uległo lekkiemu regresowi w roku 2020 z powodu pandemii COVID-19, 

wykazuje tendencję wzrostową w latach 2015-2019. Liczba zezwoleń na pracę wydanym 

cudzoziemcom wzrosła w latach 2015-2019 z 926 do 85514. Kwestia ta dotyczy głównie 

obywateli Ukrainy. Należy w tym miejscu nadmienić, że zdecydowana większość (97%) 

zezwoleń na pracę wydawana jest cudzoziemcom, którzy ubiegają się o nie po raz pierwszy. 

Jednocześnie, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Ośrodek Badań Migracjami w 

2019 roku, większość obywateli państw trzecich obecnych na polskim rynku pracy wracało 

średnio 8 razy do pracy w Polsce5. Oznacza to, że obywatele państw trzecich podejmują w 

Polsce pracę zarobkową głównie w ramach tzw. procedury uproszczonej, na podstawie 

 
4 Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce w 2020 roku, GUS 2021. 
5 Substytucja i dyskryminacja na polskim rynku pracy w obliczu nasilonej migracji, Marek Okólski, CMR Working 
Papers, 114/172, 2019 
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oświadczenia pracodawcy bądź na podstawie wyłącznie umowy ustnej w szarej strefie. 

Kwestia ta dotyczy zarówno doraźnego zatrudnienia w rolnictwie, jak i dominującego wśród 

obywateli państw trzecich w województwie podkarpackim zatrudnienia w budownictwie lub 

w tzw. sektorze sprzątającym i oferującym inne usługi dla domu6. Analizy sytuacji obywateli 

państw trzecich na polskim rynku pracy wskazują na ich dyskryminację przejawiającą się 

rzadkim zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę (z wyjątkiem sektora transportu) czy 

umowę zlecenie (dotyczy głównie sektora hotelowo-gastronomicznego). Dominującą formą 

zatrudnienia jest umowa ustna, czyli tzw. praca na czarno, zwłaszcza po ustaniu 6 

miesięcznego okresu pracy dozwolonego dla cudzoziemców zatrudnianych w procedurze 

uproszczonej poza rolnictwem i pracami sezonowymi. Badani świadczeniobiorcy deklarują 

także częściej niż polscy pracownicy zatrudnienie w wymiarze większym niż 40 godzin 

tygodniowo.  

Jak wynika z analiz Ośrodka Badań na d Migracjami, blisko jedna trzecia obywateli Ukrainy 

pracujących w Polsce planuje osiedlenie się w naszym kraju i założenie rodziny bądź 

połączenie się z rodziną na terytorium Polski. Ponad 35% deklaruje gotowość do cyrkulacji, 

czyli naprzemiennego mieszkania na Ukrainie i w Polsce. Sytuacja ta wymagać będzie 

zindywidualizowanych narzędzi integracji, aktywizujących społecznie obywateli państw 

trzecich, integrujących ich z polskim społeczeństwem. Może się okazać, że narzędzia 

aktywnej integracji obejmować też powinny pracę z rodzinami. Trudne może być także 

dotarcie do obywateli państw trzecich, pracujących poza oficjalnymi formami zatrudnienia, 

co nieść za sobą będzie wyzwania rekrutacyjne.  

Identyfikacja szans i barier związanych ze wsparciem w obszarze aktywnej integracji, analiza 

barier w aplikowaniu i skutecznym realizowaniu projektów przez OPS i PCPR 

Bez wątpienia istotną szansą dla wsparcia obszaru aktywnej integracji jest wysoki potencjał 

organizacji pozarządowych w regionie, prowadzących działania w obszarze rynku pracy i 

włączenia społecznego. Potencjał ten został szerzej zaprezentowany w rozdziale 

poświęconym typom beneficjentów w największym stopniu przyczyniających się do 

osiągania celów Programu. Wysokim potencjałem regionu jest też relatywnie duża liczba 

funkcjonujących ZAZ i skuteczność działania w tym obszarze Stowarzyszenia na rzecz osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, które – jak wynika ze studium przypadku - wypracowało 

ścieżkę pośrednictwa pracy poza zatrudnieniem wspomaganym w wielu lokalizacjach swojej 

działalności.  

Czynnik spadku bezrobocia wynikającego z dobrej koniunktury gospodarczej przynosił 

zarówno konsekwencje pozytywne jak i negatywne. Z jednej strony – przy zastosowaniu 

narzędzia pośrednictwa pracy – łatwo uzyskiwano zatrudnialność uczestników. Z drugiej 

jednak strony, sytuacja ta powodowała ograniczenie zasobu uczestników do osób z licznymi 

 
6 Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy w ujęciu regionalnym, GUS, 2018. 
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dysfunkcjami społecznymi, wymagających złożonych i długotrwałych działań w ramach 

aktywnej integracji. REKOMENDACJA: Biorąc pod uwagę potrzebę aktywizacji osób biernych 

zawodowo oraz utrzymująca się tendencję spadku bezrobocia na podkarpackim rynku pracy 

rekomenduje się rozważenie wyższego kosztu jednostkowego uzyskania jednostki wskaźnika 

w przyszłej perspektywie finansowej w celu osiągnięcia zakładanych efektów. Oznacza to, iż 

podczas szacowania wartości docelowej wskaźnika odnoszącego się do aktywizacji 

społeczno-zawodowej osób biernych zawodowo, należy wziąć pod uwagę nie tylko wskaźniki 

inflacyjne, ale również co najmniej 10% wyższy koszt jednostki wskaźnika w cenach stałych z 

roku rozpoczęcia interwencji czyli roku 2017.  

Barierą realizacji wsparcia w pierwszych latach wdrażania Programu był wymóg osiągania 

wskaźnika dotyczącego podnoszenia kwalifikacji przez osoby z niepełnosprawnościami w 

przypadku szkoleń zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem typu I projektów, czyli 

kompleksowych programów integracji realizowanych poza ZAZ. Ze względu na specyfikę 

wsparcia, kierowanego często do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z 

niepełnosprawnością intelektualną wskaźnik ten był trudny do osiągnięcia i pociągał za sobą 

decyzje o wykluczeniu z działań projektowych osób potrzebujących wsparcia, ale 

odmawiających zdawania egzaminów potwierdzających nabycie kwalifikacji ze względu na 

swoje ograniczenia. Barierą w realizacji wsparcia była też konieczność – w pierwszych latach 

wdrażania Programu – osiągania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej rozumianego jako 

stricte podjęcie pracy, co – przy omawianej wcześniej autoselekcji klientów pomocy 

społecznej – rodziło obawę beneficjentów przed wysokim ryzykiem nieosiągnięcia wskaźnika. 

Inną instytucjonalną barierą realizacji wsparcia było uwzględnianie w definicji wskaźnika 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu wyłącznie osób biernych zawodowo, co zniechęcało OPS, a także 

innych beneficjentów do składania projektów z obawy przed trudnościami rekrutacyjnymi.  

Wszystkie wskazane wyżej bariery były głównymi powodami niskiej aplikowalności instytucji 

pomocy społecznej w ramach OP VIII RPO WP 2014-2020. Ponadto istotnym czynnikiem 

ograniczającym zainteresowanie OPS województwa podkarpackiego realizacją projektów 

było wspomniane w diagnozie Programu duże obciążenia zasobów ludzkich i instytucjach 

pomocy społecznej bieżącą obsługą klienta, przy niewystarczających zasobach do 

prowadzenia aktywnej integracji. Konieczność współpracy z PUP czy innymi instytucjami 

rynku pracy przy realizacji zadania aktywizacji zawodowej pociągałaby za sobą dodatkowe 

zadanie dla już przeciążonej instytucji.  

Ocena działań organizacyjno-technicznych podjętych przez IZ RPO WP 2014-2020, a także 

przez IP RPO WP 2014-2020 – WUP, tj. analiza na poziomie przyjętych rozwiązań 

instytucjonalnych (m.in. ocena warunków konkursowych i systemu oceny projektów, 
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ewolucja kryteriów oceny, ocena procesu naboru projektów, podjęte działania informacyjno-

promocyjne) 

Jak wynika z raportu ewaluacji mid-term7, IP WUP i IZ podejmowały działania zaradcze w 

postaci licznych kontaktów z potencjalnymi wnioskodawcami, spotkań i pism do JST, OPS i 

PCPR, angażowała do współpracy ROPS i wojewodę. Nie przełożyło się to jednak na 

zwiększenie liczby złożonych wniosków, dlatego IZ i IP WUP podjęły decyzję o przeniesieniu 

alokacji z Działania 8.2 na Działanie 8.1 oraz 8.3. W wyniku negocjacji z KE, zmniejszono także 

wartości wskaźników produktu w PI 9i. Rozwiązanie takie należy ocenić pozytywnie, gdyż z 

jednej strony dostosowano skalę interwencji do potrzeb i potencjału grup docelowych, a z 

drugiej urealniono cele PI i podniesiono skuteczność mierzoną stopniem osiągania 

wskaźników.  

Również pozytywnie należy ocenić zakres działań informacyjno-promocyjnych skierowanych 

do potencjalnych beneficjentów – przeprowadzano zarówno szkolenia z zakresu zasad 

wsparcia, kwalifikowalności wydatków na poziomie IZ, jak i spotkania informacyjne, 

definiujące zasady konkursowe i plan konkursów na poziomie IP.  

Pozytywnie należy ocenić zmianę definicji wskaźnika rezultatu odnoszącego się do efektów 

podnoszenia umiejętności uczestników w wyniku wsparcia, włączenie kategorii kompetencji 

do definicji wskaźnika, co zmniejszyło bariery związane z uczestnictwem osób o 

niepełnosprawnościach intelektualnych bądź sprzężonych. Zasadne było też przesunięcie 

oceny zakładanej w projekcie stopnia realizacji wskaźnika Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu z 

kategorii oceny formalnej do kategorii oceny merytorycznej, co umożliwiło podejmowanie 

dyskusji na etapie negocjacji i uniknięcia nieporozumień związanych z koniecznością 

rekrutacji osób biernych zawodowo.  

W ramach Działania 8.1 przeprowadzono do końca roku 2020 - 11 naborów, co jest 

uzasadnione rozpisywaniem konkursów na poszczególne typy projektów i preferencją 

potencjalnych beneficjentów.  

Beneficjenci wystawiają wysokie noty organizacji wsparcia. Zdecydowana większość 

pozytywnie ocenia warunki udzielania wsparcia (77% beneficjentów Poddziałania 6.2.2, 78% 

beneficjentów Działania 8.1 i 78% beneficjentów Działania 8.2). Większość beneficjentów 

pozytywnie ocenia też system kryteriów i system oceny. Niemniej, aż 50% badanych 

beneficjentów Poddziałania 6.2.2 i 35% badanych beneficjentów Działania 8.1 ocenia 

wysokość dofinansowania działań projektowych za zbyt niską.  

 
7 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 
śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania – Raport końcowy, EVALU ECORYS, 2019, 
str. 299 
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Identyfikacja czynników, które przyczyniły się do osiągnięcia założonych celów (tj. 

pozytywnych) oraz czynników, które utrudniły realizację założonych celów (tj. negatywnych), 

w tym czynników zależnych i niezależnych od IZ RPO WP 2014-2020 oraz IP RPO WP 2014-

2020, zarówno na poziomie Programu, jak i projektu oraz wskazanie ich przyczyn 

Ponad jedna trzecia badanych beneficjentów (34%) Działania 8.1 i ponad jedna czwarta 

(26%) beneficjentów Poddziałania 6.2.2 deklaruje zaistnienie opóźnień w projekcie, 

trwających zazwyczaj 6 miesięcy lub krócej. W przypadku projektów Poddziałania 6.2.2 

trudności te wynikały głównie ze wzrostu cen na materiały i usługi budowlane, w Działaniu 

8.1 zaś z problemów z rekrutacją uczestników oraz ich zatrzymaniem w projekcie, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z PO PŻ i osób niepełnosprawnych. W 

opinii badanych beneficjentów projektów uwzględnionych w studiach przypadku, środkiem 

zaradczym było tworzenie list rezerwowych oaz prowadzenie ciągłej rekrutacji do tych list w 

okresie trwania projektu. Opóźnienia te – w opinii beneficjentów – nie miały wpływu na 

osiąganie efektów rzeczowych ich projektów.  

Analiza WoP w zakresie zgłaszanych przez beneficjentów czynników wpływających na 

wsparcie wskazuje na częste problemy wynikające z organizacji szkoleń i staży. Zdarzają się 

przypadki rozdrobnienia kierunków szkoleń, wynikającego z rozbieżnych preferencji 

uczestników, pociągające za sobą wyższe niż oczekiwano koszty zewnętrznej usługi. Jak 

wynika z doświadczeń projektu Kreatywni i samodzielni, realizowanego w gminie Jasło, 

środkiem zaradczym może być ukierunkowanie prac z doradcą zawodowym na wybór 

szkolenia dostępnego w zaplanowanym budżecie, zgodnego z potrzebami i możliwościami 

uczestników. Innym problemem, często zgłaszanym przez beneficjentów jest trudność 

organizacji staży dla osób z niepełnosprawnościami psychicznymi. Kwestię tę rozwiązywano 

poprzez rozwijania ciągłej współpracy z ograniczoną liczbą pracodawców, co niestety 

pociągało za sobą brak szansy na kontynuację zatrudnienia w miejscu odbywania staży.  

W opinii badanych przedstawicieli Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz ZAZ Jarosław 

(beneficjentów projektów objętych studiami przypadku) występuje systemowy czynnik 

niskiej wagi pośrednictwa pracy w projektach pomocy społecznej. Kwestię tę można, w ich 

opinii, rozwiązać poprzez premiowanie zastosowania szerokiej skali pośrednictwa pracy w 

planowanych projektach. Beneficjenci instytucji pomocy społecznej, badani w ramach 

studiów przypadku, np. GOPS w Wiązownicy, podkreślają znaczenie współpracy nie tyle z 

PUP, ile z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze rynku pracy, które 

dysponują szerszą gamą potencjalnych pracodawców zatrudniających klientów pomocy 

społecznej. Współpraca z PUP oceniana jest powściągliwie, beneficjenci podkreślają, że 

najczęstszą ofertą pracy dla uczestników projektów są w tej instytucji prace społecznie 

użyteczne, nie dające trwałego zatrudnienia. 

W przypadku kompleksowych projektów aktywnej integracji (typ projektu nr 1) najwyższą 

efektywnością – zdaniem badanych beneficjentów – charakteryzują się interwencje w 
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obszarze integracji społecznej. Beneficjenci podkreślają, że to właśnie działania takie jak: 

warsztaty psychologiczne, warsztaty zarządzania budżetem, porady prawne, pozwalają 

uczestnikom projektów na odnalezienie się we współczesnym świecie. Szczególnie istotne, w 

opinii beneficjentów jest wprowadzenie w ramach kontraktu socjalnego reżimu codziennego 

stawiania się na zajęcia, w tym na kursy zawodowe, co przybliża osoby oddalone od rynku 

pracy do działania w sferze obowiązków. W opinii przedstawiciela Stowarzyszenia ALTUM, 

realizującego projekt w Wojaszówce, istotnym elementem wpływającym na integrację 

społeczną uczestników są warsztaty wizażowe, prezentacyjne – wizyta u fryzjera kosmetyczki 

oraz, realizowane przez beneficjenta w wybranych projektach usługi integracji o charakterze 

zdrowotnym (dentysta, usługi rehabilitacji układu ruchu). Przedstawiciele CARITAS 

Archidiecezji Przemyskiej podkreślają, że dobrym integracyjnym przedsięwzięciem jest 

włączanie uczestników CIS do wydarzeń lokalnych, np. targów, imprez. W opinii beneficjenta 

projektu Pomóż sobie i rodzinie, realizowanego w Wiązownicy, bardzo wysoko ocenianym 

przez uczestników typem wsparcia były wyjazdy integracyjne, szkolenia z zakresu działań 

wychowawczych w rodzinie. Badani w ramach studiów przypadku uczestnicy projektów 

podkreślają duże znaczenie spotkań grupowych w ramach działań kompleksowej integracji. 

Spotkania dyskusyjne, czy też grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym 

intelektualnymi, rozwinięte w ramach projektu Kreatywni i samodzielni w Jaśle bądź w 

projekcie Aktywna integracja w ZAZ w Jarosławiu są wspominane zarówno przez 

beneficjentów jak i uczestników jako działania silnie motywujące do kontynuowania działań 

w projekcie.  

Opinie dotyczące skuteczności stosowanych form wsparcia w zakresie aktywizacji 

zawodowej są podzielone. Zdaniem wszystkich badanych uczestników projektów objętych 

studiami przypadku kursy zawodowe nie przynosiły wymiernych korzyści zatrudnieniowych 

poza ZAZ. Uczestnicy projektów kompleksowej integracji (typ projektu nr 1), którzy pracowali 

w momencie realizacji badania znaleźli zatrudnienie poza kierunkiem ich kształcenia 

ustawicznego, nie wykorzystali zdobytych kwalifikacji. Wspominali jednak przebyte kursy i 

warsztaty zawodowe jako przydatne, pomagające w nabraniu wiary w swoją wartość na 

rynku pracy.  

Uczestnicy projektów Działania 8.1, którzy zakończyli udział w projekcie najczęściej nie 

pracują zarobkowo w momencie badania. Nieco częściej niż inni są to osoby z orzeczeniem o 

niepełnosprawności oraz osoby bierne zawodowo. Pracujące w momencie badania osoby z 

niesprawnościami najczęściej pracują w ZAZ lub zakładach pracy chronionej. Niepracujące 

osoby bierne zawodowo relatywnie często wskazują odpowiedź: inne, pod którą to kategorią 

mieści się opieka nad osobą zależną, bądź osiągnięcie wieku emerytalnego.  
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Wykres 2 Deklaracje uczestników projektów Działania 8.1 dotyczące ich bieżącego statusu 
na rynku pracy (październik 2021) 

 

Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektów Działania 8.1, n=176 

W przypadku uczestników projektów Działania 8.2 (projekty OPS) można stwierdzić niższą 

aktywność zawodową uczestników. Stale zatrudnionych jest zaledwie 24% badanych, około 

6% pracuje dorywczo, zaś 8% pracuje bądź pomaga w gospodarstwie rolnym. W populacji 

osób z niepełnosprawnościami pracuje na stałe zaledwie 20% badanych. Wśród uczestników 
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Działania 8.2 biernych zawodowo nie pracuje częściej niż co drugi badany(52%), wśród 

uczestników z orzeczeniem o niepełnosprawności 58%.  

Kolejną kwestią wartą rozważenia jest jakość zatrudnienia pracujących uczestników 

projektów. Pracujący w momencie badania uczestnicy projektów Działania 8.1 najczęściej 

pracują na umowie o pracę na czas nieokreślony bądź określony.  

Wykres 3 Forma zatrudnienia uczestników projektów Działania 8.1 pracujących w 
momencie badania (październik 2021) 

 

Źródło: badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektów Działania 8.1 i Działania 8.2 (uczestnicy 

pracujący n=91) 
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niż inni wskazują na zły stan zdrowia jako główną przyczynę bierności zawodowej, podczas 

gdy osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne zawodowo częściej od innych zwracają 

uwagę na konieczność opieki nad osobami zależnymi oraz brak ofert pracy w pobliżu miejsca 

zamieszkania jako główne przyczyny niepodejmowania zatrudnienia. W przypadku 

uczestników projektów Działania 8.2 (klientów OPS) najczęstszą przyczyną niskiej aktywności 

zawodowej jest konieczność opieki nad osobą zależną (47% badanych uczestników).  

Wyniki te wskazują na zaburzenie logiki interwencji pod względem wpływu wsparcia na 

zatrudnialność uczestników. Ponad połowa osób uczestniczących w projektach aktywnej 

integracji, niepracujących po zakończeniu interwencji, nie staje się zdolna do podjęcia 

aktywności zawodowej bez względu na stosowane wobec niej formy aktywnej integracji z 

przyczyn zewnętrznych: braku infrastruktury wsparcia nad osobą zależną, zwłaszcza w 

sytuacji braku pracy w miejscu zamieszkania uczestnika bądź kłopotów zdrowotnych, 

uniemożliwiających podjęcie pracy. W przypadku osób z orzeczeniem niepełnosprawności 

istotne jest koncentrowanie wsparcia na reintegracyjnych podmiotach ekonomii społecznej, 

ze szczególnym uwzględnieniem ZAZ. REKOMENDACJA: Zaleca się kontynuację realizowania 

w ramach programów aktywnej integracji usług społecznych świadczonych na rzecz 

uczestnika, dotyczących wsparcia nad osobą zależna, oraz ich uzupełniania przez usługi 

zdrowotne wspomagające uczestnika w aktywizacji zawodowej. 
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Tabela 2 Przyczyny niepodejmowania zatrudnienia przez uczestników projektów Działania 8.1 i 8.2 w momencie badania (październik 2021) 
ze względu na status uczestnika w momencie przystąpienia do projektu 

Przyczyna wskazana 

przez respondenta 

Niepracujący uczestnicy projektów Działania 8.1  Niepracujący uczestnicy projektów Działania 8.2 

Ogółem Bierni 

zawodowo 

Bezrobotni Długotrwale 

bezrobotni 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

Ogółem Bierni 

zawodowo 

Bezrobotni Długotrwale 

bezrobotni 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

Nie mogę znaleźć 

pracy w moim 

zawodzie, 

odpowiadającej moim 

kwalifikacjom/ 

umiejętnościom 

26% 26% 27% 13% 28% 11% 0% 27% 13% 10% 

Nie mogę znaleźć 

pracy z zadowalającym 

mnie wynagrodzeniem 

5% 5% 6% 7% 2% 3% 0% 7% 13% 0% 

Zajmuję się 

dzieckiem/dziećmi, 

osobą starszą/osobami 

starszymi, osobą 

chorą/osobami 

chorymi (osobą 

zależną/osobami 

zależnymi) 

16% 13% 18% 20% 9% 47% 41% 53% 63% 25% 

 Nie mogę znaleźć 

pracy blisko mojego 

miejsca zamieszkania 

15% 10% 21% 20% 13% 5% 0% 13% 13% 0% 
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Przyczyna wskazana 

przez respondenta 

Niepracujący uczestnicy projektów Działania 8.1  Niepracujący uczestnicy projektów Działania 8.2 

Ogółem Bierni 

zawodowo 

Bezrobotni Długotrwale 

bezrobotni 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

Ogółem Bierni 

zawodowo 

Bezrobotni Długotrwale 

bezrobotni 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

Nie muszę pracować, 

mam środki do życia 

1% 3% 0% 0% 0% 3% 5% 0% 0% 5% 

Z powodu złego stanu 

zdrowia 

38% 41% 36% 27% 48% 39% 45% 27% 0% 60% 

Jestem w trakcie 

nauki, szkolenia, 

kształcenia 

1% 0% 3% 0% 0% 5% 9% 0% 0% 10% 

 Nie chcę stracić 

świadczeń 

finansowych 

8% 10% 6% 0% 13% 3% 0% 7% 13% 0% 

 Jestem na emeryturze 5% 8% 3% 0% 9% 18% 23% 13% 13% 25% 

 Inny powód 7% 5% 9% 20% 2% 11% 0% 27% 13% 10% 

 Nie wiem, trudno 

powiedzieć lub 

odmowa odpowiedzi 

5% 5% 6% 13% 7% 3% 0% 7% 13% 0% 

Źródło: badanie CAWI/CATI wśród uczestników projektów niepracujących w momencie realizacji badania (październik 2021), n=73 dla Działania 

8.1 i n=36 dla Działania 8.2.



Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 w obszarze integracji społecznej – raport końcowy 

40 
 

W trakcie badania nie zidentyfikowano efektu substytucji czy też efektu przesunięcia. Osoby 

objęte kompleksowymi programami aktywnej integracji nie otrzymałyby wsparcia poza 

realizowanymi projektami, co jest wynikiem kilku przesłanek. Po pierwsze, duże obciążenie 

instytucji pomocy społecznej pracą z klientem ogranicza możliwości OPS województwa 

podkarpackiego w zakresie aktywnej integracji. Ponadto, organizacje pozarządowe nie 

prowadzą działań aktywizacyjnych poza projektami finansowanymi ze środków europejskich. 

Nie można odnotować wystąpienia efektu jałowej straty. Zaledwie 4 badanych 

beneficjentów Działania 8.1 i 2 badanych beneficjentów Działania 8.2 twierdzi, że bez 

uzyskania wsparcia zrealizowaliby zaplanowany projekt, niemniej jednak byłby on znacznie 

odłożony w czasie i ograniczony w zakresie katalogu prowadzonych działań aktywizacyjnych. 

Nie osiągnięto jednak efektu innowacji. Zaledwie 1 spośród badanych beneficjentów 

wskazuje na wprowadzenie do zakresu działań jego instytucji innowacyjnych, nowych 

rozwiązań. Niemniej, efektem dodatkowym wsparcia jest podniesienie wiedzy pracowników 

danej instytucji dotyczącej nowych form prowadzenia aktywnej integracji (twierdzi tak 76% 

badanych beneficjentów obu Działań). Należy jednak pamiętać, że wykorzystanie tego efektu 

zależy od ciągłości finansowania projektów EFS. W opinii przedstawicieli projektów 

realizowanych w ramach studium przypadku, dotyczących zarówno CIS, ZAZ, jak i działań 

kompleksowej integracji prowadzonej w GOPS, bez dodatkowych środków nie jest możliwe 

powielanie pełnego wachlarza wsparcia rozwiniętego w trakcie realizacji projektów OP VIII 

RPO WP 2014-2020. Kolejny dodatkowy efekt docelowy związany jest z podniesieniem 

doświadczenia wspartych podmiotów w aktywnej integracji określonych kategorii 

uczestników. Ze względu na preferowanie w warunkach konkursowych osób pobierających 

wsparcie z PO PŻ, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osób biernych zawodowo, 

wsparte instytucje zyskały także doświadczenie w aktywizowaniu nowych grup docelowych. 

Warunki konkursowe zapobiegły tez potencjalnemu efektowi creamingu, w projekcie wzięły 

udział osoby, które zgodziły się na uczestnictwo, spełniając kryteria programowe raczej niż 

inne.  

3.3 Użyteczność wsparcia w zakresie promowania włączenia społecznego oraz 

przeciwdziałania ubóstwu i dyskryminacji zarówno w wymiarze zatrudnieniowym 

jak i społecznym 

Zdaniem badanych beneficjentów głównym powodem udziału klientów pomocy społecznej 

w projektach z zakresu aktywnej integracji była potrzeba zmiany swojej finansowej sytuacji. 

W opinii badanych beneficjentów projektów realizowanych przy pomocy CIS, już samo 

świadczenie integracyjne było dla uczestników atrakcyjne.  

Badani uczestnicy wsparcia w Działaniu 8.1 i Działaniu 8.2 najczęściej wskazują na chęć 

znalezienia stabilnego i dobrze płatnego zatrudnienia jako przyczynę wzięcia udziału w 

projekcie. W przypadku beneficjentów Działania 8.2 częściej wskazywana jest przyczyna 

braku środków do życia i trudnej sytuacji rodzinnej skłaniającej do przyjęcia wsparcia. Status 
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uczestnika w momencie przystąpienia do projektu nie różnicuje w sposób istotny struktury 

powodów wzięcia udziału w projekcie.  

Wykres 4 Deklarowane przez uczestników projektów aktywnej integracji powody wzięcia 
udziału w projekcie w podziale na Działania 

 

Źródło: badania CAWI/CATI uczestników wsparcia w Działaniu 8.1 (n=172) i w Działaniu 8.2 

(n=76) 

Uczestnicy Działania 8.1 i Działania 8.2 różnią się w swoich opiniach dotyczących 

przydatności poszczególnych form wsparcia. Dla odbiorców aktywnej integracji w projektach 
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Działania 8.1 najbardziej istotną i korzystna formą wsparcia była integracja zawodowa, 

podczas gdy uczestnicy projektów Działania 8.2 najwyżej cenią integrację społeczną, wyższe 

noty nadają także innym obszarom aktywnej integracji, w ramach których były świadczone 

im usługi. Klienci pomocy społecznej objęci wsparciem w ramach Działania 8.2 podkreślają 

znaczenie integracji społecznej i edukacyjnej oraz zdrowotnej jako instrumentu 

motywującego do zmiany życia i podnoszącego ich samoocenę. Status uczestnika w 

momencie przystąpienia do projektu w nieistotny sposób różnicuje strukturę odpowiedzi.  

Wykres 5 Formy wsparcia oceniane przez uczestników Działań 8.1 i 8.2 jako 
najkorzystniejsze 

 

Źródło: badania CAWI/CATI uczestników wsparcia w Działaniu 8.1 (n=172) i w Działaniu 8.2 

(n=76) 
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Zaledwie 10% uczestników projektów Działania 8.2 i 20% uczestników projektów Działania 

8.2 potrafi wskazać formę wsparcia, którą uznaje za relatywnie mało użyteczną. Najczęściej 

kwestia ta dotyczy integracji społecznej i doradztwa prawnego, które – w opinii badanych – 

w niewielkim stopniu przyczyniały się do zmiany ich sytuacji życiowej.  

Również nie częściej niż co 10. badany uważa uczestnictwo w projekcie za nieistotne i 

nieprzydatne. Zdecydowana większość (90%) uczestników projektów aktywnej integracji 

uważa, że wsparcie, które otrzymali jest pożyteczne dla ich sytuacji życiowej, bez względu na 

Działanie, w którym realizowany był projekt i bez względu na status uczestnika w momencie 

przystąpienia do projektu.  

Blisko 90% badanych uczestników uważa przy tym, że udział w projekcie poprawił ich 

sytuację życiową, głównie poprzez poprawę umiejętności, kwalifikacji zawodowych oraz 

podniesienie samooceny.  

Wykres 6 Deklarowane przez uczestników korzyści z uczestnictwa w projektach Działania 
8.1 i 8.2 

 

Źródło: badania CAWI/CATI uczestników wsparcia w Działaniu 8.1 (n=172) i w Działaniu 8.2 

(n=76) 
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zgłaszają osoby z niepełnosprawnościami. Częściej niż inni wskazują oni na poprawę swojego 

zdrowia jako istotną korzyść, częściej niż inni mają, w wyniku wsparcia, więcej nadziei na 

przyszłość i więcej pieniędzy. Z kolei osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne częściej niż 

inni akcentują korzyść z podniesienia swoich kwalifikacji i poprawy sytuacji na rynku pracy. 

Osoby bierne zawodowo z kolei, częściej niż pozostali podkreślają znaczenie wsparcia dla 

podniesienia samooceny i poprawę sytuacji rodziny.  

W opinii badanych uczestników istotna byłaby poprawa skali aktywizacji zawodowej, 

oczekują oni, że po udziale w projekcie ich sytuacja zawodowa powinna ulec poprawie, co 

nie zawsze ma miejsce. Zdarza się, iż winią za to niewystarczającą ofertę kursów 

zawodowych. Zdaniem badanych beneficjentów problemem jest jednak niewystarczające 

pośrednictwo pracy, a raczej brak ścieżki aktywizacji zawodowej uczestników po projekcie 

innej niż oferty pracy lokalnego PUP, ograniczające się do prac społeczno-użytecznych. W 

przypadku projektów CIS i ZAZ – jak wynika z informacji pozyskanych podczas realizacji 

studiów przypadku – problemem jest brak systemowego wsparcia lokowania uczestników na 

lokalnym rynku pracy. W projektach aktywnej integracji w strukturze wydatków 

kwalifikowalnych i koszcie jednostkowym wsparcia w niewystarczającym stopniu 

uwzględniono pracę doradcy zawodowego, pośrednika pracy i asystenta pracy. Jest to 

szczególnie istotne we wspieraniu ZAZ czy WTZ w przekierowywaniu uczestników na kolejny 

etap integracji zawodowej.  

Większość badanych beneficjentów deklaruje brak problemów z rekrutacją uczestników 

wsparcia, sytuacje takie zdarzały się jednostkowo, co wynikało z przyjęcia przez 

beneficjentów omówionego wcześniej systemu ciągłej rekrutacji. Przyjęta strategia okazała 

się skuteczna, biorąc pod uwagę, iż w blisko 60% projektów zdarzało się, iż uczestnicy 

rezygnowali ze wsparcia, np. z powodu znalezienia pracy czy też pogorszenia stanu zdrowia. 

Problemem dla beneficjentów była jednakże rekrutacja osób z niepełnosprawnościami 

intelektualnymi lub sprzężonymi oraz rekrutacja osób, korzystających z PO Pomoc 

Żywieniowa, co wynikało w pierwszym przypadku z obaw potencjalnych uczestników przed 

przystępowaniem do kursów zawodowych zakończonych egzaminem, w drugim zaś z 

ograniczoną bazą takich osób w stosunku do deklaracji złożonych na etapie negocjacji 

projektu. W początkowym okresie realizacji Programu wyzwaniem była też rekrutacja osób 

bezrobotnych III profilu lub bez profilu. Biorąc pod uwagę, iż osoby takie były rekrutowane 

wśród osób biernych zawodowo, kwalifikacja wymagała adnotacji PUP o profilu uczestnika, 

PUP-y zaś często odmawiały takiej deklaracji.  

3.4 Trwałość wsparcia w zakresie promowania włączenia społecznego oraz 

przeciwdziałania ubóstwu i dyskryminacji zarówno w wymiarze zatrudnieniowym 

jak i społecznym 

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przy ocenie efektów i użyteczności wsparcia, 

długofalowa trwałość efektów wsparcia w zakresie logiki interwencji a więc zatrudnialności 
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uczestników jest dyskusyjna ze względu na przeszkody niezależne od uczestników czy 

organizatorów wsparcia (brak miejsc pracy na lokalnym rynku, wysokie ceny usług 

szkoleniowych, ograniczające możliwe kierunki kształcenia, brak usług ukierunkowanych na 

opiekę nad osobami zależnymi, wysoka konkurencyjność świadczeń polityki prorodzinnej w 

stosunku do możliwości zdobycia zatrudnienia). Nawet najbardziej zmotywowany uczestnik, 

po kursie i stażu, stojący przed możliwością podjęcia jedynie doraźnego zatrudnienia nie 

związanego z kierunkiem jego kompetencji wybiera najczęściej powrót do bierności 

zawodowej i bezrobocia. W przypadku osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w 

reintegracyjnych podmiotach ekonomii społecznej problemem może być brak ścieżki dalszej 

reintegracji zawodowej z otwartym rynkiem pracy, która pozwoliłaby na zwolnienie miejsca 

dla kolejnej potrzebującej osoby, a więc zwiększenia podaży miejsc pracy. Dobrą praktyką 

jest włączanie uczestnika jako siły roboczej do innych projektów realizowanych na obszarze 

wsparcia przez beneficjenta, albo inny podmiot. Praktykę taką zastosowano w projekcie 

Razem na rynek pracy Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Osoby opuszczające projekt, po 

reintegracji w CIS kierowane były nie tyle do prac społecznie użytecznych ile na stałe posady 

instytucji gminnych bądź jako pracownicy kolejnych projektów realizowanych na przykład w 

obszarze usług społecznych.  

Niepracujący uczestnicy projektów objętych studiami przypadku deklarują chęć ponownego 

udziału w podobnych interwencjach. Jako powód podają potrzebę podniesienia samooceny, 

podniesienia swoich kompetencji, kolejnego wyjścia do ludzi. Wydaje się więc, iż trwałość 

integracji społecznej i edukacyjnej również jest dyskusyjna w przypadku braku znalezienia 

zatrudnienia. Warto w tym miejscu nadmienić, że częściej niż co piąty badany uczestnik 

wsparcia, w tym co trzecia badana osoba z niepełnosprawnościami uważa, że trwałość 

osiągniętych efektów zależy od kontynuacji działań przeprowadzonych w ramach projektu 

aktywnej integracji, w którym brał udział.  

W dokumentacji konkursowej zakładana jest trwałość utworzonych w ramach projektu 

podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej po zakończeniu realizacji projektu co najmniej 

przez okres odpowiadający jego realizacji, przy czym jeśli projekt trwa krócej niż 24 miesiące, 

czas trwałości nie może być krótszy niż dwa lata. Jak wynika z badania przeprowadzonego 

wśród beneficjentów trwałość rezultatów w tym obszarze nie jest zagrożona. Niemniej, 

wywiad przeprowadzony z przedstawicielami beneficjenta projektu Kreatywni i samodzielni, 

w ramach którego utworzono KIS, ujawnił, iż możliwości wspartego podmiotu do 

świadczenia usług w okresie wymaganym trwałością są ograniczone. Nie są realizowane 

szkolenia zawodowe, staże w skali odpowiadającej realizowanemu projektowi. Działania KIS, 

bez wsparcia środków europejskich ograniczają się do reintegracji społecznej, ewentualnie 

doradztwa zawodowego.  

W przypadku projektów Poddziałania 6.2.2 nie można mówić o ryzyku niskiej trwałości 

wsparcia. W opinii 34% badanych liczba użytkowników wspartej infrastruktury przekroczyła 
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założenia projektowe, w opinii dalszych 66% jest ona zgodna z założeniami. Blisko połowa 

beneficjentów przewiduje, iż trwałość wsparcia rozumiana jako wykorzystanie rezultatów 

wsparcia trwać będzie powyżej 5 lat. Czynnikiem wspierającym trwałość tych przedsięwzięć 

jest realizacja działań reintegracji społeczno-zawodowej przez podmiot samorządowy.  

3.5 Efektywność wsparcia w zakresie promowania włączenia społecznego oraz 

przeciwdziałania ubóstwu i dyskryminacji zarówno w wymiarze zatrudnieniowym 

jak i społecznym 

Efektywność projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 i Działania 8.2 należy uznać za 

uzasadnioną. Najwyższe koszty jednostkowe, średnio na poziomie 9825 zł, odnotowano w 

projektach wspierających utworzenie lub wsparcie podmiotów reintegracji społeczno-

zawodowej CIS lub KIS. Wysokie są również koszty zatrudnienia instruktorów nauki zawodu 

oraz świadczenia i premie reintegracyjne. Koszty te należy uznać za uzasadnione, biorąc pod 

uwagę, iż najwyższy ich składnik stanowi zakup urządzeń, wyposażenia i surowców do nauki 

zawodu, wykorzystywany również po zakończeniu działań projektowych, zapewniający 

kontynuację interwencji po okresie trwałości projektu. 

W przypadku wsparcia ZAZ średni koszt jednostkowy waha się od 3659 zł do 36847 zł, co też 

wynika od skali inwestycji w warsztat lub rozwinięcie nowej linii produkcyjnej bądź 

usługowej. W przypadku tego typu projektów koszty stałe są niższe ze względu na 

dofinansowanie PFRON na każdego uczestnika oraz ze względu na finansowanie kosztów 

zespołu projektowego poza jego budżetem. Efektywność wsparcia mierzona również 

trwałym efektem zatrudnieniowym uczestników projektów jest więc największa.  

W projektach kompleksowej reintegracji koszty jednostkowe wahają się od 553 zł do 27972 

zł, co jest wynikiem w pierwszej kolejności skali reintegracji zawodowej, w tym pokrycia 

kosztu stażu i kursu zawodowego oraz kosztów wynagrodzenia instruktorów zawodu. Średni 

koszt jednostkowy wsparcia w projektach kompleksowej reintegracji wynosi 9200 zł. W 

przypadku wsparcia osób z niepełnosprawnościami jest on niewiele wyższy – plasuje się na 

poziomie 9400 zł, co jest spowodowane ograniczoną w projektach reintegracją zawodową 

skierowaną głównie do osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, wymagającymi raczej 

asystenta/trenera niż zabiegów zdrowotnych. Co do zasady wyższe koszty jednostkowe 

odnotowano w projektach Działania 8.2 niż projektach Działania 8.1, ze względu na 

powszechny niemal w projektach Działania 8.2 komponent realizacji usług aktywnej 

integracji o charakterze zdrowotnym i zawodowym.  

Średni koszt wsparcie infrastruktury pomocy społecznej w obszarze aktywnej integracji (w 

ramach Poddziałania 6.2.2 realizowano 3 takie projekty zakończone wspierające WTZ, KIS 

oraz usługi MOPS) stanowi 1677217 zł. Na kwotę tę składa się nie tylko przeznaczenie 

budynku na cele terapii zajęciowej czy innych form aktywnej integracji, ale również 

wyposażenie go w maszyny, narzędzia i sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć. Koszt ten 

należy uznać więc za uzasadniony.  
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Zaledwie 5 badanych beneficjentów Działania 8.1 i 1 badany beneficjent Działania 8.2 

twierdzą, że zdarzyła się sytuacja, iż koszty szkoleń zawodowych okazały się wyższe od 

zaplanowanych. W takiej sytuacji, w przypadku braku oszczędności w projekcie decydowano 

się na zmianę kierunku edukacji zawodowej.  

3.6 Komplementarność wsparcia w zakresie promowania włączenia społecznego oraz 

przeciwdziałania ubóstwu i dyskryminacji zarówno w wymiarze zatrudnieniowym 

jak i społecznym 

W obszarze aktywnej integracji zastosowano mechanizmy komplementarności 

międzyfunduszowej projektów Poddziałania 6.2.2 z projektami Działania 8.1 i Działania 8.2  

polegające na zastosowanie kryterium formalnego wymagającego od beneficjentów 

Poddziałania 6.2.2 zgodności celu projektu z celami EFS w obszarze pomocy społecznej oraz 

kryterium merytorycznego jakościowego przyznającego projektowi EFRR 10 pkt. w 

przypadku gdy grupa docelowa wsparcia infrastrukturalnego jest zgodna z grupą docelową 

określoną w Osi VIII RPO WP 2014-2020. Trzy zidentyfikowane projekty Poddziałania 6.2.2 

odnoszące się do wsparcia aktywnej integracji spełniają wskazane w dokumentacji 

konkursowej warunki komplementarności – odnoszą się uczestników WTZ, KIS i do klientów 

pomocy społecznej. Niemniej jednak jedynie w przypadku Poprawa dostępności usług w 

zakresie pomocy społecznej w Jaśle można mówić o komplementarności bezpośredniej – 

wykorzystania efektów projektu infrastrukturalnego w realizacji projektu Działania 8.1 

Kreatywni i samodzielni, w ramach którego w wyremontowanym budynku utworzono KIS. 

Pośrednią komplementarność - podmiotową i tematyczną można odnaleźć między 

projektem Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Koła PSOUU w Krośnie poprzez 

budowę i wyposażenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych w Potoku oraz 

wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie a projektem Działania 8.1 

Zatrudnienie w ZAZ moją szansą. Ścieżka reintegracji zakłada bowiem przechodzenie 

uczestników zmodernizowanych WTZ do ZAZ. Projekty realizowane w Działaniu 8.1 na 

potrzeby ZAZ w Jarosławiu, Mielcu i Krośnie, wykorzystywały mieszkania chronione, 

utworzone w ramach Działania 6.2 na potrzeby usamodzielniania uczestników projektów 

EFS. Pozostałe projekty realizowane w Działaniu 8.1 i Działaniu 8.2 nie wykorzystują 

infrastruktury wspartej w Poddziałaniu 6.2.2. Nie świadczy to o nieskuteczności 

mechanizmów komplementarności, a raczej wskazuje na uzupełniający charakter 

przedsięwzięć Poddziałania 6.2.2 w stosunku do efektów wsparcia Działania 8.1 i Działania 

8.2 w skali 8 MOF, stanowiących regionalne bieguny wzrostu, którym dedykowano konkursy 

Działania 8.1. Sposób zapewnienia komplementarności w obszarze aktywnej integracji należy 

uznać za właściwy i trafny. Doświadczenia regionalnych programów operacyjnych z lat 2014-

2020 wskazują, iż zachowanie komplementarności podmiotowej czy stricte terytorialnej, 

poprzez warunkowanie inwestycji infrastrukturalnych koniecznością realizowania projektu 

EFS we wspartej infrastrukturze, nie zawsze odpowiada na lokalne potrzeby, powoduje także 

trudności, związane z koniecznością dostosowania harmonogramu realizacji projektów EFS 
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do zakończenia działań infrastrukturalnych, skutkujące znacząca dezaktualizacją założeń 

projektowych8. Natomiast zachowanie mechanizmu komplementarności poprzez wspieranie 

MOF, lokalnych biegunów wzrostu gwarantuje uzyskanie efektu terytorialnego w obszarze 

wsparcia włączenia społecznego.  

Badani beneficjenci Działania 8.1 (85%) i Działania 8.2 (77%) wskazują także na szeroką skalę 

komplementarności wewnątrzfunduszowej i międzyprogramowej podkreślając uzupełniający 

charakter realizowanych interwencji do działań i projektów podejmowanych zarówno w 

bieżącej, jak i poprzedniej perspektywie finansowej.  

Kolejną kwestią jest komplementarność wsparcia z Programem Operacyjnym Pomoc 

Żywnościowa. W kryteriach konkursowych Działania 8.1 zawarto preferencję odwołującą się 

do minimum 50% udziału osób, którym udzielana jest pomoc w ramach PO PŻ. W przypadku 

Działania 8.2 zawarto wymaganie zastosowania preferencji dla beneficjentów 

komplementarnego programu. Analiza WoD wskazuje na szacunkowy min. 50% uczestników 

korzystających z PO PŻ w ok. 30% projektów Działania 8.1 – jest to głównie typ 1 projektu – 

zintegrowane oraz zindywidualizowane programy oparte o ścieżkę kompleksowej 

reintegracji. W projektach skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych oraz w 

projektach realizowanych w ramach Działania 8.2 zdecydowano się na zastosowanie 

preferencji punktowej (min 3 lub 5 pkt.) w procedurze rekrutacyjnej, co pociągnęło za sobą, 

zdaniem badanych beneficjentów, około 20% udział osób będących również odbiorcami 

wsparcia w ramach PO PŻ. Przyjęty w RPO WP 2014-2020 mechanizm zapewnienia 

komplementarności wsparcia z PO PŻ należy uznać więc za skuteczny.  

Biorąc pod uwagę zastosowane mechanizmy dofinansowania oraz typy beneficjentów – 

należy wskazać na komplementarność finansowania działań projektowych ze środków 

krajowych (projekty OPS), środków PFRON (projekty ZAZ), środków gminnych (projekty 

CIS/KIS) oraz środków własnych beneficjentów z sektora organizacji pozarządowych.  

3.7 Ocena realizacji polityk horyzontalnych w zakresie promowania włączenia 

społecznego oraz przeciwdziałania ubóstwu i dyskryminacji zarówno w wymiarze 

zatrudnieniowym jak i społecznym 

Zgodnie z zapisami dokumentu programowego (Sekcja 11) OP VIII RPO WP 2014-2020 

realizuje głównie zasadę niedyskryminacji poprzez aktywne działania zwiększające włączenie 

społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z 

niepełnosprawnościami. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasada 

zrównoważonego rozwoju wdrażane są w ramach obu Działań w sposób horyzontalny.  

W konstrukcji wniosku o dofinansowanie projektu zawarto pozycje, w których 

wnioskodawca zobligowany jest wyjaśnić jak stosować będzie zasady horyzontalne ze 

 
8 Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS, Evalu, 2020. 
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szczególnym uwzględnieniem dostępności działań projektowych dla osób z 

niepełnosprawnościami. Analiza WoD wskazuje, iż projekty Działania 8.1 i Działania 8.2 

przewidywały realizację zasady równości szans i niedyskryminacji na każdym etapie projektu, 

począwszy od promocji, rekrutacji po realizację wszystkich form wsparcia – wszystkie 

działania dostosowane były do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zarówno kobiet, jak i 

mężczyzn. Zadbano o brak barier architektonicznych, dostępność materiałów szkoleniowych 

i informacyjnych dla potrzeb osób niedowidzących, zastosowano zasadę dostępności 

asystenta dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dostosowywano także sposób i czas 

trwania zajęć do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, np. dłuższe lub częstsze przerwy. 

Niemniej, zaledwie w 8 projektach Działania 8.1 odnotowano zastosowanie mechanizmu 

racjonalnych usprawnień, polegający najczęściej na zatrudnieniu dodatkowych asystentów 

dla osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną lub niepełnosprawnościami 

sprzężonymi.  

Wpisywanie się działań projektowych w zasadę zrównoważonego rozwoju 

zagwarantowywano poprzez neutralność oddziaływania na środowisko. W szczególności 

zaplanowano działania ukierunkowane na racjonalne gospodarowanie zasobami, w tym m. 

in: efektywne wykorzystywanie sprzętu w projekcie (przestrzeganie zasady oszczędności 

energii) i racjonalnego korzystania z mediów. Jak wynika z wywiadów z beneficjentami 

projektów, w cyklu projektowym często informowano uczestników o zasadności 

oszczędzania energii i segregacji odpadów.  

Badani beneficjenci w większości uznawali kwestię realizacji zasady niedyskryminacji zasady 

równości szans za istotną dla realizacji celów projektów (twierdzi tak 49% beneficjentów 

Działania 8.1 i 56% beneficjentów Działania 8.2). Znikomy odsetek badanych (7%) zgłasza 

problemy z realizacją zasady równych szans ze względu na niski udział mężczyzn 

zgłaszających się do udziału w projekcie. Zastosowanie zasady równości szans nie stanowiło 

już dla beneficjentów żadnego problemu, jej istotność dla celów realizacji projektów uznana 

została przez nich za znikomą (około 30% wskazań wskazujących istotną wagę realizacji tej 

polityki horyzontalnej). 

Analiza zakresu projektów realizowanych w PI 9i w pozostałych regionalnych programach 

operacyjnych nie wskazuje na występowanie dodatkowych rozwiązań wspierających inne 

grupy zagrożone dyskryminacją, takie jak mniejszości seksualne, osoby innych wyznań czy 

pochodzenia etnicznego. Pozytywną dyskryminację stosowano wobec osób z 

niepełnosprawnościami, co znalazło swoje odzwierciedlenie również w RPO WP 2014-2020. 

3.8 Wpływ konsekwencji pandemii COVID-19 na realizację wsparcia w zakresie 

promowania włączenia społecznego oraz przeciwdziałania ubóstwu i 

dyskryminacji zarówno w wymiarze zatrudnieniowym jak i społecznym 

Konsekwencje COVID-19 dotknęły 48 spośród 101 realizowanych umów obu Działań OP VIII 

RPO WP 2014-2020, skala ich wpływu jest więc znacząca. Jak wynika z analizy zapisów WoP 
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oraz wywiadów z beneficjentami projektów, wpływ epidemii dotyczył w pierwszej kolejności 

problemów z realizacją działań projektowych, trudnych bądź niemożliwych do 

przeprowadzenia w formie zdalnej, co wynikało po pierwsze z wykluczenia cyfrowego 

większości uczestników, po drugie zaś z charakteru reintegracji społecznej czy zawodowej 

wymagającej bezpośredniego kontaktu i pracy warsztatowej w określonej lokalizacji. 

Wystąpiły też przypadki wycofywania się uczestników spowodowane przerwami w 

wypłacaniu świadczenia reintegracyjnego, braku motywacyjnej premii czy też wynikające z 

obawy o własne zdrowie. Beneficjenci zgłaszali również problemy z realizacją staży, 

wynikające z konsekwencji tzw. lockdownu. Trudności te nie spowodowały jednak rezygnacji 

z realizacji projektu czy też ryzyka nieosiągnięcia zaplanowanych w projektach wartości 

docelowych wskaźników produktu i rezultatu. Możliwość przedłużenia okresu realizacji 

projektu, zmiany harmonogramu realizacji kolejnych działań zapobiegła przerwaniu 

interwencji.  

3.9 Zalecenia i rekomendacje dla okresu programowania 2021-2027 w zakresie 

wdrażania projektów w zakresie aktywnej integracji 

Wnioski płynące z analiz przedstawionych dla oceny wsparcia w obszarze aktywnej integracji 

wskazują na zasadność kontynuowania wsparcia w zakresie wszystkich typów projektów, 

realizowanych w bieżącej perspektywie. Dla podniesienia jego skuteczności i konieczności w 

ramach wcześniejszych etapów wnioskowania zarekomendowano jednak rozważenie 

zwiększenia założenia dotyczącego kosztów jednostkowych osiągania jednostki wskaźnika 

dotyczącego osób biernych zawodowo, najbardziej oddalonych od rynku pracy, 

wymagających bardziej kompleksowego wsparcia.  

Biorąc pod uwagę zidentyfikowane w ramach ewaluacji bariery strukturalne skutecznej 

reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wynikające z 

obarczenia opieką nad osobami zależnymi, czy też braku ofert pracy blisko miejsca 

zamieszkania, zasadne było by włączenie do pakietu aktywnej integracji również usług 

społecznych skierowanych do opiekunów osób zależnych.  

W przypadku wszystkich typów interwencji zasadne jest wzmocnienie roli pośrednictwa 

pracy, zastosowanie np. kategorii kryterium preferującego pośrednictwo pracy. W bieżącej 

perspektywie finansowej zatrudnienie uczestników projektów wykazywano w projekcie 

głównie poprzez staże u ograniczonej liczby stale współpracujących pracodawców, co 

uniemożliwiało zatrzymanie pracownika po stażu w firmie (oczekiwała bowiem kolejka 

dalszych potencjalnych stażystów). Drugim, równie częstym kanałem zatrudnienia były prace 

społecznie użyteczne, co do zasady stanowiące pracę doraźną.  

Analiza projektu programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 

wskazuje na konieczność włączenia kolejnej grupy do aktywnej integracji, obywateli państw 

trzecich. Wydaje się, iż katalog działań przewidzianych dla reintegracji klientów pomocy 

społecznej może być wystarczający, przy zastosowaniu możliwości prowadzenia działań 
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edukacyjnych z zakresu języka polskiego dla obywateli państw trzecich oraz możliwości 

wsparcia członków rodziny obywateli państw trzecich w adaptacji w polskim społeczeństwie. 

Istotnego znaczenia nabierze w tym kontekście doradztwo prawne oraz pośrednictwo pracy 

przeciwdziałające wysokiej skali zatrudnienia obywateli państw trzecich w tzw. szarej strefie. 

Przewidywane w projekcie FEP 2021-2027 typy projektów znajdują zróżnicowane 

zainteresowanie wśród beneficjentów OP VIII RPO WP 2014-2020. Większość (80% badanych 

beneficjentów Działania 8.1 i 66% badanych beneficjentów Działania 8.2) planuje realizować 

projekty kompleksowej reintegracji osób biernych zawodowo oraz osób z 

niepełnosprawnościami, a także kompleksowe projekty reintegracji społeczno-zawodowej 

skierowane do innych kategorii uczestników będących klientami pomocy społecznej. Niskie 

jednak jest potencjalne zainteresowanie realizacją projektów aktywnej integracji obywateli 

państw trzecich (15% badanych beneficjentów Działania 8.1), co wynika z braku 

doświadczenia z pracy z tą grupą docelową. REKOMENDACJA: Zaleca się prowadzenie 

intensywnych działań informacyjno-promocyjnych, skierowanych przede wszystkim do 

organizacji non-profit, wyjaśniających planowane reguły wsparcia oraz zalecane sposoby 

jego realizacji. Działania informacyjno-promocyjne skierowane do potencjalnych 

wnioskodawców należy realizować poprzez instrument Pomocy Technicznej już w roku 2022, 

konieczne jednak będzie także stworzenia możliwości włączenia kosztów rekrutacji 

uczestników tych projektów do kosztów bezpośrednich, co wynika z ich trudnej dostępności 

dla beneficjenta projektu.  

4 Ocena wpływu wsparcia w zakresie poprawy dostępu do wysokiej 

jakości i przystępnych cenowo usług zdrowotnych i społecznych, w 

tym usług pomocy rodzinie i pieczy zastępczej oraz wpływ 

interwencji na sytuację odbiorców wsparcia 

4.1  Logika interwencji – obszar usług społecznych i zdrowotnych oraz usług wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej 

Usługi społeczne i zdrowotne 

Wsparcie obszaru usług społecznych i zdrowotnych przewidziano w Działaniu 8.3 

Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych. W ramach Poddziałania 6.2.1 

realizowane były inwestycje w obszarze infrastruktury ochrony zdrowia, w Poddziałaniu 6.2.2 

zaś, prowadzono przedsięwzięcia wzmacniające infrastrukturalnie stacjonarne pomioty 

pomocy społecznej w regionie.  

Zasadność wdrażania interwencji w obszarze usług zdrowotnych i usług społecznych w 

regionie podkarpackim znajduje potwierdzenie w sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, 

szczególnie w kontekście wysokiej skali korzystania z opieki społecznej, relatywnie wysokiego 

bezrobocia i niskiej aktywności zawodowej ludności, zjawiska starzenia się społeczeństwa, 
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wzrastającego odsetka osób z niepełnosprawnościami, wzrastającej liczby zachorowań na 

choroby cywilizacyjne.  

W obszarze wsparcia usług społecznych kluczowe znaczenie mają czynniki świadczące o 

zagrożeniu osób starszych i niepełnosprawnych oraz osób przewlekle chorych wykluczeniem 

społecznym. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem, zarówno relatywnym9, ustawowym10 oraz 

skrajnym11, jak również wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym12 jest 

wyższy od przeciętej krajowej i średniej unijnej. Województwo podkarpackie charakteryzuje 

się wysoką liczbą osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności, 

plasując się znacznie powyżej średniej dla kraju13. W założeniach Programu podkreślono 

również, że region posiada jeden z najwyższych w kraju wskaźnik obciążenia instytucji 

pomocy społecznej, tj. liczby klientów przypadającego na jednego pracownika socjalnego 

(213, wobec średniej dla kraju 181)14. Procesom tym towarzyszy – w obszarze wsparcia usług 

społecznych – niewystarczający potencjał i zasób usług świadczonych w środowisku lokalnym 

– zwłaszcza wobec osób w wieku podeszłym i osób z niepełnosprawnościami, w tym z 

niepełnosprawnościami psychicznymi oraz niewystarczająca baza lokalowa. W diagnozie 

problemowej wskazano również, że zasoby regionu w zakresie dostępu do mieszkań 

chronionych, w tym mieszkań dla osób usamodzielnianych opuszczających niektóre typy 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze oraz mieszkania dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi są niewystarczające (zapotrzebowanie na tego rodzaju 

wsparcie przekracza 2,5–krotnie posiadane miejsca)15.  

Zgodnie z logiką interwencji odpowiedzią na zdefiniowane problemy mają być działania 

infrastrukturalne, realizowane w Poddziałaniu 6.2.2, ukierunkowane na powiększenie bazy 

lokalowej podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, bezpośrednio 

 
9 Wydatki gospodarstwa domowego wynoszą mniej niż 50% średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych. 
10 Granicę ubóstwa wyznacza kwota, która zgodnie z obowiązująca ustawa o pomocy społecznej uprawnia do 
ubiegania się o przyznanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 
11 Poziom minimum egzystencji obliczany jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) jako granica 
ubóstwa skrajnego. Minimum egzystencji wyznacza poziom zaspokojenia potrzeb, poniżej którego występuje 
biologiczne zagrożenie życia oraz rozwoju psychofizycznego człowieka. 
12 Wskaźnik ten jest zdefiniowany jako udział ludności w co najmniej jednym z trzech następujących warunków: 
zagrożonych ubóstwem, czyli poniżej progu ubóstwa, w sytuacji poważnych trudności materialnych 
(zagrożonych deprywacją materialną), mieszkających w rodzinach o bardzo małej intensywności pracy. Rodzina 
jest zagrożona ubóstwem, jeżeli jej dochód jest niższy niż 60 % mediany dochodów w danym kraju – w roku 
2011 wartość tej granicy wnosiła dla 1 osoby 887 zł miesięcznie a dla 4 osobowej rodziny (z dwojgiem dzieci do 
lat 14) nieco ponad 1863 zł. Rodzina jest w pogłębionej deprawacji materialnej, jeżeli deklaruje, iż nie może 
zaspokoić 4 z 9 podstawowych potrzeb. Rodzina żyje w sytuacji bardzo niskiej intensywności pracy, jeżeli czas 
pracy jej członków w roku poprzedzającym badanie był niższy niż 20 % pełnego rocznego czasu pracy. 
13 Źródło: Bank danych lokalnych – w roku 2011 w województwie podkarpackim ze świadczeń korzystało 637,2 
osób w Polsce odsetek ten na 10 tyś mieszkańców wynosił 523,7 osób. 
14 Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów PO KL 2007-2013, Warszawa, wrzesień 
2012. 
15 Tamże. 
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wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz na powiększenie 

bazy mieszkań chronionych i wspomaganych. W systemie kryteriów premiowano projekty 

realizowane na obszarach o wysokim udziale osób w wieku poprodukcyjnym, zawierające 

komponent opieki dziennej oraz umożliwienia odejście osób znajdujących się pod opieką 

instytucjonalną do systemu usług realizowanych w społeczności lokalnej. Przy wspieraniu 

infrastruktury mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego premiowano przedsięwzięcia 

ukierunkowane na wsparcie osób niepełnosprawnych oraz prowadzące również w ramach 

działań projektowych usługi aktywizacji społeczno-zawodowej.  

W Działaniu 8.3 przewidziano realizację przedsięwzięć ukierunkowanych na tworzenie usług 

środowiskowych i opiekuńczych (w miejscu zamieszkania uczestnika lub w dziennych 

domach pomocy, klubach samopomocy) np. przy wykorzystaniu asystentów, dziennych 

opiekunów, likwidowaniu barier architektonicznych, teleopieki; realizację interwencji 

wspierających osoby opiekujące się starszą lub niepełnosprawną osobą zależną; tworzenie 

miejsc opieki dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w nowo 

tworzonych lub istniejących ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową; 

wspomaganie mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego poprzez tworzenie takich 

mieszkań i finansowanie pobytu w nich osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Wymagano zapewnienie udziału osób o niskich dochodach, osób doświadczających 

wielokrotnego wykluczenia, osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami 

psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, osób korzystających z PO PŻ. W kryteriach 

zawarto także ograniczenie wsparcia dla lokalizacji, w których nie funkcjonowały dzienne 

formy wsparcia. Premiowano projekty realizowane przez podmioty ekonomii społecznej, 

bądź realizowane we współpracy z takimi podmiotami.  

W logice interwencji Działania 8.3 założono, iż w wyniku wsparcia usługami społecznymi 

objętych zostanie 11 010 osób, Przyjęto, że część tych osób zostanie objęta usługami 

asystenckimi i opiekuńczymi w środowisku lokalnym oraz skorzysta ze wspartych mieszkań 

chronionych i wspomaganych. Założono także, że po zakończeniu interwencji funkcjonować 

będzie co najmniej 3426 wspartych miejsc świadczenia usług społecznych, a wśród nich 

znajdą się zarówno usługi asystenckie jak i związane z mieszkalnictwem chronionym i 

wspomaganym. Celem wsparcia było także uzyskanie efektu opuszczenia przez część 

uczestników opieki instytucjonalnej na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności 

lokalnej w Programie. W logice interwencji Działania 6.2 przyjęto natomiast, że w wyniku 

wsparcia powstanie 1000 nowych miejsc w obiektach stacjonarnej pomocy społecznej oraz 

nastąpi zwiększenie zasobu kadrowego pomocy społecznej.  

W obszarze wsparcia usług zdrowotnych przyjęto założenie, że poprawa stanu zdrowia i 

zmniejszanie zachorowalność ludności stanowi jeden z czynników przeciwdziałania ubóstwu i 

wykluczeniu społecznemu oraz zwiększania aktywności zawodowej mieszkańców regionu. 
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Szczególnie wskazywano na szerzące się choroby cywilizacyjne, w tym: choroby układu 

krążenia, stanowiące główną przyczynę zgonów w województwie, następnie nowotwory 

złośliwe oraz zaburzenia i choroby psychiczne; konieczność zwiększenia dostępności usług 

medycznych dla kobiet w ciąży oraz specjalistycznych usług medycznych dla dzieci (w tym: 

intensywnej opieki neonatologicznej, utworzenie ośrodka perinatologii i oddziału 

intensywnej terapii dla dzieci); problem niedostatecznego rozwoju opieki poszpitalnej dla 

pacjentów przewlekle chorych; wyzwania związane z niewystarczającą bazą lokalową oraz 

zasobem aparatury medycznej i wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego w 

podkarpackich podmiotach leczniczych. Interwencje realizowane w obszarze usług 

zdrowotnych odpowiadają także na problem niskiej jakości życia osób potrzebujących 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, co przekłada się na ograniczenie aktywności 

zawodowej ich opiekunów. 

W logice interwencji odpowiedzią na wskazane wyzwania stają się działania ukierunkowane 

w Poddziałaniu 6.2.1 na modernizację istniejącej infrastruktury podmiotów ochrony zdrowia, 

w tym służącej opiece długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej w zakresie zgodności z 

zasadami deinstytucjonalizacji, zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego 

do świadczenia usług medycznych, w tym służących opiece długoterminowej, paliatywnej i 

hospicyjnej w zakresie zgodności z zasadami deinstytucjonalizacji, rozwiązania w zakresie IT. 

Przyjęto kryteria premiujące opiekę koordynowaną, deinstytucjonalizację usług 

zdrowotnych, podmioty o wysokim udziale świadczeń zabiegowych, kompleksowych 

zabiegów, przyjęć w stanie nagłym o charakterze zachowawczym, wysokiej skali operacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem kierunków leczenia i specjalizacji określonych w diagnozie oraz 

mapie potrzeb zdrowotnych dla regionu. Przyjęty system kryteriów należy uznać za trafny, 

wspierający zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług zdrowotnych w podmiotach 

leczniczych.  

W Działaniu 8.3 założono realizację interwencji obejmujących: programy wczesnego 

wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych 

niepełnosprawnością, wdrożenie działań zapewniających dostęp do usług zdrowotnych oraz 

podnoszenie umiejętności kobiet będących w ciąży, jak również młodych matek i rodziców, 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie radzenia sobie z opieką 

nad małym dzieckiem; finansowanie usług ochrony zdrowia psychicznego (opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień), w tym opieki psychiatrycznej i psychologicznej; 

szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad osobami 

potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zależnymi (rodziny, opiekunowie 

prawni); zapewnienie dostępu do opieki nad osobami starszymi i potrzebującymi wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu (w tym instytucjonalnej, jeśli jest to uwarunkowane stanem 

zdrowia), tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego i wspomagającego. Premiowano udział POZ lub innych podmiotów 

leczniczych jako beneficjentów, lokalizację projektów na obszarach o zdiagnozowanych 
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deficytach, łączenie typów projektów, np. szkoleń dla opiekunów osób niedołężnych i 

niepełnosprawnych z wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego.  

Założono, iż w wyniku wsparcia w ramach Poddziałania 6.2.1 poprawie ulegnie infrastruktura 

i wyposażenie 39 podmiotów leczniczych, zaś w wyniku tego wsparcia ulepszonymi usługami 

zdrowotnymi objętych zostanie 380 000 osób. W logice interwencji Działania 8.3 przyjęto, że 

wsparciem w zakresie usług zdrowotnych zostanie objętych 18255 osób, przy tym, po 

zakończeniu projektu w regionie funkcjonować będzie 5304 wsparte w Programie miejsca 

świadczenia usług zdrowotnych.  

W trakcie wsparcia zidentyfikowano występowanie następujących czynników 

interweniujących w logikę interwencji: 

1. Pandemia COVID 19 i jej konsekwencje, 

2. Opóźnienia w opracowaniu RPZ (Regionalnych Programów Zdrowotnych - RPZ), 

3. Poprawa sytuacji na rynku pracy, poprawa sytuacji rodzin wskutek wprowadzenia 

instrumentu 500+, 

4. Starzenie się społeczeństwa. 

Czynniki te wpływały na ograniczanie przez beneficjentów zakładanej liczby uczestników 

projektów realizowanych w ramach Działania 8.3, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia 

kierowanego do dzieci i rodziców w ramach usług zdrowotnych. W ocenie przedstawicieli IP 

opóźnienia w opracowaniu RPZ utrudniły proces wdrażania pewnych elementów Programu, 

ukierunkowanych na wsparcie podmiotów leczniczych. Na realizację projektów dotyczących 

usług zdrowotnych i społecznych negatywny wpływ miała pandemia w COVID-19, skutkując 

opóźnieniami w realizacji celów projektowym, o czym szerzej napisano w dalszej części 

raportu w rozdziale 4.8. Ponadto pandemia spowodowała konieczność przesunięcia części 

środków Programu na realizację wsparcia podmiotów leczniczych w reagowaniu na 

konsekwencje pandemii w Poddziałaniu 6.2.1 w trybie nadzwyczajnym, co jest opisane w 

rozdziale 4.2.  

Wnioski z oceny logiki interwencji pokazują, że zaplanowane działania kompleksowo 

odpowiadają na zidentyfikowane problemy, na pierwszym miejscu stawiając gwarancje 

zwiększenia dostępu do usług wysokiej jakości, spełniających kryteria usługi 

zdeinstytucjonalizowanej, realizowanej w środowisku lokalnym. Logika interwencji 

skutecznie przy tym wspiera osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, 

skutecznie zwiększając spójność społeczną regionu. Biorąc pod uwagę literaturę 

przedmiotu16, a także wyniki niniejszego badania, należy podkreślić wysoką użyteczność 

 
16 Pomoc społeczna w województwie podkarpackim – diagnoza; Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej 
Województwa Podkarpackiego; Przegląd Regionalny. Województwo podkarpackie 2014-2018. 
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rozwiązań przyjętych w obszarze usług społecznych i zdrowotnych. Szczegóły przedstawiono 

w kolejnych rozdziałach niniejszego raportu17.  

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

W obszarze usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej jako główny problem zidentyfikowano 

ograniczony dostęp do usług specjalistycznych dla rodzin oraz dzieci i młodzieży. W 

dokumencie programowym oraz w regionalnych dokumentach operacyjnych (np. 

Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020) i 

strategicznych (np. Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030) wskazywane są 

także takie wyzwania w obszarze usług dla rodzin i pieczy zastępczej jak : brak kompleksowej 

oferty wsparcia skierowanej do rodziny, niewystarczająca liczba zawodowych rodzin 

zastępczych, w tym specjalistycznych, ograniczona dostępność oferty środowiskowej dla 

dzieci i młodzieży w mniejszych ośrodkach. Podkreśla się również ograniczoną dostępność 

wyspecjalizowanej kadry specjalistów, szczególnie w mniejszych ośrodkach. Ponadto 

zidentyfikowano niedostateczny poziom koordynacji przedsięwzięć podejmowanych przez 

poszczególne instytucje pomocy na rzecz rodziny. Wymienione wyżej potrzeby i wyzwania 

znalazły odzwierciedlenie w działaniach przewidzianych w RPO WP 2014-2020. W ramach 

Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizowane są 

przedsięwzięcia zmierzające do zwiększenia dostępności usług społecznych w szczególności 

usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizowane są one za pomocą 

następujących typów działań: praca z rodziną (np. poprzez doradztwo, terapię, asystenturę, 

wsparcie specjalistyczne, wspomaganie kompetencji wychowawczych) oraz wspieranie 

placówek opiekuńczo-wychowawczych i pracy podwórkowej na poziomie gminnym; 

wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych i pracy podwórkowej na poziomie 

powiatowym, wspieranie pieczy zastępczej (np. wsparcie specjalistyczne dla rodzin i osób 

objętych pieczą zastępczą), wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej (w tym 

m.in. wspieranie tworzenia nowych rodzin zastępczych). W logice interwencji założono, że 

realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia zakładające zindywidualizowane podejście do 

pracy z rodziną, wspierające placówki opiekuńczo-wychowawcze, obejmujące nie więcej niż 

14 osób (realizujące zasadę deinstytucjonalizacji), oferujące dzieciom i młodzieży 

korzystającym z tych placówek wsparcie w budowaniu przynajmniej dwóch kompetencji 

kluczowych. Zastosowano także kryteria premiujące tworzenie nowych placówek 

opiekuńczo-wychowawczych na obszarach, na których dana usługa pracy z rodziną nie 

funkcjonuje, premiujące udział osób zagrożonych ubóstwem, korzystających z PO PŻ, a także 

partnerstwo OPS i PCPR lub partnerstwo władz gminy/powiatu z organizacjami 

pozarządowymi w obszarze wsparcia pieczy zastępczej lub jej deinstytucjonalizacji. 

 
17 Schemat obrazujący logikę interwencji w obszarze wsparcia usług zdrowotnych i usług społecznych znajduje 
się w Załączniku 8.2 do raportu. 
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Organizowano także konkursy dedykowane 8 MOF (regionalnym biegunom wzrostu, tj. MOF 

Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, 

Stalowa Wola, w celu zwiększenia terytorialnej spójności wsparcia. 

W logice interwencji Działania 8.4 przyjęto, iż efektem wsparcia będzie objęcie usługami 

społecznymi 1645 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby 

objęte usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Przyjęto także, iż po zakończeniu 

działań projektowych funkcjonować będzie 416 miejsc świadczenia usług społecznych 

wspartych w Programie, zaś 4,25% uczestników wsparcia będzie poszukiwać pracy, 

uczestniczyć w kształceniu lub szkoleniu, zdobywając kwalifikacje, pracować po opuszczeniu 

projektu. Efektem wsparcia ma być też nieskwantyfikowana liczba osób opuszczających 

opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych, realizowanych w środowisku lokalnym.  

W Poddziałaniu 6.2.2 realizowano również inwestycje infrastrukturalne w obszarze wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej, w tym mieszkań chronionych i wspomaganych kierowanych do 

wychowanków pieczy zastępczej, przy zachowaniu kryteriów oceny wsparcia 

przedstawionych w rozdziale opisującym logikę interwencji wsparcia usług społecznych i 

zdrowotnych.  

Zaplanowane działania oraz spodziewane efekty kompleksowo odpowiadają na 

zidentyfikowane problemy. Dzięki interwencji RPO WP zapewniony zostaje dostęp do usług 

dla dzieci i młodzieży, które są jedną z grup najbardziej narażonych na ubóstwo, co przyczyni 

się do ograniczenia zjawiska „dziedziczenia biedy”. Zaplanowane działania odpowiadają 

również na wytyczne unijne dotyczące wdrożenia procesu deinstytucjonalizacji usług 

zakładającego przejście od opieki instytucjonalnej do rozwoju alternatywnych usług 

świadczonych w społeczności lokalnej i jednocześnie stopniowe ograniczanie usług w ramach 

opieki instytucjonalnej18. Integralnym elementem deinstytucjonalizacji usług są również 

zaplanowane w ramach Działania 8.4 działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie 

umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej. 

W literaturze przedmiotu, a także w trakcie niniejszego badania zidentyfikowano szereg 

czynników zewnętrznych, które mogą wpływać na osiągane efekty wsparcia w obszarze usług 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Do takich czynników należą:  

1. Konsekwencje pandemii COVID-19 mogące wymusić konieczność zmian w zakresie 

możliwych do zastosowania rozwiązań,  

2. Niska świadomość idei i roli pieczy zastępczej w społeczeństwie,  

3. Niechęć JST do współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, skutkująca 

niskim zainteresowaniem wspierania deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, 

 
18 Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na 
poziomie lokalnych społeczności, Europejska Grupa Ekspertów ds. Przejścia od Opieki Instytucjonalnej do 
Opieki świadczonej na poziomie Lokalnych Społeczności, Belgia, listopad 2012. 
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4. Ograniczona dostępność do lekarzy (w tym specjalistów), 

5. Pogłębiające się braki kadrowe w sektorze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz 

długi czas oczekiwania na usługi. 

Logika Działania 8.4 jest trafna i pozwala na osiągnięcie spodziewanych efektów interwencji 

w ramach RPO WP 2014-202019.  

4.2 Skuteczność wsparcia w zakresie poprawy dostępu do wysokiej jakości i 

przystępnych cenowo usług zdrowotnych i społecznych, w tym usług pomocy 

rodzinie i pieczy zastępczej 

Usługi społeczne i zdrowotne 

W ramach Poddziałania 6.2.1 realizowanych jest 26 projektów o łącznej wartości 

dofinansowania UE w wysokości 343 455 421,48 zł, wyczerpującej alokację przeznaczoną na 

to Poddziałanie. Do dnia 31.12.2020 wsparto 21 podmiotów leczniczych, które objęły 

ulepszonymi usługami zdrowotnymi 159 426 osób. W ramach wsparcia sektora ochrony 

zdrowia w odpowiedzi na konsekwencje pandemii COVID-19 zakupiono 22 karetki, wsparto 1 

laboratorium o wzmocnionych możliwości reagowania na COVID-19. Łącznie, w ramach 

realizowanych projektów Poddziałania 6.2.1 zaplanowano wsparcie 43 podmiotów 

leczniczych, obejmujących ulepszonymi usługami zdrowotnymi 398 539 osób co stanowi 

odpowiednio 110% i 105% zakładanych w dokumencie programowym wartości docelowych 

przedmiotowych wskaźników. Zaplanowano także zakup oprogramowania/licencji i sprzętu 

IT odpowiadających na wyzwania pandemii w wysokości 136288,82 euro, zakup 43 

respiratorów, zakup 569 613 środków ochrony indywidualnej przed wirusem SARS-2 o 

wartości 875590,57 euro, zakup sprzętu medycznego odpowiadającego na wyzwania 

pandemii w wysokości 3 411 427,24 euro oraz wsparcie dalszych 5 laboratoriów o 

wzmocnionych możliwościach reagowania na COVID-19.  

Analiza zakresu przedmiotowego wsparcia w Poddziałaniu 6.2.1 wskazuje na jego 

koncentrację w obszarze ginekologii i położnictwa, anestezjologii i intensywnej terapii, 

wzmacniania bloków operacyjnych, ginekologii i kardiologii, co jest zgodne z wyzwaniami 

regionu, określonymi w tzw. mapach zdrowotnych i dokumencie programowym. Analiza 

terytorializacji wsparcia wskazuje natomiast na jego koncentrację w Rzeszowie oraz w 7 MOF 

będącymi regionalnymi biegunami wzrostu (z wyjątkiem MOF Jarosław-Przeworsk).  

W Poddziałaniu 6.2.2 w obszarze wsparcia infrastruktury usług społecznych realizowanych 

jest 31 projektów o łącznej wartości dofinansowania UE w wysokości 38 814 609,21 zł. 

Analiza zakresu przedmiotowego projektów Poddziałania 6.2.2 wskazuje, iż wsparto 11 

Dziennych Domów Pomocy, 8 Środowiskowych Domów Samopomocy, 5 całodobowych 

 
19 Schemat obrazujący logikę interwencji w obszarze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej znajduje się w 
Załączniku 8.2 do raportu. 
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domów pomocy społecznej oraz 7 lokali z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, 

wspomagane i chronione. Interwencje Poddziałania 6.2.2 przyczyniły się do powstania 744 

nowych miejsc w stacjonarnych podmiotach pomocy społecznej w obszarze usług 

społecznych20.  

W Działaniu 8.3 realizowanych jest 165 projektów o łącznej wysokości dofinansowania UE w 

wysokości 291 794 150,58 zł, co stanowi 77% alokacji przeznaczonej na to Działanie. 

Zaledwie 52 projekty zostały zakończone do dnia 31.12.2020 roku. Pozostałe interwencje na 

koniec 2020 roku pozostawały w toku. Wsparto w nich 6908 osób w ramach usług 

społecznych, co stanowi 63% zakładanej wartości docelowej wskaźnika Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym w programie, oraz 11 832 osób w ramach usług 

zdrowotnych (65% zakładanej wartości docelowej wskaźnika Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie). W 

ramach zakończonych 52 projektów rozwinięto 782 usługi społeczne oraz 16 usług 

zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu, co stanowi 23% i 0,3% wartości 

docelowej odpowiadających im wskaźników rezultatu.  

Realizacja wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego w ramach wsparcia usług 

społecznych i zdrowotnych w projektach Działania 8.3 RPO WP 2014-2020 w większości 

przypadków jest satysfakcjonująca i nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów Programu.  

Tabela 3 Stopień osiągnięcia skwantyfikowanych programowych wskaźników produktu i 

rezultatu bezpośredniego Działania 8.3 

Nazwa wskaźnika  Realizacja 

wskaźnika – 

aktualna (stan na 

31.12.2020 r.) 

Wartość 

docelowa dla 

2023 r.  

% realizacji wartości 

docelowej według 

wartości aktualnej  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

usługami społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie  

6908 11010  63%  

Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług społecznych, 

istniejących po zakończeniu projektu  

 782  3426  23%  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

usługami zdrowotnymi w programie  

11832  18255  65%  

 
20 Pozostałe z 1008 wspartych miejsc w Poddziałaniu 6.2.2, powstały w obszarze wsparcia integracji oraz 
wsparcia usług dla rodziny. 
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Nazwa wskaźnika  Realizacja 

wskaźnika – 

aktualna (stan na 

31.12.2020 r.) 

Wartość 

docelowa dla 

2023 r.  

% realizacji wartości 

docelowej według 

wartości aktualnej  

Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług zdrowotnych, 

istniejących po zakończeniu projektu  

16  5 304  0,3%  

Źródło: Informacja kwartalna z realizacji programu operacyjnego IV kwartał 2020 r. – Tabela 

2 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego.  

W realizowanych projektach jedynie wskaźnik Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie zaplanowano do 

osiągnięcia w wysokości 18452 osób, a więc w stopniu przekraczającym założenia 

programowe. Biorąc pod uwagę, iż w zakończonych projektach wskaźnik ten został 

osiągnięty w wyższym stopniu niż założony, nie niesie on za sobą ryzyka dla celów Programu.  

W przypadku osiągniętej wysokości wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie 

ogólnym w programie można mówić o ryzyku przy wykorzystaniu 77% alokacji, niemniej 

podkreślić należy, że 88 ze 130 projektów monitorujących ten wskaźnik nie zostało jeszcze 

zakończonych, a według analizy WoP już osiągnięto w nich wysokość wskaźnika wyższą od 

zakładanej w projektach.  

W realizowanych interwencjach założono także osiągnięcie wskaźnika rezultatu Liczba 

wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych w wysokości 2643 sztuk, co 

stanowi 77% jego wartości docelowej, a więc jest spójne z postępem finansowym, a także 

osiągnięcie wskaźnika rezultatu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu w wysokości 5388 sztuk, a więc 

przekraczającej wartość docelową określoną w Programie.  

Uzupełnieniem danych zastanych odnoszących się do kwestii stopnia realizacji wskaźników 

są dane pozyskane bezpośrednio od beneficjentów w ramach analizy studiów przypadku. 

Dane te w sposób szerszy ujmują kwestię skuteczności w realizacji ewaluowanej interwencji, 

gdyż nie dotyczą wyłącznie sytuacji, w których nie są osiągane założone wartości docelowe 

wskaźników, ale także tych, gdy wartość wskaźnika została osiągnięta, natomiast 

towarzyszyły temu określone problemy. Analiza wniosków z wywiadów z beneficjentami 

pokazuje, że nie notowali oni znaczących problemów z osiąganiem wartości docelowych 

wskaźników projektów. Beneficjenci nie tylko nie mieli problemu w zaadresowaniu pomocy 

do założonej w projekcie liczby osób, ale że nawet liczbę tę przekroczyli. Z uwagi na jasno 

określoną grupę docelową osób starszych i z niepełnosprawnościami rekrutacja uczestników 

projektów nie stanowi problemu.  
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Skuteczność wsparcia na poziomie Programu ocenić można również na podstawie rozkładu 

terytorialnego realizowanych projektów.  

Analiza rozmieszczenia terytorialnego wsparcia w ramach Działania 8.3 pokazuje 

koncentrację wsparcia w powiecie rzeszowskim (27 projektów) oraz mieleckim (18 

projektów), niemniej jednak należy podkreślić, że projekty realizowane są na terenie całego 

województwa podkarpackiego.  

Mapa 4 Rozkład terytorialny wartość projektów w Działaniu 8.3 na podstawie wartości 
zrealizowanych projektów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 

Rozkład terytorialny wsparcia należy ocenić pozytywnie. Jak wynika ze studium 

statystycznego stanowiącego załącznik do niniejszego raportu w 2014 roku w regionie 

istniały niewielkie dysproporcje mierzone współczynnikiem obciążenia osobami starszymi, 

liczbą klientów pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców, czy też dostępnością zasobu 

mieszkaniowego, który można wykorzystać na organizację mieszkań chronionych czy 

mieszkań wspomaganych. Generalnie stan dostępności usług społecznych w regionie należy 
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uznać za niewystarczającym. W niemal każdym powiecie (z wyjątkiem powiatu niżańskiego i 

leskiego) funkcjonował przynajmniej 1 DPS, choć pełniły inne różne funkcje i były skierowane 

do różnych grup docelowych. W niemal każdym powiecie istniały kluby dla seniorów i ŚDS, 

niemniej jednak ich faktyczna dostępność ograniczona była do skali jednej gminy. Zaledwie w 

6 powiatach działał dzienny dom pomocy. Istotnym problemem w skali większości powiatów 

była niska dostępność poradnictwa specjalistycznego i usług asystenta rodziny. Realizacja 

wsparcia we wszystkich powiatach regionu jest więc zasadna.  

Identyfikacja typów projektów w największym stopniu odpowiadających na zidentyfikowane 

potrzeby oraz obszarów wymagających dalszych nakładów 

Analiza zakresu przedmiotowego projektów Działania 8.3 wskazuje na wysoka potrzebę 

wśród beneficjentów organizowania dziennych form wsparcia dla osób starszych i 

niedołężnych. Świadczy o tym struktura wspartych interwencji. Dzięki pomocy dotacyjnej 

zaplanowano powstanie 23 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz 14 mieszkań 

treningowych; utworzenie 12 Dziennych Domów Opieki Medycznej, utworzenie 15 Klubów 

seniora, utworzenie 45 Dziennych Domów Pomocy (Opieki) oraz ok. 75 projektów 

zapewniających wyłącznie usługi opiekuńcze i zdrowotne i asystenckie, w tym usługi mobilne 

oraz usługi ochrony zdrowia w zakresie środowiskowej opieki psychologa i psychiatry lub 

wsparcie istniejących DDP. Należy podkreślić, iż interwencja w większości realizowanych 

projektów miała charakter kompleksowy, łączący różne typy projektów. W strukturze tej 

jednak wyraźnie dominuje wsparcie ukierunkowane na wsparcie sytuacji społecznej i 

zdrowotnej uczestników związanej z podeszłym wiekiem. W mniejszym stopniu wspierano 

osoby niepełnosprawne, nie będące w wieku starczym.  

Wyniki badania CAWI/CATI uczestników projektów wskazują, że działania, z których 

skorzystali uczestnicy były odpowiednie do ich potrzeb. W ocenie 94,1% bezpośrednich 

odbiorców działań projektowych w ramach Działania 8.3 otrzymane formy pomocy w 

zdecydowanym stopniu lub w dużym stopniu odpowiadały na potrzeby uczestników. 

Podobna wysoka ocena (97,4% wskazań) skuteczności wsparcia przestawia się w opinii 

opiekunów odbiorców działań projektowych. W ocenie niemal wszystkich biorących udział w 

badaniu ankietowym opiekunów osób zależnych w wyniku realizacji projektu wzrosło 

wynagrodzenie (poziom dochodów) z pracy.  

Biorąc pod uwagę częstość uwzględniania w projektach poszczególnych rodzajów działań 

zauważyć należy, że w obszarze projektów dotyczących usług społecznych i zdrowotnych 

dominują przedsięwzięcia, które w różnych szczegółowych wymiarach pozwalają wdrażać i 

promować ideę deinstytucjonalizacji oraz zwiększania znaczenia pomocy środowiskowej. W 

ocenie uczestników największy wpływ na zmianę sytuacji życiowej miało wsparcie dotyczące 

zlikwidowania barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie 

wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność 

osób starszych. Pośród licznych wskazań ankietowanych badania CAWI/CATI wskazywano na 
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dowożenie posiłków (28,6% wskazań), jednak należy podkreślić, że ze środków projektowych 

miało to miejsce wyłącznie w sytuacji lockdownu w związku z COVID-19. W ramach 

wyłonionych do dofinansowania projektów nie było realizowane tego typu wsparcie. W 

dalszej kolejności wskazano na wsparcie ze strony dziennych opiekunów, asystentów, 

wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form samopomocowych, 

skierowanych do mnie lub osoby ode mnie zależnej (21% wskazań). Podobnie te formy 

wsparcia identyfikowali jako najbardziej skuteczne opiekunowie osób uczestniczących w 

projekcie wskazując odpowiednio 34% wskazań w przypadku pierwszego z ww. typów 

wsparcia i 23,7% odnośnie drugiego typu wsparcia. Powyższe dane potwierdzają, że w opinii 

uczestników projektów szeroki katalog możliwych do realizacji działań projektowych cechuje 

generalnie bardzo wysoki poziom skuteczności.  

Analiza sytuacji gmin regionu podkarpackiego w roku bazowym – 2014 oraz w kolejnych 

latach wdrażania Programu, przedstawiona w szczegółowym zakresie w studium 

statystycznym stanowiącym załącznik do niniejszego raportu, wskazuje na wysoką zasadność 

kierunku realizowanego wsparcia. W perspektywie lat 2014-2020 spadła liczba klientów 

pomocy społecznej, niemniej jednak we wszystkich powiatach wzrósł współczynnik 

obciążenia osobami starszymi. Wzrost ten był szczególnie wysoki w miastach oraz gminach 

miejsko-wiejskich. Oznacza to, że występuje potrzeba dalszego rozwijania usług społecznych 

i zdrowotnych ukierunkowanych na osoby w wieku 60 lat i więcej. W większości powiatów 

spadł zasób mieszkaniowy, oznacza to, że perspektywy zapewnienia mieszkania dla osób w 

kryzysie bezdomności. Podobnie też maleją szansę na upowszechnienie instytucji mieszkań 

wspomaganych czy chronionych. W gminach województwa podkarpackiego wzrasta liczba 

osób z niepełnosprawnościami oraz liczba osób, uzyskujących dofinansowanie na sprzęt 

rehabilitacyjny, co wskazuje na wciąż duże potrzeby wsparcia samodzielności i jakości życia 

osób z niepełnosprawnościami. Niska dostępność podmiotów ochrony, zwłaszcza w sytuacji 

popandemicznej sprzyja wręcz konieczności organizowania DDOM oraz – niestety nie 

wspartej w omawianym okresie – opieki hospicyjnej czy paliatywnej.  

Beneficjenci projektów Działania 8.3 realizujący interwencje w obszarze tworzenia mieszkań 

chronionych: wspomaganych i treningowych deklarują powstanie 135 miejsc w tych 

mieszkaniach, funkcjonujących po zakończeniu projektu. Stanowi to około 5% miejsc we 

wszystkich mieszkaniach chronionych w Polsce w roku 201821. Niemniej, największy udział 

Programu w zmianie sytuacji w regionie można odnotować w przypadku wsparcia Dziennych 

Domów Pomocy. Jak wynika ze studium statystycznego, stanowiącego załącznik do 

niniejszego raportu, w latach 2014-2020 liczba DDP w regionie wzrosła z 6 do 35. Za wzrost 

w tym okresie odpowiadają właśnie zakończone projekty Działania 8.3 RPO WP 2014-2020. 

 
21 Odpowiedź na pismo XI.503.4.2016KK 
(https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Odpowied%C5%BA%20MRPiPS%2011%20wrze%C5%9Bnia%202019
.pdf dostęp 22.12.2021) 

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Odpowied%C5%BA%20MRPiPS%2011%20wrze%C5%9Bnia%202019.pdf


Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 w obszarze integracji społecznej – raport końcowy 

64 
 

Przyrost liczby Klubów Seniora w regionie w tych latach wyniósł 170 sztuk, co oznacza, że 

interwencje Programu odpowiadają za ok. 10% zmiany w okresie 2014-2020. 

Porównując efekty różnych form wsparcia należy podkreślić, że wiele projektów dotyczących 

usług społecznych ma charakter kompleksowy, ich uczestnicy objęci są różnymi formami 

wsparcia. Niemniej, najwięcej – bo ponad 50% uczestników – objętych jest wsparciem w 

projektach, w których miedzy innymi realizowana jest usługa DDP lub Klubów seniora, 

stosunkowo najmniej zaś – poniżej 10% - stanowią uczestnicy projektów wspierających 

tworzenie mieszkań chronionych. W przypadku usług zdrowotnych należy podkreślić, że ok. 

80% wartości wskaźnika odnoszącego się do liczby osób objętych usługami zdrowotnymi 

generowana jest w projektach wspierających wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i 

medycznego.  

Efekty dodatkowe wsparcia 

Dotychczasowa analiza skuteczności skoncentrowana była na identyfikacji stopnia realizacji 

założonych efektów interwencji. Należy jednak zwrócić uwagę, że realizowane wsparcie 

może generować także efekty dodatkowe, które wykraczają poza zaplanowany zakres 

pomocy. Wyniki badań terenowych prowadzonych na potrzeby studium przypadku pokazują, 

że skutkiem interwencji było często pojawienie się nieplanowanych efektów pozytywnych 

stanowiących o dodatkowej wartości wsparcia. Przedstawiciele beneficjentów, badani w 

ramach case study podkreślali wystąpienie efektu zwiększenia potencjału systemu ochrony 

zdrowia i usług opiekuńczych do późniejszego kryzysu pandemicznego (poprzez rozwój 

infrastruktury). Pracownikom socjalnym udało się pozyskać dodatkowe informacje o 

potrzebach osób starszych nieaktywnych22. Skutkiem tego była poprawa ankiety pracownika 

socjalnego, stosowanej podczas wywiadu środowiskowego w trudnym okresie pandemii 

COVID-19. Dodano pytania o zakres zainteresowań osób, z którymi prowadzono wywiad, co 

znacząco poprawiło możliwość późniejszego dostosowania usług do potrzeb uczestników. Z 

kolei – z punktu widzenia uczestnika projektu, wartością dodaną była zmiana sposobu 

myślenia i nastawienia mieszkańców, przede wszystkim młodzieży z gminy, o osobach z 

niepełnosprawnościami. Uczniowie gimnazjum prowadzili zajęcia z obsługi komputera. 

Organizowano również wspólne lekcje WF z osobami niepełnosprawnymi. Efektem była 

zmiana nastawienia do osób niepełnosprawnych, ponieważ przed realizacją projektu 

niektórzy mieszkańcy nawet bali się kontaktu z osobą niepełnosprawną.  

W ocenie beneficjentów osoby starsze, uczestnicy stały się bardziej otwarte; bardziej 

zmotywowane do życia i aktywności. Wystąpiła zmiana dotychczasowego nastawienia do 

życia. Wyniki te pokazują dobitnie, że z największą skutecznością wsparcia, rozumianą jako 

dotarcie z pomocą do określonych grup docelowych, mamy do czynienia w przypadku osób z 

niepełnosprawnością. Uzupełnieniem powyższych danych dotyczących najliczniejszej grupy 

 
22 Zob. Studium przypadku 3 Strefa Nestora realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Białobrzegach dotacja 1922399,34 zł. 



Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 w obszarze integracji społecznej – raport końcowy 

65 
 

osób objętej wsparciem, czyli osób z niepełnosprawnością, są dane (pochodzące z badania 

uczestników projektów) identyfikujące status niepełnosprawności uczestników projektów. 

Dominującą kategorią osób wśród uczestników projektów były osoby z 

niepełnosprawnościami, które stanowiły 76,8% wszystkich odbiorców wsparcia, blisko jedna 

czwarta (21,4%) nie miała statusu osoby niepełnosprawnej. Biorąc pod uwagę ogólnopolską 

strukturę populacji osób z niepełnosprawnościami w wieku 16 lat i więcej ze względu na 

stopień niepełnosprawności, w odniesieniu do struktury uczestników ewaluowanych 

projektów zauważyć należy, że występowania efektu tzw. creamingu jest w przypadku 

omawianej interwencji ograniczona; świadczy to o prawidłowym „skalibrowaniu” warunków 

udzielania wsparcia, tak by ograniczać skalę ww. efektu23.  

Nie wystąpił także efekt jałowej straty. Zaledwie 15% badanych beneficjentów obu Działań 

twierdzi, że bez pozyskania wsparcia zrealizowałoby projekt, podkreślając przy tym, że jego 

zakres byłby wówczas bardzo ograniczony. Nie wystąpił efekt substytucji. Jedynie co czwarty 

beneficjent Poddziałania 6.2.1 utrzymuje, że z powodu realizacji wsparcia musiał odłożyć 

inną, zaplanowaną wcześniej inwestycję. Dość istotna jest również skala występowania tzw. 

efektu impulsu. Co trzeci badany beneficjent Poddziałania 6.2.1 oraz co piąty beneficjent 

Działania 8.3 twierdzi, że realizacja projektu pociągnęła za sobą realizację innych inwestycji 

podnoszących jakość świadczonych przez nich usług. W realizowanych projektach wystąpił 

także efekt innowacji, szeroki w Poddziałaniu 6.2.1 ze względu na konieczność 

wprowadzenia w każdej interwencji nie tylko nowych technologii, ale także innowacji 

procesowych. Efekt ten można odnotować także w Poddziałaniu 6.2.2 oraz Działaniu 8.3 

poprzez umożliwienie wprowadzenia na danym terenie nowej usługi, współpracę przy 

realizacji działań projektowych z podmiotami spoza sektora publicznego. Podkreśla go 40% 

badanych beneficjentów Działania 8.3. 

Identyfikacja barier realizacji usług społecznych i zdrowotnych oraz czynników wpływających 

na wsparcie, w tym ocena działań organizacyjno-technicznych 

Nie zidentyfikowano szerokich barier w realizacji usług społecznych i zdrowotnych w ramach 

Działania 8.3 W przypadku projektów Poddziałania 6.2.1 można zidentyfikować trudności 

związane z opóźnieniem we wdrażaniu wsparcia, związanych z harmonogramem 

opracowywania tzw. mapy potrzeb, co skutkowało rezygnacją jednego beneficjenta projektu 

pozakonkursowego z realizacji projektu. Nie skutkują one jednak zagrożeniem realizacji 

celów. Wysokie było także zainteresowanie beneficjentów pozyskaniem środków na 

wsparcie, nabory zaś były skuteczne. Spośród 23 naborów Działania 8.3 jedynie trzy były 

nieskuteczne, tzn. nikt nie złożył wniosku. Dotyczyły one wsparcia usług zdrowotnych. Można 

było zidentyfikować barierę związaną z realizacją programów profilaktycznych i 

 
23 Creaming dotyczy sytuacji, w których projektodawcy kierują wsparcie do osób / grup, w przypadku których 
szacują większe prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów, a niekonieczne do tych, wśród których 
zapotrzebowanie na to wsparcie jest największe. 
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przesiewowych skierowanych do dzieci, tworzenia DDOM, organizacji usług zdrowotnych dla 

kobiet w ciąży. Bariery realizacji usług zdrowotnych wystąpiły więc w przypadku usług, które 

powinny być realizowane przez lub we współpracy z podmiotami leczniczymi. Występowały 

także inne czynniki wpływające na realizację projektów. Beneficjenci badani w wywiadach 

ilościowych CAWI wskazywali na problemy z zapewnieniem kadr do realizacji działań 

przewidzianych w projekcie (Poddziałanie 6.2.1 oraz Działanie 8.3), realizacją zamówień 

publicznych w okresie kumulacji zamówień ze środków unijnych na rynku (Poddziałanie 

6.2.2). Analiza czynników zgłaszanych przez beneficjentów w WoP wskazuje także na częste 

problemy związane z umieralnością uczestników, zwłaszcza w obszarze usług zdrowotnych. 

Osobną grupę czynników stanowią konsekwencje pandemii COVID-19. Zostaną one 

omówione w rozdziale 4.8.  

Wysoko należy ocenić rozwiązania organizacyjno-techniczne przyjęte na poziomie IZ RPO WP 

2014-2020 w Działaniu 8.3. Przede wszystkim trafny okazał się system dedykowanych 

naborów, tj. ich organizacji i ogłaszania dla typów projektów. Mimo niepełnej skuteczności 

tego systemu (nie spełnił funkcji w przypadku dedykowania konkursów dla konkretnych 

typów usług zdrowotnych – konkursów dedykowanych DDOM, wsparciu badań 

przesiewowych i profilaktycznych oraz wsparciu matek w ciąży, na które nie złożono 

wniosku), ogłaszanie naborów dedykowanych poszczególnym grupom usług spełniło swoją 

rolę, zapewniając różnorodność typów interwencji wybranych do dofinansowania. 

Pozytywnie ocenić należy również kwestię ograniczonego dedykowania konkursów 8 MOF 

stanowiących tzw. regionalne bieguny wzrostu, ze względu na powszechnie występujące w 

regionie potrzeby niwelowania niskiej dostępności usług skierowanych do osób starszych i 

niepełnosprawnych i stricte lokalne uwarunkowanie konkretnych potrzeb. System kryteriów 

(opisany w logice interwencji w rozdziale 4.1) wspierał deinstytucjonalizację usług, trwałość 

wsparcia, jego efektywność. Kwestie te zostaną omówione w dalszej części raportu. 

Również w przypadku Działania 6.2 można mówić o pełnej skuteczności zastosowanych 

rozwiązań organizacyjno-technicznych. Pozytywnie należy ocenić decyzję IZ RPO WP o 

zmniejszeniu wartości docelowej wskaźnika produktu Poddziałania 6.2.2 Liczba 

wybudowanych / przebudowanych obiektów, w których realizowane są 

usługi aktywizacji społeczno-zawodowej i odpowiadającego mu wskaźnika rezultatu Liczba 

powstałych miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej oraz przesunięcie środków 

na Poddziałanie 6.2.1. Rozwiązanie to stanowiło odpowiedź na potrzebę realizacji projektów 

o znaczeniu strategicznym dla województwa.  

Ocena wpływu interwencji na proces deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych 

Podstawowym założeniem realizacji interwencji w obu omawianych Działaniach było 

zwiększenie stopnia deinstytucjonalizacji usług, mierzonego zarówno ich formą świadczenia 

w lokalnym środowisku, jak i mierzonego udziałem sektora pozarządowego zaangażowanego 
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w ich realizację. Kwestie te zostały zawarte w kryteriach dostępu oraz w kryteriach 

premiujących omawianych w kontekście oceny logiki interwencji. 

Analiza zakresu przedmiotowego projektów oraz wywiady z beneficjentami i uczestnikami 

wsparcia wskazują na wysoki stopień indywidualizacji wsparcia kierowanego do uczestników.  

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że kryteria dostępu ograniczające wspieranie usług 

opiekuńczych do form pozainstytucjonalnych zapewniły skuteczną ścieżkę 

deinstytucjonalizacji usług. Interwencje Działania 8.3 w obszarze usług społecznych pozostają 

w pełnej zgodzie z zapisami Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczące przejścia od opieki 

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. Zapewniają one 

uczestnikom usługi dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, umożliwiają im 

uczestniczenie w środowisku lokalnym (poprzez poprawę stanu zdrowia, czy tez wsparcie 

sąsiedzkie), umożliwiają podejmowanie decyzji dotyczących postępowania usługodawcy 

wobec ich własnej osoby w trakcie działań projektowych. Analiza struktury wspartych 

interwencji, wskazuje, iż blisko połowa projektów uwzględnia aspekt opieki nieformalnej, 

tzn. uwzględnia komponent usług sąsiedzkich poza aspektem opieki formalnej, 

instytucjonalnej, świadczonej w środowisku lokalnym. W projektach dominują jednak 

komponenty opieki instytucjonalnej realizowanej w środowisku lokalnym – poprzez wsparcie 

infrastrukturalne ŚDS, WTZ oraz DPS, a także poprzez koncentrację wsparcia na usługach 

opiekuńczych i asystenckich i Dziennych Domach Pomocy w ramach Działania 8.3. Kwestia ta 

nie może jednak być oceniana negatywnie, stanowi bowiem podstawowy, pierwszy krok do 

rozwijania usług pozainstytucjonalnych.  

Analiza struktury beneficjentów wskazuje na wysoki udział (ok. 60%) sektora organizacji 

pozarządowych i firm prywatnych. Pozostali beneficjenci to JST i podmioty lecznicze. Sektor 

pozainstytucjonalny dominuje w typie projektu tworzenia mieszkań chronionych. Jest 

również wysoko reprezentowany w projektach tworzenia DDP, Klubów Seniora oraz w 

projektach świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich. Zmiana, która zaszła w wyniku 

wsparcia jest znaczna, biorąc pod uwagę, iż – jak wynika ze studium statystycznego – w roku 

2014 zaledwie w kilku gminach odnotowano fakt prowadzenia DDP czy ŚDŚ przez organizacje 

pozarządowe.  

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

Według stanu na 31.12.2020 r. realizowanych było 51 umów z wkładem UE na poziomie 

38299135,08 zł, co stanowi 95% alokacji przeznaczonej na to Działanie. Zakończono 40 

projektów, zaś 11 interwencji pozostaje w realizacji.  

Odnotowano niskie zainteresowanie wnioskodawców aplikowaniem o środki na poszerzenie 

dostępności usług społecznych dla kandydatów i rodzin zastępczych oraz adopcyjnych – 

wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej (typ 4a). Jak wynika z informacji 

kwartalnej (II kw. 2021 r.) w ramach Działania 8.4 w 2019 r. przeprowadzono 2 nabory w 
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trybie pozakonkursowym, którego adresatem był ROPS. W pierwszym naborze 

wnioskodawca wycofał złożony wniosek, zaś w drugim - pomimo zmiany kryteriów wyboru 

projektu (specyficzne kryteria dostępu) nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie, w 

związku z czym nabór został unieważniony.  

Problematyczny dla wnioskodawcy był brak możliwości oceny, ile dzieci, będzie mogło 

znaleźć się pod opieką zawodowych rodzin zastępczych oraz czy zgłoszą się kandydaci do 

prowadzenia zawodowej rodziny zastępczej. Niskie zainteresowanie wnioskodawców 

wynikało również z faktu, że działania przewidziane w Działaniu 8.4 w ramach projektu z 

zakresu usług społecznych dla kandydatów i rodzin zastępczych oraz adopcyjnych (typ 4a), 

mogły być dofinansowane z konkurencyjnych środków budżetu państwa. Jak wynika z 

wywiadu z przedstawicielem ROPS przewiduje się uwzględnienie zmodyfikowanego projektu 

w nowej perspektywie. By zapobiec sytuacji z niemożnością rozstrzygnięcia naboru, 

kluczowa jest zdaniem przedstawiciela WUP, rezygnacja z konieczności owskaźnikowania 

kryterium dostępu. 

Projekty Działania 8.4 realizowane były zgodnie z założeniami programowymi na terenie 

całego województwa. W Działaniu 8.4 zrealizowano jeden ogólnowojewódzki projekt 

(PoMOC dla rodzin).  

Najwięcej projektów Działania 8.4 (7) realizowanych jest na terenie powiatu rzeszowskiego. 

Najmniej, tj. po 1 projekcie zrealizowano na terenie miasta Rzeszów oraz w powiatach 

krośnieńskim, brzozowskim i lubaczowskim.  

Największym beneficjentem Działania 8.4 jest Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa 

Polskiego, która zrealizowała projekt Podkarpacka Sieć Wsparcia Wychowawczej Funkcji 

Rodziny o wartości 7 228 450,85 zł, w tym wartość dofinansowania UE na poziomie 6 144 

183,22 zł. Projekt zrealizowany został na terenie 20 powiatów i zakładał utworzenie 92 

placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej. Jak wynika z danych SL2014, w 

projekcie tym wsparto 1426 osób. 
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Mapa 5 Wartość dofinansowania UE oraz liczba projektów Działania 8.4 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SL2014 według stanu na dzień 31.12.202024 r.  

Kolejną interwencją o relatywnie wysokim dofinansowaniu UE (4676468,25 zł) jest 

Dorastanie z Caritas. Beneficjentem tego projektu był Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Projekt 

zrealizowano na terenie powiatu rzeszowskiego (gm. Świlcza) oraz ropczycko-

sędziszowskiego (gminy: Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie). W ramach prowadzonych działań 

utworzono 4 świetlice oraz wsparto 131 osób.  

W Działaniu 8.4, zgodnie z założeniami programowymi, przeprowadzano dedykowane 

konkursy dla obszarów funkcjonalnych25. Zastosowano w tym celu kryterium specyficzne 

dostępu. Jak wynika z załącznika nr 4 do SZOOP, projekt dedykowany obszarowi 

funkcjonalnemu musi obejmować wsparciem co najmniej 3 gminy z terenu danego MOF, 

 
24 Na mapie nie uwzględniono projektu ogólnowojewódzkiego o wartości dofinansowania w wysokości 401 
307,50 zł. 
25 W Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 regionalnych biegunów wzrostu tj. MOF Krosno, 
Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola.  
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rozwiązując problem istotny dla danego obszaru funkcjonalnego w jak najbardziej całościowy 

sposób. Przykładem takiej interwencji jest projekt Działania 8.4 Szczęśliwe dziecko w rodzinie 

zastępczej, którego beneficjentem jest Powiat Mielecki/Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mielcu, realizowany na terenie gmin: Mielec, Mielec - gmina wiejska, Przecław, 

Tuszów Narodowy. Interwencja skierowana jest do osób pełniących funkcję rodzin 

zastępczych i dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Grupę docelową projektu 

stanowią osoby, które nie korzystały ze wsparcia w ramach innych projektów 

współfinansowanych ze środków EFS. 

Realizacja wszystkich wskaźników mierzących efekty wsparcia w obszarze usług wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej jest na zadowalającym poziomie, co potwierdza zarówno badanie 

ilościowe z beneficjentami Działania 8.4, jak i wywiady z przedstawicielami IZ RPO WP. 

Osiągnięta wysokość kwantyfikowanych wskaźników programowych przekroczyła wartości 

docelowe określone w Programie. Prognozuje się, iż z racji tego, że część interwencji 

pozostaje nadal w realizacji, poziom wartości docelowych wskaźników określonych w 

Programie dla Działania 8.4 zostanie znacznie przekroczony.  

Tabela 4 Stopień osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników produktu i 

rezultatu Działania 8.4 

Nazwa wskaźnika Wartość 

docelowa 

zakładana w 

Programie/ 

SZOOP 

Wartość 

docelowa 

zakładana 

w UoD 

Wartość 

docelowa 

osiągnięta 

w 

projektach 

Stopień 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej 

zakładanej 

w UoD 

Stopień 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej 

zakładanej w 

Programie/SZOOP 

Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym objętych 

usługami 

społecznymi 

świadczonymi w 

interesie ogólnym w 

programie 

1645 5797 6250 108% 380% 

Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym objętych 

_ 5238 5836 111% _ 
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Nazwa wskaźnika Wartość 

docelowa 

zakładana w 

Programie/ 

SZOOP 

Wartość 

docelowa 

zakładana 

w UoD 

Wartość 

docelowa 

osiągnięta 

w 

projektach 

Stopień 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej 

zakładanej 

w UoD 

Stopień 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej 

zakładanej w 

Programie/SZOOP 

usługami wspierania 

rodziny i pieczy 

zastępczej w 

programie 

Liczba wspartych w 

programie miejsc 

świadczenia usług 

społecznych, 

istniejących po 

zakończeniu 

projektu 

416 1936 1576 81% 379% 

Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym, które 

opuściły opiekę 

instytucjonalną na 

rzecz usług 

społecznych 

świadczonych w 

społeczności lokalnej 

w programie  

_ 60 30 50% _ 

Liczba utworzonych 

w programie miejsc 

świadczenia usług 

wspierania rodziny i 

pieczy zastępczej 

istniejących po 

zakończeniu 

projektu  

_ 1062 732 69% _ 

Źródło: Informacja kwartalna z realizacji programu operacyjnego IV kwartał 2020 r. – Tabela 

2 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego.  



Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 w obszarze integracji społecznej – raport końcowy 

72 
 

W Działaniu 8.4 nie występuje ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowych wskaźników 

programowych. Postępy rzeczowe w projektach Działania 8.4 należy ocenić jako 

zadowalające z punktu widzenia zakładanych wartości docelowych na poziomie Programu i 

adekwatne do postępów finansowych. Realizacja rzeczowo-finansowa projektów Działania 

8.4, zdaniem większości (20 na 23) beneficjentów objętych badaniem ilościowym, 

przebiegała bez opóźnień. Jeśli one już zaistniały, czas opóźnień nie był dłuższy niż 6 

miesięcy. Z badań CAWI/CATI z beneficjentami wynika, że 16 na 23 respondentów 

dokonywało zmian w projekcie, dotyczących modyfikacji działań projektowych (bez wpływu 

na efekty projektu), wydłużenia okresu jego realizacji oraz rozszerzenia zakresu 

merytorycznego.  

Identyfikacja szans i barier wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz czynników wpływających 

na wsparcie 

Wśród czynników wskazywanych w dokumentacji sprawozdawczej, utrudniających realizację 

założonych w projektach celów, można wskazać trudności w rozstrzyganiu postępowań 

przetargowych (mała liczba oferentów) oraz trudności w dotrzymaniu zapisów umów przez 

wykonawców, a także odstępowanie od podpisania umowy. W zakresie czynników mogących 

wpływać na terminowość realizacji projektu beneficjenci w badaniu ilościowym wskazywali 

również przedłużające się procedury związane z zamówieniami publicznymi lub realizacją 

projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności (co 5 beneficjent wskazał ten czynnik jako 

istotny). W dokumentacji sprawozdawczej beneficjenci często wskazywali także na problemy 

związane z brakiem kadry spełniającej kryteria formalne (zgodnie z zapisami we wniosku o 

dofinansowanie projektu), niezbędnej do rozpoczęcia działalności placówki wsparcia 

dziennego, co wiązało się z koniecznością dwukrotnego ponowienia naboru. Czynnikiem 

niesprzyjającym realizacji projektu są w takich sytuacjach także obciążenia administracyjne 

związane z wypełnieniem procedur przewidzianych w ustawie PZP, które mogą wpływać na 

opóźnienia w realizacji projektu. Z dokumentacji sprawozdawczej wynika również, że 

wystąpiły problemy z rekrutacją odpowiedniej liczby uczestników projektu oraz z 

wyłonieniem personelu do obsługi projektu. Podejmowano środki zaradcze polegające na 

prowadzeniu rekrutacji w sposób ciągły oraz różnymi kanałami.  

Jak wynika z wywiadu z beneficjentem objętym studium przypadku praktyka ta była bardzo 

skuteczna, gdyż dzięki ciągłemu naborowi uczestnicy, którzy początkowo z rezerwą 

podchodzili do wsparcia, po skorzystaniu z jednej formy przekonali się do uczestnictwa w 

kolejnych.  

Negatywnym czynnikiem oddziaływującym na skuteczność deinstytucjonalizacji pieczy 

zastępczej jest rezerwa JST dotycząca wzięcia udziału w projekcie systemowym, wynikająca z 

konieczności współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Analizy dokumentacji sprawozdawczej wskazują, że beneficjenci organizowali także 

rekrutacje uzupełniające (za zgodą WUP), które pozwoliły uzupełnić wolne miejsca. 
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Beneficjenci prowadzili także inne działania zaradcze. W celu dotarcia do potencjalnych 

uczestników, nawiązywano kontakty z większą ilością organizacji i szkół, prowadzono 

dodatkowe rozmowy z dyrektorami oraz bezpośrednio z rodzicami dzieci. Na etapie realizacji 

odnotowywano także trudności w rekrutacji specjalisty np. psychiatry dziecięcego, 

neurologopedy, co wynikało z ograniczonej liczby specjalistów w tym zakresie lub ich 

niedostępnością czasową i wiązało się z koniecznością wydłużenia procedury rekrutacji.  

Na podstawie analiz eksperckich dokumentacji sprawozdawczej oraz wniosków ze studiów 

przypadku można stwierdzić, że opóźnienia w realizacji harmonogramu projektów nie będą 

miały wpływu na osiągniętą finalnie wartość wskaźników produktu i/lub rezultatu 

zakładanych w projekcie, jak również na wartość wskaźników produktu i/lub rezultatu 

wykazaną we wnioskach o płatność na zakończenie projektu.  

Istotnym czynnikiem skuteczności wsparcia jest kompleksowość działań oferowanych w 

Działaniu 8.4. W ramach interwencji tworzono zespoły terapeutyczno-wychowawcze, w 

których uczestniczyli: wychowawca, logopeda, socjoterapeuta i osoba prowadząca zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne pracujący z dzieckiem w Placówce Wsparcia Dziennego (PWD), 

asystent rodziny, pracownik socjalny rodziny, psycholog i pedagog pracujący z rodziną. 

Przykładem jest projekt Więcej niż świetlica, w ramach którego prowadzone są działania 

kompensacyjno-wyrównawcze w PWD, tj. pomoc dzieciom w nauce, pomoc psychologa, 

także dla rodziców. Realizowane są również działania wspierające, np. zajęcia relaksacyjne, 

zajęcia tematyczne, profilaktyczne, terapeutyczne, pod kątem problemów społecznych, z 

jakimi się borykają rodziny (alkoholizm, przemoc, narkomania, uzależnienia). PWD obejmuje 

całościowym wsparciem rodziny, nie tylko dzieci, ale też i rodziców czy dziadków, jako, że 

część dzieci wychowuje się w rodzinach zastępczych. Niebagatelne znaczenie dla osiągania 

założonych celów ma doświadczenie beneficjentów w przygotowywaniu i koordynowaniu 

projektów. Do beneficjentów Działania 8.4 należą w dużej mierze JST (77%), które posiadają 

zarówno potencjał kadrowy, techniczny (w tym sprzętowy i odpowiednie warunki lokalowe), 

jak i finansowy do zapewnienia trwałości wsparcia. Zdaniem przedstawiciela WUP, dzięki 

temu, że samorządowe placówki są w pełni wyposażone, możliwa jest realizacja szerokiego 

wachlarza działań, adekwatnego do potrzeb i zainteresowań uczestników. Zdaniem 

beneficjenta objętego studium przypadku, dużą rolę w skutecznej realizacji projektu 

odegrała doświadczona i posiadająca niezbędne umiejętności kadra, która sprawiła, że 

uczestnicy chętnie się angażowali i współpracowali. Potwierdzają to również opinie samych 

uczestników. Pozytywny wpływ na osiąganie celów ma też potencjał merytoryczny 

wnioskodawców. Jak wynika z wywiadów pogłębionych z beneficjentami, powodzeniu w 

realizacji projektu i trafności wsparcia sprzyjał fakt, że wsparcie było realizowane przez 

praktyków, zaangażowanych w organizację profesjonalnego i trafnego systemu wsparcia dla 

interesu ogólnego, co przekładało się na większe zaufanie do tego rodzaju organizacji i 

większą chęć w korzystaniu z oferowanego przez nich wsparcia.  
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Ocena procesu naboru projektów, warunków konkursowych, systemu oceny projektów oraz 

działań informacyjno-promocyjnych 

Warunki konkursowe, w tym sposób komunikacji z wnioskodawcami i zapisy stosowane w 

regulaminach konkursów były właściwie dostosowane do wnioskodawców. Beneficjenci 

objęci badaniem ilościowym oraz studiami przypadku nie zgłaszali zastrzeżeń do systemu 

kryteriów oceny projektów, zarówno formalnych, jak i merytorycznych, w bieżącym okresie 

programowania – zdaniem 16 na 23 beneficjentów26, kryteria oceny projektów są 

adekwatne do wyzwań związanych z realizacją projektów Działania 8.4, co potwierdzają 

również wywiady przeprowadzone w ramach studiów przypadków. Wysoko należy ocenić 

zastosowane w ramach Działania 8.4 kryteria premiujące, ukierunkowujące wsparcie na 

obszary, gdzie występują największe potrzeby zwiększania dostępu do usług społecznych, w 

tym usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Trafne oraz zgodne z potrzebami grup 

docelowych wsparcia było także kryteria dostępu zakładające zindywidualizowane wsparcie. 

W ramach Działania 8.4 przeprowadzono do końca roku 2020 – 9 naborów, co jest 

uzasadnione rozpisywaniem konkursów na poszczególne typy projektów i preferencją 

potencjalnych beneficjentów. Warunki udzielania wsparcia w ramach Działania 8.4 w 

bieżącym okresie programowania RPO WP 2014-2020 są adekwatne do wyzwań związanych 

z realizacją projektów w tym obszarze (wskazało tak 20 na 23 beneficjentów27 w badaniu 

ilościowym). 

Pozytywnie należy ocenić działania informacyjno-promocyjne skierowane do potencjalnych 

beneficjentów – przeprowadzano zarówno szkolenia z zakresu zasad wsparcia, 

kwalifikowalności wydatków oraz zasad konkursowych. Dla wnioskodawców dostępne były 

również punkty informacyjne Funduszy Europejskich, punkty kontaktowe Instytucji 

Ogłaszającej Konkurs. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie wsparciem w ramach 

Działania 8.4 oraz wnioski z badań ilościowych i jakościowych można stwierdzić, że podjęte 

działania informacyjno-promocyjne były skuteczne. 

Identyfikacja typów/rodzajów projektów, które najbardziej przyczyniają się do realizacji 

celów Programu i zaspokajają zidentyfikowane potrzeby oraz obszarów o największych 

potrzebach 

Projekty Działania 8.4 odpowiadają w największym stopniu na potrzeby w zakresie 

tworzenia nowych placówek wsparcia dziennego i świetlic środowiskowych, a także 

wsparcie już istniejących placówek poprzez utworzenie nowych miejsc w PWD dla dzieci 

(47% projektów jest realizowanych w tym obszarze). Analiza zawartych umów o 

dofinansowanie (według stanu na koniec 2020 r.) pozwoliła na wskazanie, że w wyniku 

interwencji utworzono 106 placówek wsparcia dziennego oraz wsparto 34 istniejące Wysoki 

 
26 Suma odpowiedzi ‘zdecydowanie tak’ i ‘raczej tak’. 
27 Suma odpowiedzi ‘zdecydowanie tak’ i ‘raczej tak’. 
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udział we wsparciu mają więc interwencje, które wpływają na zwiększenie dostępności 

oferty środowiskowej dla dzieci i młodzieży w mniejszych ośrodkach. Pozytywnie należy 

ocenić kryteria premiujące projekty zakładające tworzenie placówki wparcia dziennego na 

terenie gminy, w której podmiot świadczący danego rodzaju usługi nie funkcjonuje. Dzięki 

interwencji w ramach projektu Wyrównanie szans na lepsze jutro – utworzenie placówki 

wsparcia dziennego w Gminie Zagórz na terenie gminy utworzono pierwszą tego rodzaju 

placówkę wsparcia dziennego w formie świetlicy o charakterze mieszanym (opiekuńczo- 

specjalistycznym). Kryterium premiujące okazało się skuteczne, ponieważ prowadzi do 

realizacji projektów na terenach o niskiej dostępności do usług, a więc przyczynia się do 

uzupełnienia deficytów w tym zakresie, w tym także na obszarach wiejskich. Zaplanowane 

działania odpowiadają więc na zidentyfikowane problemy w zakresie zwiększenia 

dostępności miejsc świadczenia usług społecznych, w tym usług wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej oraz zwiększenia dostępności oferty środowiskowej dla dzieci i młodzieży w 

mniejszych ośrodkach. 

W ramach Działania 8.4 duży udział stanowią także projekty wspierające dostęp do 

specjalistycznej pomocy dla rodzin, zwłaszcza na poziomie gminy, doświadczających 

trudności opiekuńczo-wychowawczych np. poprzez funkcjonowanie rodzinnych punktów 

konsultacyjnych (wsparcie psychoterapeutów, prawników, mediatorów) (oraz rozwoju 

umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. Udział tego rodzaju projektów w interwencji 

Działania 8.4 wynosi 41%. W działaniach projektowych przewidziano wsparcie asystentów 

rodziny, organizację terapii dla uzależnionych, terapie dla par oraz grupy wsparcia i grupy 

samopomocowe. Jak wynika z TDI z przedstawicielami beneficjentów, jak również 

przedstawicielami IZ/IP praca ze specjalistami przynosi największe i najbardziej wymierne 

efekty. Z analizy zawartych umów o dofinansowanie wynika, że wsparciem specjalistycznym, 

w tym asystenturą, objęto 213 rodzin (co stanowi 8% wszystkich rodzin korzystających z tego 

rodzaju wsparcia). W ramach interwencji utworzono również dwa specjalistyczne punkty 

wsparcia rodziny.  

Projekty Działania 8.4 odpowiadają, choć w nieco mniejszej skali, na zidentyfikowane 

potrzeby w zakresie dostępności do usług specjalistycznych i wspierają dostęp do 

kompleksowego wsparcia dla rodzin sprawujących pieczę zastępczą. Z analizy zawartych 

umów o dofinansowanie wynika, że w wyniku interwencji wsparto 116 rodzin zastępczych, 

co stanowi ok. 10% rodzin, funkcjonujących w 2020 r w województwie podkarpackim. 

Interwencja obejmowała zarówno rodziny zawodowe, rodzinne domy dziecka, a także 

rodziny spokrewnione i niezawodowe. W ramach Działania 8.4 poprawiła się także 

dostępność do działań koordynatorów rodzinnej PZ, m.in. poprzez zatrudnienie nowych 

koordynatorów. Działania mają na celu zapewnienie stałego dostępu do specjalistycznego 

poradnictwa, diagnozy i terapii dzieci umieszczanych pod ich opieką, co przełoży się na 

wzrost ich wiedzy i kompetencji rodzicielskich oraz wychowawczych. Dzięki projektom 

zwiększyła się dostępność do usług psychologa, psychiatry, logopedy, a także do 
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profesjonalistów prowadzących diagnozy pod kątem konkretnych zaburzeń. Na terenie 

województwa, jak wynika z wywiadów pogłębionych w ramach studiów przypadku 

ograniczona jest dostępność do bezpłatnej diagnozy pod kątem FAS/FASD. Dostępność 

diagnoz w ramach projektów dofinansowanych w Działaniu 8.4 pozwoliła przedstawicielom 

rodzin sprawujących PZ na uzyskanie konkretnych zaleceń i informacji, z jakich form wsparcia 

można skorzystać mierząc się z danymi zaburzeniem. Jak wynika z wywiadu z beneficjentem, 

diagnostyka pod kątem zaburzeń FAS i RAD, umożliwiła opiekunom rozpoczęcie 

specjalistycznych terapii u ich dzieci. Jak wynika z wywiadu z uczestnikami objętymi studium 

przypadku, projekt stanowił niejednokrotnie odciążenie finansowe związane z 

diagnozowaniem dzieci, gdyż wszystkie tego rodzaju terapie i konsultacje wiążą się na ogół z 

wysokimi kosztami.  

REKOMENDACJA: Niezbędne jest kontynuowanie oraz rozwijanie usług z zakresu 

specjalistycznego poradnictwa oraz punktów konsultacyjnych (wsparcie psychologiczne, 

prawne, mediatora) dla rodzin oraz osób sprawujących pieczę zastępczą. 

Wsparcie w ramach Działania 8.4 w niewielkim stopniu uwzględniało projekty w zakresie 

kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne oraz doskonalenia osób 

sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych 

rodzin zastępczych) z uwagi na fakt nierozstrzygnięcia konkursu na ten typ projektu. Biorąc 

pod uwagę identyfikowane niekorzystne statystyki dotyczące liczby rodzin zastępczych w 

woj. podkarpackim, zasadne jest zapewnienie wsparcia w tym zakresie.   

REKOMENDACJA: Rekomenduje się zaplanowanie konkursu w zakresie wsparcia procesu 

deinstytucjonalizacji poprzez m.in. kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne 

oraz doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w nowej perspektywie oraz 

utrzymanie kryterium dostępu.  

Ocena wpływu wsparcia na zwiększenie dostępności i jakości usług wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej  

W latach 2014-2020 poprawiła się dostępność asystentów rodziny, którzy w zdecydowanej 

większości powiatów dostępni są w każdej gminie. Według danych ROPS liczba asystentów 

rodziny w woj. podkarpackim w 2020 r. wyniosła 202 (wzrost o 6% w stosunku do 2014 r.). W 

okresie 2014-2020 największą poprawę pod względem dostępności do asystentów rodziny 

odnotowano w gminach powiatu lubaczowskiego (wzrost o 167%). Pełne informacje na ten 

temat, przedstawione w ujęciu gminnym znajdują się w studium statystycznym 

(stanowiącym załącznik do raportu). Zidentyfikowane deficyty w zakresie dostępności 

asystenta rodziny dotyczą szczególnie obszarów wiejskich. Ponadto, w 2020 r. asystenci nie 

byli dostępni na terenie gmin 6 powiatów, w tym powiatu kolbuszowskiego (Dzikowiec, 

Raniżów), leskiego (Baligród, Cisna, Olszanica), mieleckiego (Borowa, Gawłuszowice), 

niżańskiego (Jarocin), przemyskiego (Fredropol, Stubno), oraz sanockiego (Bukowsko, 

Komańcza). 
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Według danych ROPS, liczba rodzin w woj. podkarpackim objętych pracą asystenta rodziny 

wzrosła w latach 2014-2020 i w 2020 r. wyniosła 2106 (wzrost o 7% w stosunku do 2014 r.).  

Największy wzrost rodzin objętych pracą asystenta rodziny w stosunku do 2014 r. nastąpił w 

gminach wiejskich powiatu sanockiego, gm. Tyrawa Wołoska (wzrost rodzin o 600%) oraz 

powiatu strzyżowskiego, gm. Czudec – wzrost o 350%. Biorąc pod uwagę prognozowany 

przez ROPS w 2021 r. wzrost liczby asystentów do 208 oraz wzrost liczby rodzin 

wymagających wsparcia asystenta - do 2160, można stwierdzić, że ich liczba w stosunku do 

zapotrzebowania w przypadku większości powiatów będzie wystarczająca. Niezbędne jest 

jednak zintensyfikowanie wsparcia ze strony asystentów na obszarach zwiększonego 

zapotrzebowania. Kontynuowanie zatrudnienia i rozwijanie form pracy asystentów rodziny 

jest istotne, aby umożliwić powrót dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. 

Zatrudnienie asystenta stanowi bowiem działanie umożliwiające zarówno zapobieganie, jak i 

zwalczanie negatywnych skutków oraz problemów występujących w rodzinach. 

Dane dotyczące poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin doświadczających trudności 

lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, a także 

rodzin w kryzysie, wskazują na spadek zapotrzebowania na tego rodzaju usługi. Według 

danych ROPS liczba rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego uległa spadkowi w 

latach 2016-2020 i w 2020 r. wyniosła 2763 rodzin. W latach 2016-2020 wzrosła z kolei liczba 

rodzin korzystających z interwencji kryzysowej, według danych ROPS, w 2020 r. z tego 

rodzaju pomocy skorzystało 859 rodzin w skali całego województwa (wzrost o 11%). W 2020 

r. w woj. podkarpackim funkcjonowało 17 ośrodków interwencji kryzysowej, z których 

korzystało 3 083 osób (wzrost o 57% w porównaniu do roku 2014). Ośrodki te stanowią 

istotne wsparcie dla osób doświadczających przemocy, oferują zarówno schronienie i izolację 

od sprawcy przemocy, jak również natychmiastową pomoc psychologiczną i prawną oraz 

dostęp do pomocy medycznej. Liczba OIK w latach 2014-2020 pozostaje niezmienna. 

Niepokojący jest fakt, że odnotowano braki OIK w na terenie powiatów: jarosławskiego, 

leskiego, mieleckiego, przemyskiego, przeworskiego, sanockiego oraz tarnobrzeskiego. 

Ważne jest, by gminy zapewniły ofiarom przemocy domowej łatwo dostępne i kompleksowe 

poradnictwo specjalistyczne oraz zwiększyły bazę lokalową dla takich osób. 

W latach 2014-2020 poprawiła się dostępność do środowiskowych placówek wsparcia 

dziennego. Liczba PWD w regionie w podanym okresie wzrosła i w 2020 r. na terenie 

województwa podkarpackiego funkcjonowało 129 placówek (wzrost o 16% w porównaniu do 

2014 r.), z czego ponad 80% stanowią placówki powstałe w ramach RPO WP 2014-2020.  

W podanym okresie poprawę w zakresie dostępności tego rodzaju placówek 

zaobserwowano we wszystkich powiatach z wyjątkiem powiatu krośnieńskiego i 

tarnobrzeskiego, na terenie których w 2020 r. PWD nie funkcjonowały (choć istniały w latach 

poprzednich). Największy wzrost liczby PWD zaobserwowano w powiecie kolbuszowskim 

(wzrost o 600%), łańcuckim (wzrost o 500%) i brzozowskim (o 300%). W latach 2014-2020 w 
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woj. podkarpackim spadła liczba korzystających z PWD – o 19% oraz liczba miejsc – o 6%, 

znaczący spadek odnotowano w 2020 r. czego potencjalną przyczyną może być pandemia 

COVID-19 oraz ograniczenie pracy tego rodzaju placówek.  

W województwie podkarpackim w I połowie 2017 r. występował jeden z niższych udziałów 

dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w całej grupie dzieci w pieczy zastępczej (wyłączywszy 

dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych). Wynosił on wynosił 58% (średnia dla Polski 

– 62%). Autorzy raportu „Postępy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej…” zwracają jednak 

uwagę na fakt, że w przypadku województwa podkarpackiego odnotowano jednocześnie 

szybsze tempo wzrostu liczby dzieci umieszczanych w rodzinnych formach pieczy zastępczej 

w porównaniu do II poł. 2012 r. – wzrost o 10 pp. Najwyższy udział procentowy dzieci 

korzystających z rodzinnych form opieki przyjął wartości dla powiatu leskiego. Indeks jakości 

pieczy zastępczej w I poł. 2017 r. w województwie podkarpackim osiągnął wartość 0,52, 

wyższą niż średnia dla Polski – 0,4828.  

W latach 2014-2019 liczba dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej 

spadła o 7,5% i w 2019 r. wyniosła 1 816. Spadkowi uległa również liczba dzieci 

pozostających w instytucjonalnej pieczy zastępczej i wyniosła 669 osoby (spadek o 14%)29. 

Jednak według najnowszych danych GUS za 2020 r. w woj. podkarpackim w pieczy 

instytucjonalnej przebywało 684 dzieci. Według danych BDL GUS liczba rodzin zastępczych w 

latach 2014-2020 w woj. podkarpackim uległa spadkowi, w 2020 r. było 1170 takich rodzin 

(spadek o 15% w porównaniu do 2014 r.). 

Powyższe dane wskazują, że niezbędne jest dalsza interwencja w zakresie 

deinstytucjonalizacji sprawowania pieczy zastępczej, jak również promowania idei 

rodzicielstwa zastępczego poprzez wsparcie szkolenia nowych rodzin zastępczych 

niezawodowych i zawodowych oraz pozyskiwanie nowych kandydatów na rodziców 

zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka. 

Skala usług realizowanych poza instytucjami pomocy społecznej na moment realizacji 

badania jest stosunkowo niska (7 na 23 beneficjentów wskazało w badaniu ilościowym, że 

efektem interwencji będzie realizacja usługi w środowisku lokalnym, poza instytucjami 

pomocy społecznej).  

Monitorowanie wskaźnika rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych 

w społeczności lokalnej w programie wykazano w 42 projektach Działania 8.4. Jak wynika z 

dokumentacji sprawozdawczej (realizacja wskaźnika w WoP) opiekę instytucjonalną opuściło 

30 osób, co stanowi 50% wartości docelowej zakładanej w WoD. Ze względu na fakt, że 11 

 
28 Postępy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce, Warszawa 2018. 
29 Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa podkarpackiego w obszarach oddziaływania 
Europejskiego Funduszu Społecznego – 2020. 
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projektów pozostaje w realizacji, szacuje się, iż liczba osób poza opieką instytucjonalną 

wzrośnie. 

Niemniej, wsparcie Działaniu 8.4 miało pozytywny wpływ na deinstytucjonalizację usług 

wsparcia rodziny, ze względu na wymóg indywidualizacji wsparcia. Istotnym czynnikiem 

pozytywnie wpływającym na jakość wsparcia był warunek przygotowania na etapie 

aplikowania szczegółowej diagnozy potrzeb uczestników.  

Jak wynika z wywiadów z beneficjentami w ramach studium przypadku, właściwe 

przygotowanie diagnozy sprzyjało adekwatności wsparcia do potrzeb odbiorców, a tym 

samym świadczyło o dużym sukcesie projektu. W przypadku projektu „PoMOC dla rodzin” 

należy stwierdzić, że zarówno projekt jak i jego założenia zostały skonsultowane ze 

wszystkimi rodzinami zrzeszonymi u wnioskodawcy. Dzięki przeprowadzonej diagnozie 

możliwe było zapewnienie pomocy, która była realnie oczekiwana. W projekcie „PoMOC dla 

rodzin” przewidziano więc realizację indywidualnych programów terapeutycznych 

opracowanych na podstawie diagnozy dostosowanych do potrzeb dziecka i rodziny m.in. 

terapia neurologopedyczna, fizjoterapia, psychoterapia, zaburzeń przywiązania, i inne, 

wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dziecka i rodziny.  

Z pozytywnym odbiorem wśród uczestników spotkało się poradnictwo wyjazdowe np. w 

projekcie „PoMOC dla rodzin”, realizowane z powodu z dużego rozproszenia rodzin na 

terenie województwa podkarpackiego. Dzięki współpracy beneficjenta z innymi 

organizacjami, utworzono punkty wsparcia na terenie różnych gmin. Choć działań tych 

początkowo nie przewidziano w projekcie, okazały się bardzo potrzebnym rozwiązaniem, 

odciążającym rodziny. Tego rodzaju rozwiązanie należy wskazać jako dobrą praktykę. 

Szansą związaną ze świadczeniem w woj. podkarpackim usług wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej jest stały popyt na usługi, w szczególności specjalistyczne. Zapotrzebowanie na 

usługi społeczne systematycznie w Polsce wzrasta, jednocześnie nie zawsze podmioty 

publiczne są w stanie zaspokoić wszystkie zgłaszane potrzeby, w związku z tym coraz częściej 

świadczą je podmioty niepubliczne, w tym organizacje pozarządowe. Na terenie 

województwa podkarpackiego istnieje potencjał wśród NGO specjalizujących się w zakresie 

usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Problemem, z którym mierzą się jednak 

organizacje pozarządowe związany jest z ograniczoną dostępnością do baz danych np. rodzin 

zastępczych. Dane te pozostają w posiadaniu jednostek organizacyjnych np. PCPR. 

Współpraca z jednostkami powiatowymi w zakresie organizacji pieczy zastępczej mogłaby 

zdaniem beneficjentów wpłynąć na większą skuteczność w dotarciu do osób potrzebujących 

wsparcia w tym zakresie. Inne korzyści ze współpracy wiążą się z możliwością zapewnienia 

wysokiej jakości usług np. dzięki możliwości wykorzystania potencjału partnerów i ich 

zaplecza technicznego. Inne korzyści ze współpracy wiążą się z możliwością zapewnienia 

wysokiej jakości usług np. dzięki możliwości wykorzystania potencjału merytorycznego 

partnerów (wykwalifikowana kadra specjalistów), ich doświadczenia praktycznego w pracy z 
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rodzinami zastępczymi, a także zaplecza technicznego i sieci kontaktów (współpraca z innymi 

NGO). Jak wynika z wywiadów w ramach studiów przypadku, wysokie jest też zaufanie do 

sektora pozarządowego wśród uczestników projektów Działania 8.4. REKOMENDACJA: 

Kluczowa jest intensyfikacja współpracy JST Z NGO w zakresie organizacji pieczy zastępczej 

oraz usług na rzecz dziecka i rodziny oraz wypracowanie standardów tej współpracy 

pomiędzy instytucjami.  

Efekty dodatkowe wsparcia 

W wyniku realizacji interwencji Działania 8.4 zauważalna jest poprawa ogólnej sytuacji 

życiowej uczestników projektu (wskazało tak 21 na 23 beneficjentów badania ilościowego).  

Wykres 7 Efekty projektów Działania 8.4 

 

Źródło: badanie ilościowe CAWI/CATI z beneficjentami Działania 8.4 (n=23) 
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Dzięki projektom nastąpiła poprawa przystosowania społecznego uczestników projektów (19 

na 23 wskazań), podniesienie wiedzy pracowników beneficjentów dotyczącej form i 

instrumentów aktywnej integracji (17 na 2330). Więcej niż połowa beneficjentów badania 

ilościowego wskazała na efekt dodatkowy w postaci wprowadzenia nowych usług na 

obszarze oddziaływania projektu, wcześniej nie realizowanych (np. diagnostyka RAD 

(zaburzeń przywiązania), diagnoza FAS/FASD, jak również wprowadzenie w podmiocie 

nowych, innowacyjnych rozwiązań dotyczących realizowania działań aktywnej integracji 

(efekt innowacji). Innowacją na skalę regionu były warsztaty z robotyki i programowania z 

użyciem klocków LEGO. ramach projektu dzieci miały do dostęp do zajęć bez kolejek, co była 

jego dużą wartością. Jako wartość dodaną interwencji Działania 8.4 należy wskazać również 

efekt w postaci objęcia wsparciem kategorii osób, z którymi wcześniej beneficjent nie 

pracował. 

Perspektywę beneficjentów potwierdzają wyniki badania ilościowego CAWI/CATI z 

uczestnikami. Udział w projekcie Działania 8.4 poprawił sytuację życiową niemalże co 3 

osobie, która wzięła udział w projekcie. 

Należy wskazać na innowacyjne podejście do profilaktyki problemów w formie zajęć z 

zakresu artterapii i Teatralnych Nocy Profilaktyki. Jak wynika z wywiadów pogłębionych 

zajęcia cieszyły dużym zainteresowaniem. Wynikało to przede wszystkim z tego, że rodziny 

objęte projektem rzadko spędzają czas z dzieckiem w sposób wykraczający poza zapewnienie 

podstawowych potrzeb. Specjalistyczne poradnictwo, diagnostyka oraz szkolenia 

doskonalące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze osób sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą, w opinii beneficjentów, wypełniły lukę w dostępności do tego rodzaju usług oraz 

odpowiadały na poczucie osamotnienia związanego z zapewnieniem opieki nad zaburzonymi 

dziećmi. Uczestnicy projektów wsparcia pieczy zastępczej zyskali, jak wynika z wywiadów 

pogłębionych, zdecydowanie większą wiedzę na temat zaburzeń dzieci w pieczy, są bardziej 

świadomi, bardziej odważni, dowiedzieli się również gdzie szukać wsparcia. Projekt sprawił, 

że opiekunowie są bardziej otwarci na pomoc. Jedna z uczestniczek wskazała, że dzięki 

wiedzy zdobytej w ramach projektu, odważyła się przyjąć więcej dzieci z zaburzeniami pod 

opiekę. 

Dużą wartością dodaną projektów z perspektywy beneficjentów objętych badaniem 

ilościowym oraz studiami przypadku jest wzmocnienie placówki pod kątem infrastruktury 

sprzętowej związanej z koniecznością doposażenia (np. zakup testów diagnostycznych, 

sprzętu do prowadzenia szkoleń i warsztatów).  

 
30 Suma odpowiedzi ‘zdecydowanie tak’ i ‘raczej tak’. 
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4.3 Użyteczność wsparcia w zakresie poprawy dostępu do wysokiej jakości i 

przystępnych cenowo usług zdrowotnych i społecznych, w tym usług pomocy 

rodzinie i pieczy zastępczej  

Usługi społeczne i zdrowotne 

Analiza użyteczności wsparcia w obszarze usług społecznych i zdrowotnych odnosi się do 

aspektu lokalizacji uczestników, wpływu wsparcia na podniesienie dostępności cenowej i 

jakości świadczonych w ramach obszaru usług, wpływu dostępności usług na poziom i jakość 

życia ich odbiorców, na ekonomiczne i społeczne usamodzielnianie się osób objętych 

wsparciem.  

Analiza rozkładu terytorialnego wsparcia wskazuje, iż uczestnicy projektów byli rekrutowani 

we wszystkich powiatach, co jest w pełni uzasadnione, biorąc pod uwagę kwestię 

powszechnego w regionie przyrostu osób korzystających z usług opiekuńczych, 

powszechnego wzrostu współczynnika obciążenia osobami starszymi, czy też przyrostu liczby 

osób korzystających ze wsparcia związanego z niepełnosprawnościami. Najwięcej 

uczestników odnotowano w projektach realizowanych w powiecie rzeszowskim, miasta 

Rzeszów, powiecie ropczycko-sędziszowskim, mieleckim, łańcuckim, lubaczowskim, 

krośnieńskim i powiecie m. Krosno.  



Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 w obszarze integracji społecznej – raport końcowy 

83 
 

Mapa 6 Rozkład terytorialny Działania 8.3 pod względem liczby uczestników projektów31 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SL2014 według stanu na dzień 31.12.2020 r.  

Wysoki udział uczestników w powiecie rzeszowskim, w mieście Rzeszów oraz w powiecie 

ropczycko-sędziszowskim wynika z realizacji głównie w tych powiatach interwencji 

wypożyczalni sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego w kolejnych edycjach projektów: Sprzęt 

pomaga i Sprawni dłużej, generujących łącznie około 60% wartości wskaźnika odnoszącego 

się do liczby osób objętych usługami zdrowotnymi.  

Zgodnie z danymi przedstawionymi w rozdziale 4.2, dotyczącymi skali wsparcia, wśród 

uczestników dominowali odbiorcy usług zdrowotnych. Stanowią oni 70% odbiorców 

wsparcia. Na koniec 2020 roku usługi zdrowotne realizowane były we wszystkich powiatach 

regionu z wyjątkiem powiatu tarnobrzeskiego i powiatu dębickiego.  

 
31 Dane na mapie odnoszą się do uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie. 
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Mapa 7 Rozkład terytorialny uczestników Działania 8.3, będących odbiorcami usług 
zdrowotnych32 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na dzień 31.12.2021 r. 

Zdecydowana większość (92%) odbiorców usług zdrowotnych to uczestnicy projektów 

wspierających wypożyczalnie sprzętu. Wypożyczalnie sprzętu stanowią jedyną formę usług 

zdrowotnych w 14 powiatach spośród 23, w których mieszkają odbiorcy usług zdrowotnych. 

Na koniec 2020 roku usługi społeczne zostały zrealizowane wśród mieszkańców wszystkich 

powiatów województwa podkarpackiego, z wyjątkiem powiatu tarnobrzeskiego.  

 
32 Dane na mapie odnoszą się do uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie 
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Mapa 8 Rozkład terytorialny uczestników Działania 8.3, będących odbiorcami usług 

społecznych33 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na dzień 31.12.2021 r.  

Uczestnicy wspartych DDP stanowią dominującą grupę odbiorców usług społecznych w 8 

powiatach spośród 24, w których realizowane jest to wsparcie. Są to powiaty: brzozowski, 

jasielski, leski, mielecki, niżański, rzeszowski, stalowowolski i rzeszowski. W pozostałych 

powiatach dominująca formą były usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w środowisku 

lokalnym, poza wsparciem DDP.  

Biorąc pod uwagę powszechne w regionie występowanie deficytów w dostępie do usług 

społecznych i zdrowotnych, zidentyfikowane w studium statystycznym stanowiącym 

załącznik do niniejszego raportu, przedstawiony powyżej rozkład terytorialny wsparcia 

można uznać za spójny z lokalnymi potrzebami, a więc o wysokim stopniu użyteczności. 

 
33 Dane na mapie odnoszą się do uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie. 
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Wsparcie wpłynęło na zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej regionu. Około 56% 

uczestników stanowili mieszkańcy obszarów wiejskich, zaś kolejne 33% to mieszkańcy miast 

do 50 tys. mieszkańców. 

Oceniając wpływ wsparcia na dostępność usług społecznych i zdrowotnych pod względem 

cenowym należy zaznaczyć, że – zdaniem badanych beneficjentów – większość 

dotychczasowych uczestników wsparcia to były osoby, których dochody stanowiły nie więcej 

niż 150% sumy uprawniającej do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej, a więc 

kwalifikujących się do bezpłatnej usługi. Według deklaracji 45% badanych beneficjentów 

Działania 8.3, w ich projektach wzięły udział wyłącznie takie osoby. Ponad połowa, czyli 52% 

badanych beneficjentów, twierdzi, że realizowała system różnicowania opłat za korzystanie 

usługi w zależności od kryterium dochodowego. Plasowały się one zazwyczaj na poziomie 

oficjalnych stawek usług oferowanych przez JST. Trudno jednak na obecnym etapie 

wdrażania Programu wnioskować o trwałości przyjętych rozwiązań. Blisko połowa 

beneficjentów, którzy pobierają opłaty od uczestników w zależności od kryterium 

dochodowego nie potrafi wnioskować o skali ich wysokości po zakończeniu realizacji 

projektu i okresu jego trwałości. Mniej więcej jedna trzecia spodziewa się, że przyjęty system 

opłat pozostanie bez zmian, zaś blisko co piąty (17%) deklaruje potrzebę podwyższenia opłat.  

Wykres 8 Opinie beneficjentów, którzy realizowali w projektach odpłatność za usługę 

dotyczące wysokości opłat po zakończeniu realizacji projektu 

 

Źródło: badanie CAWI/CATI z beneficjentami Działania 8.3, n=29 
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Spośród badanych uczestników projektów i ich opiekunów około 21% deklaruje, że ponosiło 

odpłatność za usługę w ramach projektu. Według opinii uczestników studiów przypadku 

opłaty te nie były istotne w ogólnym budżecie.  

W podsumowaniu można więc stwierdzić, że w wyniku wsparcia zaoferowano usługi 

dostępne cenowo zarówno dla osób zagrożonych ubóstwem, jak i dla pozostałych kategorii 

uczestników.  

Kolejnym aspektem służącym ocenie użyteczności wsparcia była ocena uczestników 

projektów realizowanych w ramach Działania 8.3, przeprowadzona w ramach badania 

CAWI/CATI. W ocenie 69,6% bezpośrednich odbiorców działań projektowych, udział w 

projekcie poprawił ich sytuację życiową, jedynie 28,7% wskazało, że takiego wpływu nie 

odnotowano. Podobnie wysoki odsetek pozytywnych odpowiedzi występuje u opiekunów 

odbiorców działań projektowych (odpowiedni 57,9% wskazań oceniających, że udział w 

projekcie poprawił sytuację życiową uczestnika i 39,6% wskazań odmiennych).  

Najczęstszym efektem wsparcia, deklarowanym przez uczestników projektów, jest poprawa 

stanu zdrowia (49% wskazań). Inne korzyści zgłaszane przez uczestników projektu to: 

zwiększenie nadziei na przyszłość (40%), podniesienie swojej samooceny, poczucia własnej 

wartości (23% wskazań), zyskanie więcej czasu na realizację swoich potrzeb (23% wskazań). Z 

kolei – w ocenie opiekunów najczęściej identyfikowanym efektem udziału w projekcie 

(63,6% wskazań) było nabranie większych umiejętności opieki nad osobą 

zależną/rodzicem/dzieckiem/osobą niepełnosprawną. Blisko połowa badanych opiekunów 

(40%) wskazuje także na istotny efekt poprawy sytuacji rodziny, częściej niż co trzeci 

zauważa zyskanie większej ilości czasu na realizację swoich potrzeb (36%), częściej niż co 

piąty (22%) podkreśla, że w wyniku wsparcia poprawił też własne zdrowie. Efekty wsparcia w 

kontekście jego użyteczności dla odbiorcy są więc szerokie.  

Warto w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z logiką interwencji przedstawioną w rozdziale 

4.1, o użyteczności wsparcia świadczyć ma również poprawa sytuacji uczestnika lub jego 

opiekuna na rynku pracy. Jak wynika z badania CAWI/CATI z odbiorcami wsparcia 

oferowanego w Działaniu 8.3, po udziale w projekcie odsetek opiekunów osób zależnych 

mających stałe zatrudnienie wzrósł z 8% przed interwencją do 53%. Badani deklarują, że jest 

to praca na pełen etat, o satysfakcjonującym ich poziomie wynagrodzenia. Nie są jednak 

skłonni do przypisywania roli w tej zmianie wzięciem udziału w projekcie. Wpływ usługi 

społecznej/zdrowotnej świadczonej w projekcie na zmianę sytuacji życiowej oceniony przez 

nich został jako średnio istotny.  

Wzrost liczby pracujących uczestników wsparcia nie był jak spektakularny. Przed wzięciem 

udziału w projekcie pracowało na stałe 13% badanych, w momencie realizacji badania zaś 

16%. Niską aktywność zawodową uczestników wyjaśnia zarówno dominująca w tej grupie 
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niepełnosprawność, jak i wysoki średni wiek uczestnika projektu (65 lat) oraz dominacja 

kobiet (62%).  

Pewnym mankamentem użyteczności wsparcia – według uczestników badanych w studiach 

przypadku – było niepełne przygotowanie osób realizujących usługi asystenckie i opiekuńcze 

do pełnienia realizowanych zadań. Jak wspomniano wcześniej w analizach dotyczących 

czynników wpływających na wsparcie, w projektach Działania 8.3 często występowały braki 

kadrowe, co pociągało za sobą zatrudnianie do wykonywania działań przypadkowych osób, 

nie w pełni przygotowanych na indywidualne sytuacje.  

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

Najwięcej uczestników projektów Działania 8.4 pochodziło z powiatu rzeszowskiego (1033), 

na drugim miejscu pod względem liczby uczestników znalazł się powiat mielecki, skąd 

pochodziło 758 uczestników. Najmniej uczestników objęto wsparciem w mieście Krosno – 7 

osób.  

Analizy obszaru zamieszkania uczestników34 wskazują, że większość z nich (58%) pochodzi z 

obszarów miejskich o średniej wielkości pod względem liczby mieszkańców. Obszary wiejskie 

zamieszkuje 36% uczestników Działania 8.4. Odbiorcami działań projektowych są głównie 

kobiety (58%). Na uwagę zasługuje objęcie wsparciem dzieci biologicznych opiekunów 

zastępczych. Dzieci biologiczne, z uwagi na fakt przyjęcia do rodziny dzieci z różnego rodzaju 

zaburzeniami i wymagających większej uwagi, same niejednokrotnie wymagają szczególnej 

troski i wsparcia, w czym są pozostawione same sobie. Uwzględnienie w zasadach wsparcia 

tej grupy docelowej należy uznać za trafne. 

 

 
34 Obszar wg stopnia urbanizacji DEGURBA, gdzie wyróżniamy – 1 – duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 
mieszkańców i dużej gęstości zaludnienia); 2 – małe obszary miejskie (o ludności > 5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia); 3- obszary wiejskie (o ludności < 5 000 i małej gęstości zaludnienia). 
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Mapa 9 Liczba oraz miejsce zamieszkania uczestników projektów Działania 8.4  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SL2014 według stanu na dzień 31.12.2020 r.  

Jak wynika z badania ilościowego CAWI/CATI z uczestnikami projektów (n=117), najczęściej 

wskazywanym powodem skorzystania ze wsparcia w ramach projektu RPO WP 2014-2020 

była potrzeba uzyskania wsparcia w opiece nad dzieckiem (42% wskazań). Ponadto 

wskazywano na takie potrzeby jak: trudności wychowawcze, chęć zapewnienia dziecku 

różnych aktywności, korepetycji i organizacji czasu wolnego w pożyteczny sposób, chęć 

lepszego sprawowania pieczy zastępczej. Wsparcie w ramach Działania 8.4 było adekwatne 

do potrzeb. Zdaniem 79% (suma odpowiedzi ‘zdecydowanie tak’ i ‘raczej tak’) respondentów 

badania ilościowego CAWI/CATI z uczestnikami otrzymane formy wsparcia odpowiadały na 

potrzeby.  

Analiza rodzaju wsparcia, z którego skorzystali uczestnicy Działania 8.4 wskazuje, że 

najchętniej korzystano z usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (93%), w tym 
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w usług wsparcia rodziny (91%), zajęć dodatkowych dla uczniów (14%), usług systemu pieczy 

zastępczej (12%), doradztwa psychologicznego (7,5%).  

Wsparciem, które miało istotny wpływ na zmianę sytuacji życiowej uczestników były 

działania wychowawcze, skierowane do dzieci, np. umożliwienie dziecku pobytu w świetlicy, 

zajęcia dodatkowe (58% uczestników wskazało tę formę jako odmieniającą ich sytuację 

życiową). W opinii uczestników badania ilościowego, dzięki wsparciu opiekunowie mogli 

pełnić obowiązki zawodowe, podczas gdy ich dziecko było pod opieką i wartościowo 

spędzało wolny czas, m.in. ucząc się nowych umiejętności. Zajęcia dawały możliwość 

rozwijania zainteresowań dziecka, nawiązywać nowe kontakty i integrować się z grupą. 

Dzięki temu, że zajęcia były nieodpłatne uczestnicy byli w stanie zaoszczędzić pieniądze, by 

przeznaczyć je na inny cel. 

Drugą formą wsparcia, która miała także istotny wpływ na zmianę sytuacji życiowej 

uczestników (10% wskazań) było wsparcie w formie asystentury, doradztwa, poradnictwa 

oraz terapii.  

Tego rodzaju wsparcie w opinii uczestników pomogło w pokonywaniu trudności 

wychowawczych oraz umożliwiło skorzystanie ze wsparcia terapeutów, do których dostęp 

jest na co dzień utrudniony. Z pozytywnym odbiorem wśród uczestników spotkało się 

poradnictwo wyjazdowe np. w projekcie „PoMOC dla rodzin”, wynikające z dużego 

rozproszenia rodzin na terenie woj. podkarpackiego. Dzięki współpracy beneficjenta z innymi 

organizacjami, utworzono punkty wsparcia na terenie różnych gmin. Choć działań tych 

początkowo nie przewidziano w projekcie, okazały się bardzo potrzebnym rozwiązaniem, 

odciążającym rodziny. Tego rodzaju rozwiązanie należy wskazać jako dobrą praktykę. 

Osoby, które zakończyły udział w projekcie uzyskały dużo wiedzy i kompetencji w zakresie 

radzenia sobie ze swoimi problemami. Dodatkowo przestały się bać i nabrały większej 

pewności siebie.  

Efektem tego było np. wszczęcie procedur dotyczących przemocy domowej oraz odejście od 

przemocowego partnera. Udział we wsparciu, w opinii uczestniczek projektów objętych 

studium przypadku, był bardzo uwalniający, a nawet ratujący życie.  

Interwencje w dużym stopniu przyczyniły się, zdaniem uczestników wsparcia, do zwiększenia 

ich samooceny i poczucia własnej wartości (wskazało tak 37% uczestników badania 

ilościowego). Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy zyskali także więcej czasu na realizację 

własnych potrzeb, doświadczają mniej trudności wychowawczych, a ogólna sytuacja rodziny 

uległa poprawie - po 32%. 

Trudnością związaną z rekrutacją, zgłaszaną przez beneficjentów objętych studiami 

przypadku, były obawy uczestników, zwłaszcza ofiar przemocy domowej, przed korzystaniem 

z jakiejkolwiek pomocy oraz ujawnieniem się przed sprawcami przemocy. Istotną rolę 

odegrała wówczas odpowiednio dobrana kadra tj. pracownicy MOPS oraz asystenci rodziny, 
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którym udało się zmotywować uczestników do pracy nad sobą. Jak wynika z dokumentacji 

sprawozdawczej beneficjenci podejmowali działania zaradcze np. przypominanie o mających 

odbywać się zajęciach oraz motywowanie do uczestniczenia w zajęciach, poprzez 

ciekawe/interesujące formy ich realizacji.  

W toku badania, w szczególności na podstawie analiz wywiadów jakościowych, 

zidentyfikowano potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji w zakresie pełnienia PZ. W 

związku z dynamiczną sytuacją rodzin zastępczych, usamodzielnianiem się wychowanków i 

opuszczaniu przez nich pieczy, przyjmowaniem na ich miejsce kolejnych dzieci (będących na 

różnym etapie rozwoju i w innymi wieku, mierzących się z innymi zaburzeniami), ważne z 

perspektywy osób sprawujących pieczę zastępczą jest systematyczne szkolenie i 

podnoszenie kwalifikacji. REKOMENDACJA: Niezbędne jest zapewnienie dostępu do szkoleń, 

umożliwiających opiekunom sprawującym PZ zdobycie nowych umiejętności, jak również 

aktualizowanie już zdobytej wiedzy po zakończeniu działań projektowych. 

Wnioski z wywiadów z beneficjentami oraz uczestnikami projektów z zakresu pieczy 

zastępczej pozwalają stwierdzić, że ważne jest wsparcie wychowanków pieczy w procesie 

usamodzielniania, w tym odnalezienia się w nowej rzeczywistości, gdyż nie zawsze 

opiekunowie zastępczy czują się kompetentni do właściwego ukierunkowania takiej osoby. 

Jak wskazuje raport NIK35, dzieci opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze częściej 

doświadczają kłopotów z usamodzielnieniem i przystosowaniem do życia, niż te, które 

wychowywały się w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. REKOMENDACJA: W kolejnej 

perspektywie należy więc uwzględnić projekty koncentrujące się na wsparciu w wychodzeniu 

z PZ, zwłaszcza instytucjonalnej, w tym zapewnienie wsparcia psychologiczne, 

kompetencyjnego, przygotowującego do odnalezienia się w nowej sytuacji, wsparcia w 

radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego, pomoc i profesjonalne doradztwo w 

wyborze ścieżki zawodowej, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. 

4.4 Trwałość wsparcia w zakresie poprawy dostępu do wysokiej jakości i przystępnych 

cenowo usług zdrowotnych i społecznych, w tym usług pomocy rodzinie i pieczy 

zastępczej 

Usługi społeczne i zdrowotne 

Ocena trwałości została dokonana zarówno w oparciu o wyniki badań pierwotnych 

(ilościowych i jakościowych), które pozwoliły uwzględnić perspektywę wszystkich istotnych 

kategorii interesariuszy (beneficjentów, uczestników projektów), jak i w oparciu o analizy 

dotyczące struktury wsparcia. 

 
35 Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdziałanie z innymi instytucjami na 
rzecz powrotu dzieci do wychowania w rodzinie, NIK, 2011 (https://www.nik.gov.pl/plik/id,3757,vp,4791.pdf 
dostęp 22.12) 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,3757,vp,4791.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,3757,vp,4791.pdf
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Zdaniem ponad połowy (52%) badanych beneficjentów Działania 8.3, trwałość usług 

społecznych i zdrowotnych wypracowanych w projekcie nie będzie wyższa niż wynikająca z 

umowy. Jest to niepokojący sygnał, wynikający w głównej mierze z niewypracowania w 

większości projektów mechanizmu częściowej odpłatności usługi i braku wypracowania 

standardu realizowania jej w społeczności lokalnej bez zapewnienia zewnętrznego 

finansowania. Biorąc pod uwagę stan kadr i częstą przypadkowość osób realizujących usługi 

społeczne, beneficjenci mają niskie bariery wyjścia z usługi, co stwarza niekorzystną sytuację 

dla trwałości wsparcia. Co istotne, niską długookresową trwałość wsparcia deklarują przede 

wszystkim przedstawiciele beneficjentów z sektora pozainstytucjonalnego.  

Mniej więcej co trzeci beneficjent przewiduje ponad 3-letnią trwałość realizowanej usługi. Są 

to głównie przedstawiciele projektów oferujących usługi zdrowotne i mieszkania chronione. 

Co piąty beneficjent nie umie przewidzieć okresu trwałości usługi.  

W ramach badania zidentyfikowano kluczowe czynniki trwałości projektów z zakresu usług 

zdrowotnych i społecznych (EFS). W pierwszej kolejności, o trwałości danego projektu 

decydować będzie realizacja projektu przez profesjonalnego i przygotowanego beneficjenta 

Za tezą tą przemawiają zarówno doświadczenia przedstawicieli instytucji Programu, jak i 

opinie samych beneficjentów. Istotne jest więc wspieranie wnioskodawców świadczących na 

co dzień wsparcie dla osób ubogich, chorych i niepełnosprawnych w ramach swoich zadań 

statutowych. Znajomość specyfiki grupy docelowej jest - w ocenie beneficjentów - 

kluczowym argumentem stojącym za sukcesem realizacji projektów. W świetle tych wyników 

zasadne będzie rekomendowanie premiowania na etapie oceny projektów doświadczenia 

wnioskodawców. Preferowane powinno być także doświadczenie projektowe (w tym: 

odnoszące się do projektów o charakterze zbliżonym do charakteru planowanego 

przedsięwzięcia. Zdaniem badanych beneficjentów Działania 8.3 trwałość usług 

wypracowanych w ramach projektu zależy przede wszystkim od zainteresowania 

potencjalnych uczestników (63% wskazań), wzrostu dochodu podmiotu świadczącego usługi 

w stosunku do bieżącego poziomu (54% respondentów), wzrostu odpłatności za realizowane 

usługi (37%).  

O trwałości realizowanych usług może świadczyć odsetek uczestników korzystających z danej 

usługi po zakończeniu udziału w działaniach projektowych. Jak wynika z badania CAWI/CATI 

blisko połowa (49%) uczestników projektów Działania 8.3 nadal korzysta ze wspartych usług, 

mimo, że ich udział w projekcie się zakończył. Znaczny odsetek (40%) twierdzi, że nie dostał 

informacji o możliwości kontynuowania udziału w podobnym wsparciu, kwestia ta dotyczy 

jednak głównie projektów jeszcze nie zakończonych, w których poszukuje się unikatowych 

uczestników, w tym głównie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.  

W przypadku projektów infrastrukturalnych Działania 6.2 można mówić o wysokiej 

zakładanej trwałości wsparcia. W przypadków wsparcia infrastruktury usług społecznych i 

zdrowotnych w jednej trzeciej przypadków przekroczono zakładane cele dotyczące liczby jej 
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użytkowników. W pozostałych projektach cele zostały osiągnięte. W Poddziałaniu 6.2.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia 34% badanych beneficjentów zgłasza niepełne wykorzystanie 

wspartej infrastruktury, co jest wynikiem przede wszystkim konsekwencji pandemii COVID-

19 i w opinii beneficjentów ma charakter tymczasowy. Respondenci najczęściej zgłaszają 5-

letni przewidywany okres trwałości efektów wsparcia infrastruktury, niemniej 30% badanych 

beneficjentów Poddziałania 6.2.1 i 40% respondentów z Poddziałania 6.2.2 przewidują 

jeszcze dłuższą trwałość efektów, warunkowaną, w ich opinii sytuacją gospodarczą i 

zainteresowaniem potencjalnych uczestników).  

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  

Beneficjenci Działania 8.4 zobowiązani są do zachowania okresu trwałości utworzonych w 

ramach projektu miejsc świadczenia usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Trwałość 

projektu rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług 

pomocy w opiece i wychowaniu w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w 

art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

Przewidywana trwałość inwestycji/usług przeprowadzonych w ramach Działania 8.4 

oceniana jest na poniżej 3 lat (wskazało tak 16 na 23 beneficjentów w badaniu ilościowym). 

Oznacza to, że większość beneficjentów widzi konieczność wystąpienia dodatkowych 

warunków umożliwiających realizację wypracowanych usług po okresie trwałości 

wymaganym w Programie. Długookresowa trwałość efektów projektu powyżej 3 lat po 

zakończeniu projektu zależy, zdaniem beneficjentów, w szczególności od utrzymania 

budżetu podmiotu świadczącego usługi na bieżącym poziomie i zainteresowania 

potencjalnych użytkowników/odbiorców działań. Trwałość sytuacji uczestników projektu po 

jego zakończeniu zależeć będzie w od sytuacji osobistej uczestnika. W tym aspekcie zgodni 

byli zarówno beneficjenci jak i uczestnicy objęci badaniem ilościowym.  

Na powodzenie w utrzymaniu trwałości rezultatów z zakresu integracji społecznej, w tym 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wpływa fakt, że beneficjenci deklarują chęć ubiegania się 

środki unijne w nowej perspektywie (20 na 23 beneficjentów zadeklarowało taką chęć w 

badaniu ilościowym). Niemniej, bogata, kompleksowa oferta skierowana do rodzin w 

realizowanych projektach może być trudna do utrzymania we wspartych podmiotach bez 

uzyskania dodatkowego finansowania.  

4.5 Efektywność wsparcia w zakresie poprawy dostępu do wysokiej jakości i 

przystępnych cenowo usług zdrowotnych i społecznych, w tym usług pomocy 

rodzinie i pieczy zastępczej  

Usługi społeczne i zdrowotne 

Projekty realizowane w ramach Działania 8.3 były efektywne kosztowo. Świadczą o tym w 

pierwszej kolejności wnioski ze studiów przypadku, gdzie wskazywano, że ceny usług 
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świadczonych w ramach projektu były średnie na rynku. Na podstawie analizy zawartych 

umów o dofinansowanie i wniosków ze studiów przypadku oszacowano średnie koszty 

jednostkowe wsparcia w różnych typach projektów Działania 8.3. Średni koszt jednostkowy 

wsparcia jednego uczestnika w projektach ukierunkowanych na wypożyczenie sprzętu 

rehabilitacyjnego wyniósł 3400 zł, lecz znacząco różnił się w zależności od projektu gdzie 

wskazywano koszt na mieszkańca w kwocie od 830 zł36 do 9957 zł37. Koszt jednostkowy 

wsparcia jednej osoby z niepełnosprawnością w tworzonym mieszkaniu chronionym wynosił 

średnio 43 tys. zł. Koszt ten był jednak znacznie wyższy w projektach kierowanych do osób z 

osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim z orzeczonym znacznym 

stopniem niepełnosprawności (OUU z ZSN). W takim przypadku sięgały one 221 tys. zł38 lub 

391 tys. zł.39 Zdaniem badanych beneficjentów, podstawowym czynnikiem kosztotwórczym 

wpływającym na efektywność wsparcia jest uwzględnienie w nim kosztów asystenta osoby 

niepełnosprawnej. Z kolei – średni koszt wsparcia jednego uczestnika w DDOM nie 

przekraczał 10 tys. zł. Natomiast koszt utworzenia jednego miejsca w Dziennym Domie 

Pomocy (Opieki) utworzonego w ramach Działania 8.3 kształtował się na poziomie 5 tys. zł. 

Koszt jednostkowy całej kompleksowej usługi realizowanej w tym typie projektów był już 

dziesięciokrotnie wyższy, choć w bazie projektów znajdowały się projekty gdzie wskazać 

można wyższy koszt jednostkowy wsparcia40, co – w opinii beneficjentów – zależało od 

zakresu przewidywanej oferty usług w tworzonym DDP, Średni koszt wsparcia jednego 

uczestnika projektów dotyczących utworzenia Klubu seniora oscylował w granicach 20 tys. 

zł41. 

Efektywność kosztowa wsparcia w Działaniu 8.3 jest uzasadniona charakterem projektu, 

stopniem kompleksowości zindywidualizowanego wsparcia, skierowanego do 

poszczególnych grup docelowych. Wyższą efektywnością kosztową charakteryzują się usługi 

zdrowotne, które jednocześnie generują najwyższy przyrost uczestników w Działaniu 8.3, co 

wskazuje na skuteczne profilowanie wsparcia w ramach dostępnej alokacji.  

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

 
36 Projekt Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie. 
37 Projekt Mobilne Centrum Usług Zdrowotnych w Nowej Sarzynie. 
38 W projekcie Mieszkanie wspierane w Jarosławiu, którego celem było zwiększenie dostępności usług 
społecznych w szczególności całodobowych usług opiekuńczych i usług świadczonych w lokalnej społeczności 
oraz aktywności społecznej 8 (4K i 4M) osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim z 
orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (OUUzZSN), zamieszkujących na terenie powiatu 
jarosławskiego lub przeworskiego do 31 grudnia 2018 roku, koszt dla jednej osoby wyniósł 221 tys. zł. 
39 Projekt Mieszkanie wspierane w Jarosławiu-edycja II. 
40 Projekt Dom Dziennego Wsparcia Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Mielcu, z kosztem 144 tys. zł przy założeniu 20 uczestników.  
41 Można jednak wskazać koszty przekraczające 33 tys. zł w projekcie Spokojna Przystań firmy Aplikacje IT. 
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Dla większości beneficjentów możliwość otrzymania wsparcia była dużą wartością dodaną 

dla realizacji działań w obszarze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Zdaniem 18 na 23 (78%) 

beneficjentów Działania 8.4, gdyby nie udało się pozyskać dofinansowania, skutkowałoby to 

całkowitą rezygnacją z realizacji projektu. Wśród beneficjentów, którzy w badaniu 

ilościowym wskazali, że brak dofinansowania nie wpłynąłby na przerwanie kontynuacji 

projektu (wskazało tak 3 beneficjentów), wiązałoby się to jednakże znacznym ograniczeniem 

zakresu projektu, zarówno kosztowym jak i przedmiotowym. Niższa byłaby również jakość 

wsparcia, np. nie udałoby się zrealizować innowacyjnych form wsparcia. Z punktu widzenia 

potrzeb beneficjentów efektywność finansowa wsparcia jest wysoka. Zdaniem 

beneficjentów, relacja między kosztami, nakładami i zasobami a osiągniętymi efektami 

wsparcia, była optymalna. Większość z nich oceniła, że nie udałoby się osiągnąć takich 

samych efektów projektu przy niższych kosztach projektu. 

Jednostkowe koszty osiągnięcia rezultatów w przypadku większości projektów z zakresu 

wsparcia rodziny oraz wsparcia pieczy zastępczej są podobne. Wyższe są natomiast koszty 

jednostkowe wsparcia osób w zakresie usług środowiskowych w tym opiekuńczych w ramach 

placówek wsparcia dziennego, co jest uzasadnione ze względu na fakt, że projektu z tego 

zakresu obejmowały niejednokrotnie wsparcie w rozwoju oferty świetlic środowiskowych i 

placówek wsparcia dziennego. Średni koszt jednostkowy wsparcia w ramach projektów 

obejmujących utworzenie placówek wsparcia dziennego lub wsparcie istniejących placówek 

wyniósł 8663 zł. Najmniejszy koszt jednostkowego wsparcia odnotowano w projekcie Rozwój 

i uzupełnienie wsparcia rodzin w gminie Trzebownisko (1352 zł), największy zaś – 

Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy (23 198 zł). 

Koszt jednostkowy wsparcia jednej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem w postaci 

usług wsparcia rodziny, w tym asystentury wyniósł średnio 4027 zł. Najmniejszy koszt 

jednostkowego wsparcia odnotowano w projekcie Gmina Kolbuszowa przyjazna rodzinie 

(1039 zł), największy zaś – Akademia pozytywnej komunikacji (9555 zł). 

Koszt jednostkowy wsparcia jednej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem w postaci 

usług wsparcia pieczy zastępczej wyniósł średnio 4429 zł. Najmniejszy koszt jednostkowego 

wsparcia odnotowano w projekcie Wspieranie działań pieczy zastępczej realizowanego w 

powiecie ropczycko-sędziszowskim (1280 zł), największy zaś – Wsparcie dla rodzin 

zastępczych i ich wychowanków z powiatu kolbuszowskiego (9273 zł). 

Analiza budżetów realizowanych projektów, zakładanych w WoD, wskazuje na zasadność 

przedstawionej wariancji kosztów. Różnicowały się one w zależności od skali usług 

społecznych oferowanych w ramach wsparcia.  

Zdaniem 19 na 23 beneficjentów objętych badaniem ilościowym nie wystąpiła sytuacja, w 

której koszt pozyskania wskaźnika produktu/rezultatu okazał się wyższy niż zakładany na 

etapie wniosku o dofinansowanie projektu. Pozytywnie należy więc ocenić zastosowane 
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mechanizmy zapewniania efektywności projektów realizowanych w ramach Działania 8.4 

projektów.  

4.6 Komplementarność wsparcia w zakresie poprawy dostępu do wysokiej jakości i 

przystępnych cenowo usług zdrowotnych i społecznych, w tym usług pomocy 

rodzinie i pieczy zastępczej 

Usługi społeczne i zdrowotne 

Analiza danych SL oraz zapisów WoD pokazała wysoką komplementarność projektów w 

Działaniu 8.3 z interwencjami Poddziałaniem 6.2.2. Infrastruktura pomocy społecznej. 

Przykładem ilustrującym pozytywne uzupełnianie się projektów z Działania 8.3 i 6.2 są 

projekty zrealizowane w Głogowie Małopolskim, gdzie w ramach w ramach Poddziałania 6.2 

i projektu Rozwój infrastruktury pomocy społecznej dla seniorów w Gminie Głogów 

Małopolski stworzono 24 seniorom dogodne warunki funkcjonowania, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu społeczności lokalnej. Z kolei – w ramach Działania 8.3 

zrealizowano projekt Złota jesień - każdy z nas będzie seniorem, którego celem było 

zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, 

opiekuńczych i teleopieki jak i również poprawa codziennego funkcjonowania 150 

niesamodzielnych osób starszych powyżej 60 r. życia. Oznacza to, że poprzez 

komplementarność wsparcia w gminie Głogów Małopolski możliwa będzie realizacja 

zarówno wsparcia stacjonarnego jak i środowiskowego. Inny pozytywny przykład pochodzi z 

m. Krosno. W ramach Poddziałania 6.2.2 na terenie powiatu krośnieńskiego - Miasta Krosna 

oraz Gminy Jedlicze stworzono infrastrukturę dla 13 mieszkań chronionych dla osób 

niepełnosprawnych w Potoku oraz zakupiono wyposażenia wspierające aktywizację i 

reintegrację zawodową osób niepełnosprawnych dla budynku WTZ PSOUU w Krośnie. 

Natomiast w ramach Działania 8.3, w tej samej gminie zrealizowano projekt Mieszkania 

wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Potoku, którego celem było 

utworzenie i prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 12 osób niepełnosprawnych 

zamieszkujących m. Krosno. Infrastruktura mieszkań chronionych wsparta w ramach 

Poddziałania 6.2.2 w gminie Boguchwała oraz gminie Mielec została także wykorzystana na 

potrzeby projektów Działania 8.3 ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc w 

mieszkaniach chronionych. 

Innym przykładem wykorzystania infrastruktury wspartej w Poddziałaniu 6.2.2 w projekcie 

Działania 8.3 jest inwestycja Parafii Rzymskokatolickiej w Radymnie w obu tych Działaniach, 

która zarówno poprzez wsparcie infrastrukturalne, jak i poprzez wsparcie EFS przyczyniła się 

do utworzenia i rozwinięcia DDP Przyjazny Dom. Podobnie też realizacja projektu 

Poddziałania 6.2.2 pn. Utworzenie Akademii Zdrowia w placówkach wsparcia dziennego w 

Dębicy, umożliwiające wzrost jakości świadczonych usług i rozszerzenie oferty dla lokalnej 

społeczności wzmacniało efekty projektu Działania 8.2 pn. Seniorom na ratunek, poprzez 

kierowanie wsparcia do tej samej grupy docelowej, na tym samym terytorium. Projekty te 
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były też komplementarne podmiotowo, czyli realizowane przez tego samego beneficjenta. 

Infrastrukturę wspartą w ramach Poddziałania 6.2.2 wykorzystano także w Łańcucie, w 

ramach projektu Działania 8.3 Poprawa jakości życia osób starszych i niesamodzielnych 

poprzez działalność Dziennego Domu Opieki dla Seniorów w Łańcucie, w gminie Białobrzegi 

w ramach projektu Strefa Nestora, w Rzeszowie w projekcie Regionalna Placówka 

Opiekuńczo-Terapeutyczna w Rzeszowie jako dostawca profesjonalnych usług społecznych 

dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego, w gminie Grodzisko Dolne w ramach 

projektu Aktywny senior, mieście Mielec w ramach projektu Rozwadowski Dom Seniora. Z 

przedstawionych danych wynika, że niemal wszystkie inwestycje infrastrukturalne 

Poddziałania 6.2.2 ukierunkowane na wsparcie mieszkań chronionych oraz Dziennych 

Domów Pomocy są wykorzystywane w realizowanych interwencjach Działania 8.3 

Komplementarność Poddziałania 6.2.1 z projektami Działania 8.3 nie jest już tak 

bezpośrednia. Zakresy przedmiotowe wsparcia w obu Działaniach były bowiem zbyt 

rozbieżne, zazwyczaj skierowane też do innych grup docelowych, choć – należy przypomnieć 

– w realizowanych projektach Poddziałania 6.2.1 wspierano działania wspierające leczenie 

geriatryczne.  

Na realizację naborów, szczególnie w obszarze zdrowia wpływ miało określenie map potrzeb 

zdrowotnych, z których poszczególne inwestycje w zakresie ochrony zdrowia musiały 

wynikać. Główne grupy chorób, na które odpowiadała interwencja, wynikały z map potrzeb 

zdrowotnych. W tym grupach skupiano się w pierwszej kolejności na przeciwdziałaniu 

chorobom nowotworowym, chorobom układu krążenia, chorobom układu kostno-stawowo 

mięśniowego, a także zaburzeniom psychicznym. W ocenie przedstawicieli IZ RPO WP 

wsparcie oferowane w ramach Działania 8.3 były wysoce komplementarne do wsparcia 

infrastruktury zdrowotnej w zakresie Poddziałania 6.2.1 wspierając osoby starsze i 

schorowane w profilaktyce dalszej utraty zdrowia w realizowanych usługach zdrowotnych.  

Jako uzupełnienie powyższych analiz przeprowadzono kwerendę dotyczącą instrumentów 

pomocowych w obszarze społecznym i obszarze zdrowia. Działania w obszarze zdrowia na 

szczeblu krajowym są również wspierane w ramach programów współfinansowanych ze 

środków unijnych obejmują w pierwszej kolejności POWER, który zakłada m.in. wsparcie 

tworzenia DDOM. W RPO WP 2014-2020 zadbano jednak, aby nie dublować wsparcia 

unijnego poprzez zastosowanie kryterium wykluczającego ze wsparcia DDOM utworzone w 

ramach POWER.  

Projekt Dostępność+ dla zdrowia oraz Projekt e-usługi dla zdrowia – stanowiły wsparcie 

środków budżetowych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia i dotyczyły wsparcia dla 

placówek medycznych. Programy te mogły uzupełniać wsparcie w ramach Działania 8.3 i 6.2 

RPO WP 2014-2020. 

Jeśli chodzi o działania w obszarze społecznym mogące wpłynąć na absorpcję środków w 

ramach RPO WP 2014-2020 i ostateczną skuteczność interwencji to wskazać należy głownie 
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programy rządowe Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 (wraz z jego kontynuacją 

na lata 2021-2025) oraz Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 

lata 2014 – 2020 (wraz z jego kontynuacją jako Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych 

„Aktywni+” na lata 2021-2025). W ramach tych programów wspierano sieć dziennych 

domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Analiza pokazała, że projekty te stanowić mogły 

działania komplementarne, uzupełniające wsparcie na poziomie regionalnym. Kolejnym 

uzupełnieniem wsparcia mogło być wsparcie w ramach Programu Opieka 75+. Oferowane 

wsparcie dostępne dla gmin do 60 tys. mieszkańców zorientowane było na pomoc w zakresie 

świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 lat, w miejscach ich 

zamieszkania.  

W celu poprawy skuteczności działań na rzecz walki z ubóstwem, w Działaniu 8.3 

zastosowane zostały mechanizmy zapewniające komplementarność wsparcia EFS i 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ). W szczególności zapewniona została możliwość 

korzystania przez grupy docelowe PO PŻ z usług społecznych (w zależności od 

indywidualnych potrzeb i potencjału poszczególnych osób), a także współpraca 

beneficjentów EFS, w tym ośrodków pomocy społecznej z organizacjami partnerskimi i ich 

regionalnymi oraz lokalnymi jednostkami zajmującymi się dystrybucją żywności. Analiza 

wniosków o dofinansowanie projektu wskazuje, iż udział uczestników korzystających z PO PŻ 

zapewniony został w większości realizowanych projektów. Beneficjenci założyli przy tym 

średnio minimum ich 30% udział. W badaniach terenowych respondenci nie wskazywali na 

trudności w dotarciu do tej grupy docelowej, ani na trudności z realizacją wsparcia. Należy 

więc przyjąć, że komplementarność jest wysoka i dotyczy minimum 25% uczestników 

projektów Działania 8.3. 

Analiza desk research pokazuje, że wsparcie żywnościowe oferowane w ramach 

Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie42 w postaci pomocy żywnościowej, która 

trafiła do ponad 20 tys. osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu 

województwa podkarpackiego mogą stanowić realne uzupełnienie wsparcia oferowanego w 

ramach ewaluowanej interwencji. Pośród organizacji i instytucji, które podpisały umowy z 

Podkarpackim Bankiem Żywności na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów 

spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach PO PŻ 2020 znalazła się m.in. 

jedna organizacja będąca beneficjentem Działania 8.3: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Boguchwale, który realizował projekt Rozwój usług opiekuńczych w gminie Boguchwała. W 

realizowanych przez tę gminę projektach, zadeklarowano wyższy niż 30% udział uczestników, 

korzystających z komplementarnego Programu.  

 
42 Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 
2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było 
zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w 
ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018. 
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Według deklaracji beneficjentów Działania 8.3 oraz beneficjentów Działania 6.2 realizowane 

przedsięwzięcia były komplementarne do innych przedsięwzięć prowadzonych na obszarze 

ich działalności w obszarze wsparcia włączenia społecznego. Przedsięwzięcia ta, w większości 

były współfinansowane z dotacji celowej ze środków krajowych bądź też ze środków 

europejskich w ramach RPO WP 2014-2020 oraz perspektywy 2007-2013.  

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

W ramach Programu zapewniono podstawową komplementarność usług wsparcia rodziny i 

pieczy zastępczej (Działanie 8.4) z infrastrukturą społeczną wspieraną w Poddziałaniu 6.2.2, 

rozumianą jako spójność z celami EFS. Powiązanie projektów ze środków EFRR i EFS odbywa 

się za sprawą kryterium dla projektów Poddziałania 6.2.2, w ramach którego preferowano 

projekty, w których występowała zgodność grupy docelowej z grupą docelową określoną w 

osi VIII RPO WP 2014-2020. W przypadku projektów Działania 8.4 zastosowano z kolei 

kryterium dostępu polegające na zgodności z zapisami właściwego LPR/GPR w aspekcie 

komplementarności z działaniami finansowanymi z EFRR. 

Na koniec 2020 r. w obszarze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zrealizowano 7 projektów 

z Poddziałania 6.2.2 infrastruktura społecznej (pozostała infrastruktura społeczna). W 

ramach tego typu wsparcia przebudowano, rozbudowano, wyremontowano a także 

wyposażono 9 budynków składających się na bazę lokalową dla jednostek systemu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Jak wynika z analizy dokumentacji projektowej, w ramach Poddziałania 6.2.2 środki unijne 

wykorzystano m.in. na potrzeby adaptacji pomieszczeń dla jednostek systemu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rozbudowę jak i doposażenie istniejącej bazy 

lokalowej placówek wsparcia dziennego w celu zwiększenia możliwości przyjęcia większej 

liczby dzieci do placówki. W ramach badania zidentyfikowano przykłady uzupełniania się 

projektów z Działania 8.4 i 6.2.2. Jednym z nich jest projekt Więcej niż świetlica, 

wykorzystujący infrastrukturę wspartą w ramach projektu Działania 6.2.2 Adaptacja 

pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli, w którym 

zrealizowano przebudowę i rozbudowę powierzchni użytkowej budynków świetlic, dzięki 

czemu możliwe było objęcie wsparciem większej liczby dzieci. Innym przykładem jest projekt 

Tworzenie warunków technicznych dla rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim (6.2.2) komplementarny z dwoma 

projektami Działania 8.4 z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Wsparcie 

infrastrukturalne obejmuje zaadaptowanie budynków/pomieszczeń na rzecz Powiatowego 

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny oraz powstanie placówki wsparcia dziennego o zasięgu 

ponadgminnym. Wsparcie to w sposób kompleksowy rozwiązuje kwestie pomocy rodzinie, 

zapewniając jej wszechstronną pomoc. Na poziom komplementarności EFS i EFRR wpływać 

może jednak fakt, że jednostki organizacyjne zarówno gminne jak i powiatowe korzystające 

ze wsparcia w ramach Działania 8.4 często posiadają niezbędną bazę lokalową, którą można 
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dostosować wykorzystując jedynie środki EFS. Poziom komplementarności pomiędzy 

Działaniami EFS i EFRR rozumiany jako spójność celów jest wysoki, a zastosowane 

mechanizmy (np. kryteria dostępu w Działaniu 8.4 i kryteria premiujące w Poddziałaniu 

6.2.2) skuteczne. Nie ma więc potrzeby wprowadzania dodatkowych usprawnień.  

Projekty Działania 8.4 stanowią także niejednokrotnie uzupełnienie, tudzież kontynuację 

innych przedsięwzięć, realizowanych na obszarze realizacji projektów w okresie 2014-2020. 

Projekty Działania 8.4, w opinii beneficjentów badania ilościowego, stanowią też 

rozszerzenie, czyli kolejny etap poprzednich interwencji. Przykładem tego rodzaj 

komplementarnych inwestycji jest projekt „Rozwój i uzupełnienie wsparcia rodzin w gminie 

Trzebownisko” będący kontynuacją i zarazem rozszerzeniem projektu „Kompleksowe 

wsparcie rodzin z terenu Gminy Trzebownisko” (Działanie 8.4). Innym przykładem jest 

projekt pn. „Będzie się działo!”, który jest kontynuacją projektu „Rodzina wspólna 

przestrzeń” (Działanie 8.4), w ramach którego utworzono 2 nowe placówki wsparcia 

dziennego na terenie Gminy Białobrzegi.  

W toku badania zidentyfikowano komplementarność wsparcia w Działaniu 8.4 z działaniami 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W Programie przewidziano 

uwzględnienie w ramach grupy docelowej wsparcia w Działania 8.4 osób korzystających z PO 

PŻ. Jak wynika z badania ilościowego 9 na 23 beneficjentów wskazało udział w projekcie 

osób korzystających z PO PŻ, którego skala – określona na podstawie założeń WoD – wynosi 

około 25% wszystkich uczestników.  

Poziom komplementarności zewnętrznej pomiędzy działaniami w ramach Działania 8.4 a 

innymi PO jest optymalny i nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych mechanizmów jego 

wzmacniania. 

4.7 Ocena realizacji polityk horyzontalnych w zakresie promowania włączenia 

społecznego oraz przeciwdziałania ubóstwu i dyskryminacji zarówno w wymiarze 

zatrudnieniowym jak i społecznym 

Na poziomie programu (SZOOP) zapewniono zgodność projektów z zasadami horyzontalnymi 

(w tym zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum, zasadą 

równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i 

zasadą zrównoważonego rozwoju) poprzez ustanowienie kryterium merytorycznego, 

horyzontalnego. Beneficjenci było zobowiązani wykazać we WoD pozytywny lub neutralny 

wpływ na zasady horyzontalne. Niespełnienie kryterium skutkowało odrzuceniem wniosku. 

Opisanie we wniosku zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi nie stanowiło trudności, 

co potwierdzają wyniki badania ilościowego wśród beneficjentów oraz wywiady jakościowe 

w ramach studiów przypadku. Realizacja zasad horyzontalnych miała miejsce na wszystkich 

etapach realizacji projektu, począwszy od etapu rekrutacyjnego, przez promocyjno-
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informacyjny, aż po realizację i świadczenie usług. Nie odnotowano trudności lub ograniczeń 

w związku z realizacją powyższych zasad w projekcie. 

Jak wynika z wywiadów pogłębionych z przedstawicielami beneficjenta w ramach studium 

przypadku, zachowanie zgodności projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na 

etapie rekrutacji jest jednak problematyczne z punktu widzenia beneficjenta. Trudnością jest 

brak możliwości oddziaływania już na etapie rekrutacji na preferencje dotyczące udziału w 

projekcie przez obie płcie. Beneficjent opiera się wówczas na danych dotyczących rozkładu 

płci w poprzednich działaniach, co powoduje trudność w spełnieniu określonych wymogów, 

jeśli chodzi o równouprawnienie płci w ramach poszczególnych działań.  

Realizacja zasady niedyskryminacji znajduje swój wyraz w tym, iż uczestnicy z 

niepełnosprawnościami traktowani na każdym etapie realizacji projektu na jednakowych 

zasadach z osobami pełnosprawnymi. Kryteria rekrutacyjne uwzględniały priorytetowe 

podejście do osób z niepełnosprawnościami. W projektach Działania 8.4 zapewniono także 

dostępność w czasie trwania rekrutacji i trwania zajęć według wskazań lekarskich i zespołów 

orzekania o niepełnosprawności. W żadnym z projektów obu Działań EFS nie zastosowano 

jednak mechanizmu racjonalnych usprawnień. Należy jednak podkreślić, że co do zasady 

interwencje Działania 8.3 skierowane są do grup docelowych potencjalnie 

dyskryminowanych ze względu na wiek i niepełnosprawność.  

Realizacja zasady niedyskryminacji obowiązuje także ze względu na pozostałe przesłanki tj. 

rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, wiek oraz orientację seksualną. W 

ramach badania nie zidentyfikowano praktyk dyskryminujących ze względu na wspomniane 

przesłanki, zarówno kryteria rekrutacji jak i katalog grup docelowych wsparcia uwzględniał 

równy dostęp do wsparcia. W RPO pozostałych województw Polski również nie stosowano 

żadnych rozwiązań wspierających grupy docelowe reprezentujące inne przesłanki niż wiek 

czy niepełnosprawność. Nie zidentyfikowano żadnej dobrej praktyki w tym zakresie. 

Projekty uwzględniały zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju na każdym 

etapie realizacji projektu. W dokumentacji projektowej wskazywano na praktykę związaną z 

ograniczaniem wykorzystania materiałów administracyjnych w formie papierowej na rzecz 

ich elektronicznych wersji. Jednocześnie starano się maksymalizować oszczędności papieru 

przy wydruku, przy uwzględnieniu zapisu w korespondencji elektronicznej ograniczającej 

potrzebę druku. Przy zakupie sprzętu na rzecz projektu kierowano się jego 

energooszczędnością.  

Z badania ilościowego wśród beneficjentów wynika, że polityki horyzontalne nie mają 

istotnego wpływu na osiągnięcia celów w projektach. Wynikać to może w szczególności z 

profilu beneficjentów, którymi są głównie jednostki samorządu terytorialnego oraz 

stowarzyszenia, funkcjonujące na co dzień zgodnie z zasadami dostępności i niedyskryminacji 

oraz wykorzystujące energooszczędne rozwiązania w bieżącej pracy, nie tylko na potrzeby 

projektu. 
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Z badania ilościowego wśród beneficjentów wynika, że polityki horyzontalne nie mają 

istotnego wpływu na osiągnięcia celów w projektach. Wynikać to może w szczególności z 

profilu beneficjentów, którymi są głównie jednostki samorządu terytorialnego oraz 

stowarzyszenia, funkcjonujące na co dzień zgodnie z zasadami dostępności i niedyskryminacji 

oraz wykorzystujące energooszczędne rozwiązania w bieżącej pracy, nie tylko na potrzeby 

projektu. 

4.8 Wpływ konsekwencji pandemii COVID-19 na realizację wsparcia w zakresie 

poprawy dostępu do wysokiej jakości i przystępnych cenowo usług zdrowotnych i 

społecznych, w tym usług pomocy rodzinie i pieczy zastępczej  

W Działaniu 8.3 najważniejsze kwestie związane z negatywnym oddziaływaniem pandemii 

COVID-19 w ramach analizowanego obszaru to: utrudnienia w realizacji projektów 

(szczególnie projektów zakładających świadczenie określonych usług społecznych i 

zdrowotnych lub oferujących wsparcie bezpośrednie uczestników projektów oraz 

ograniczenie możliwości prowadzenia działalności przez beneficjentów projektów. W celu 

pogłębienia oceny wpływu pandemii COVID-19 i jej skutków na realizacje projektów 

dokonano analizy badania jakościowego z beneficjentami i uczestnikami projektów 

przeprowadzonego w ramach studiów przypadku. Na stopień realizacji wskaźników istotny 

wpływ miała pandemia COVID-19. W niektórych przypadkach konieczne było podzielenie się 

na grupy zgodnie ze standardami sanitarnym43. Wystąpiła konieczność wydłużenia okresu 

realizacji projektów, co w praktyce oznacza, że w części projektów założony stopień realizacji 

wskaźników najprawdopodobniej zostanie osiągnięty, ale z uwzględnieniem czasowego 

przesunięcia. W ocenie beneficjentów projektów skutkiem pandemii był marazm 

uczestników; w wielu przypadkach depresja związana z zamknięciem w domu i samotnością 

co powoduje, że konsekwencje izolacji uczestników będą notowane jeszcze długo po ustaniu 

fali pandemii koronawirusa.  

Skutki pandemii COVID-19 są więc dodatkowym czynnikiem powodującym konieczność 

zapewnienia wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego. Wywiady z przedstawicielami IP 

wskazują, że konsekwencje pandemii nasiliły problem niskiej dostępności asystentów i 

opiekunów w ramach realizowanych projektów, np. w ramach dowożenia posiłków, czy też 

świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania uczestnika.  

Epidemia COVID-19 miała też wpływ na realizację wsparcia Działaniu 8.4, czego 

potwierdzeniem są opinie beneficjentów objętych studiami przypadku, a także badaniem 

ilościowym. Zdaniem 9 na 23 beneficjentów objętych badaniem ilościowym, na terminowość 

realizacji projektu wpływały opóźnienia wynikające z konsekwencji pandemii COVID-19.  

 
43 Zob. Studium przypadku projektu Strefa nestora realizowany przez Gmina Białobrzegi/Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Białobrzegach dotacja ze środków UE 1922399,34 zł. 
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Opóźnienia w realizacji projektu powiązane z COVID-19 związane były z koniecznością 

odroczenia działań w projekcie z uwagi na wprowadzone obostrzenia.  

Skala takich przypadków nie była jednak duża z uwagi na fakt, że realizacja części projektów 

zakończyła się przed wystąpieniem pandemii COVID-19. Beneficjenci realizujący działania 

projektowe w czasie pandemii podejmowali stosowne działania zaradcze np. zmianę 

sposobu realizacji zadań (rotacja grup uczestników, zajęcia w formule zdalnej), dzięki czemu 

możliwe było zachowanie ciągłości działań i utrzymanie kontaktu z uczestnikami.  

4.9 Zalecenia i rekomendacje dla okresu programowania 2021-2027 w zakresie 

wdrażania projektów w obszarze usług zdrowotnych i społecznych, w tym w 

usługach wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  

Usługi społeczne i zdrowotne 

Wnioski z badania w obszarze dotychczasowej interwencji w ramach Działania 8.3 pozwalają 

na sfomułowanie wniosków dla okresu programowania 2021-2027 przede wszystkim w 

kontekście wsparcia procesu deinstytucjonalizacji. W okresie programowania RPO WP 2014-

2020 zidentyfikowano niedostateczną dostępność usług opiekuńczych dla osób 

niepełnosprawnych, a niepełnosprawność jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na 

możliwość podejmowania aktywności zawodowej i społecznej. Z uwagi na wzrost odsetka 

osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami w ogólnej liczbie osób bezrobotnych, swoją 

aktualność zachowuje potrzeba wsparcia tej grupy docelowej44. W ramach wsparcia procesu 

deinstytucjonalizacji, w celu przejścia od opieki realizowanej w instytucjach do opieki 

prowadzonej w społeczności lokalnej, środki EFS+ powinny zostać wykorzystywane do 

rozwoju oferty usług środowiskowych przy użyciu potencjału istniejącej infrastruktury usług 

całodobowych i zasobów pozostających w dyspozycji realizatorów tych usług. W celu 

zapewnienia kompleksowych i trwałych usług społecznych, opartych na diagnozie potrzeb na 

danym terytorium, przewidziane powinno być wsparcie Centrów Usług Społecznych i rozwój 

dostarczanych przez nie usług. Środki finansowe w pierwszej kolejności przeznaczone 

powinny zostać na tworzenie miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach 

chronionych i wspomaganych oraz rozwój usług wspierających pobyt i aktywność osób w 

nich przebywających.  

Według prognozy Głównego Urzędu Statystycznego już w 2035 roku osoby mające 60 lub 

więcej lat będą stanowić niemal 1/3 polskiej populacji, a w 2050 roku już 40%45. Proces 

starzenia się populacji jest wynikiem wydłużania przeciętnej długości życia i równoczesnego 

spadku wskaźnika urodzeń, co prowadzi to do stopniowej zmiany struktury demograficznej i 

 
44 Por. Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego, str. 78, załącznik do Raportu 
Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 
śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, Konsorcjum firm ECORYS Polska Sp. z o.o. 
oraz EVALU Sp. z o.o. Warszawa 2019 r. 
45 Główny Urząd Statystyczny, Prognoza demograficzna, 2014 
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wzrostu udziału w populacji seniorów. Konieczna jest kontynuacja wsparcia usług 

opiekuńczych skierowanych do osób starszych szczególnie w zakresie opieki wytchnieniowej. 

Wsparcie powinno przyczynić się do aktywizowania seniorów, ale jednocześnie, wdrażanie 

projektów dotacyjnych powinno być impulsem pobudzającym lokalne społeczności do 

dalszego oddolnego działania.  

Skuteczną i efektywną kosztowo okazała się forma wsparcia w postaci DDOM oraz Dziennych 

Domów Opieki. Dzienne domy wspierają władze samorządowe w zabezpieczeniu 

podstawowych usług z obszaru pomocy społecznej, kierowanych do najstarszych 

mieszkańców, podczas gdy kluby seniora są instytucjami o bardziej aktywizującym 

charakterze. Każda z tych form wsparcia powinna być kontynuowana w perspektywie 2021+.  

Analiza wniosków ze studiów przypadku wskazuje, że elementem wspieranych projektów 

powinna być również wsparcie na rzecz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników 

świadczących usługi społeczne i zdrowotne w zakresie niezbędnym do ich realizacji. Zasadne 

będzie uwzględnienie możliwości finansowania szkolenia kandydatów na opiekunów i 

asystentów osób wobec których świadczone są usługi, gdyż tego typu wsparcia brakowało w 

perspektywie 2014-2020. Kierunki interwencji w ramach celu szczegółowego pozwolą na 

realizację kierunków rozwojowych wskazanych w Wojewódzkim Programie Pomocy 

Społecznej na lata 2016-202346. REKOMENDACJA. Zaleca się przyjęcie w przyszłym okresie 

programowania, w ramach typu wsparcia dotyczącego świadczenia usług opiekuńczych i 

asystenckich, umożliwienie uwzględnienia w kosztach bezpośrednich szkoleń lub kursów dla 

osób realizujących usługi opiekuńcze i asystenckie, analogicznie do wspierania opiekunów 

osób zależnych.  

W raporcie Diagnoza obszaru zdrowia w województwie podkarpackim – edycja 202047 

zaprezentowano dane dla jednostek chorobowych o wynikach wskazujących na największy 

wpływ na zdrowie publiczne regionu. Pośród najwyższej uplasowanych chorób wskazano 

Choroby naczyń mózgowych i ich następstwa, gdzie odnotowano wzrost liczby pacjentów w 

stosunku do roku 2015 o 2,3%; w dalszej kolejności choroby niedokrwienna serca i jej 

następstw oraz nowotwory złośliwe. Równie wysoko w tym niechlubnym rankingu 

umiejscowiono zaburzenia psychiczne. Na tą jednostkę chorobową jako zyskującą coraz 

bardziej na znaczeniu w regionie wskazywali przedstawiciele beneficjentów uczestniczących 

w wywiadach na potrzeby studiów przypadku48.  

Zgodnie z prognozą zawartą w „mapach dziedzinowych”, w 2029 r. w opiece paliatywnej 

domowej powinno funkcjonować ok. 6 tys. miejsc49. Zasadne będzie zatem rozszerzenie 

 
46 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Rzeszów 2015. 
47 Por. Raport Diagnoza obszaru zdrowia w województwie podkarpackim – edycja 2020, WUP Rzeszów, 
Rzeszów 2021. 
48 Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020. Warszawa 2015 r. str. 125 
49 Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa podkarpackiego. Aktualizacja. Rzeszów 2019 r. 
str. 13. 
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wspierania form organizacyjnych opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi o 

ośrodki i usługi paliatywne. Na podstawie tych analiz sformułowano rekomendację 

zalecającą ukierunkowanie wsparcia w przyszłym okresie programowania.  

REKOMENDACJA. W kontekście nowej perspektywy finansowej niezbędne jest 

kontynuowanie wdrażania wypracowanych programów zdrowotnych, przede wszystkim 

finansowania usług zdrowia psychicznego, w tym opieki psychiatrycznej i psychologicznej. 

Zasadne będzie również zapewnienie wsparcia w obszarze zdrowia ze środków EFS+ w 

zakresie usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych odnoszących się do schorzeń stanowiących 

główne przyczyny niezdolności do pracy, tj.: układów: krążenia, oddechowego, kostno-

stawowo-mięśniowego, oraz chorób onkologicznych, np. Zasadne będzie rozszerzenie form 

organizacyjnych opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi o wsparcie ośrodków 

opieki paliatywnej. 

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

Gminy posiadając niewielkie środki finansowe przeznaczone na wsparcie rodziny często nie 

są w stanie własnymi zasobami (rzeczowymi i osobowymi) oferować bezpośrednią i 

kompleksową pomoc osobom potrzebującym. Kluczowe jest w tym aspekcie wykorzystanie 

potencjału sektora pozarządowego oraz wypracowanie standardów współpracy pomiędzy 

JST a NGO w zakresie organizacji wsparcia dla rodziny i pieczy zastępczej. 

Zidentyfikowano również wysoki potencjał aplikacyjny w zakresie usług wsparcia rodziny i 

pieczy zastępczej - 20 na 23 beneficjentów objętych badaniem ilościowym wyraziło 

zainteresowanie realizacją projektu w tym obszarze w nowej perspektywie finansowej. 

Niezbędna jest kontynuacja wsparcia szczególnie w zakresie poradnictwa specjalistycznego i 

interwencji kryzysowej, w tym dla opiekunów doświadczających trudności opiekuńczo-

wychowawczych, dalsze rozwijanie oferty spędzania czasu wolnego i rozwijania 

zainteresowań dzieci i młodzieży w celu zapobiegania uzależnieniom. Kluczowe jest także 

tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego lub specjalistycznych placówek wsparcia 

dziennego, szczególnie na obszarach gdzie w dalszym ciągu istnieją braki tego rodzaju 

ośrodków. Warto również rozwijać placówki w formie pracy podwórkowej oraz wzmacniać 

potencjał już istniejących placówek np. powstałych w ramach projektu Podkarpacka Sieć 

Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny, poprzez np. działania animacyjne, 

socjoterapeutyczne, edukacyjne czy sportowe skierowane do dzieci spędzających swój wolny 

czas na ulicach. 

Z uwagi na niedostateczną liczbę rodzin zastępczych i prognozowany ich dalszy spadek w 

2021 r., a także zmniejszająca się liczbę dzieci przebywającą w rodzinnych formach pieczy 

zastępczej, niezbędna jest intensyfikacja działań w zakresie promocji idei rodzicielstwa 

zastępczego. Należy kontynuować wzmacnianie procesu deinstytucjonalizacji pieczy 

zastępczej oraz przeciwdziałanie barierom związanym z pozyskaniem nowych kandydatów na 
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opiekunów zastępczych. Jak wynika z raportu NIK50, trudność w pozyskaniu nowych rodzin 

niejednokrotnie wynika z niedostatecznego wsparcia rodzin już funkcjonujących (dostępność 

do placówek specjalistycznych, duża ich odległość od miejsca zamieszkania, długi czas 

oczekiwania na specjalistę). Wpływa to na opory kandydatów do podjęcia się opieki nad 

dziećmi nierzadko z różnymi deficytami. Niezbędne jest w tym celu zintegrowanie działań 

popularyzujących PZ ze wsparciem specjalistycznym. Konieczna wydaje się również 

kontynuacja wsparcia szkoleniowego dla rodzin zastępczych, mające na celu podnoszenia i 

aktualizację kompetencji i kwalifikacji w zakresie pełnienia pieczy zastępczej. Ważne jednak 

by szkolenia te odpowiadały na bieżące zapotrzebowanie będące wynikiem dynamicznej 

sytuacji rodzin zastępczych, usamodzielniania się wychowanków i opuszczania przez nich 

pieczy oraz przyjmowania na ich miejsce kolejnych dzieci. W nowej perspektywie należałoby 

również ukierunkować wsparcie na proces usamodzielniania wychowanków PZ np. w ramach 

doradztwa zawodowego i aktywizacji zawodowej czy kształtowania kompetencji 

interpersonalnych i społecznych. 

5  Ocena wpływu inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej, w tym ich wpływu na trwałość 

przedsiębiorstw społecznych oraz trwałość i jakość miejsc pracy w 

nich utworzonych w odniesieniu do poprawy sytuacji osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

5.1 Odtworzenie logiki interwencji – rozwój ekonomii społecznej 

Aby odtworzyć logikę interwencji RPO WP w zakresie działań na rzecz rozwoju ekonomii 

społecznej (priorytet inwestycyjny 9 v), należy w pierwszej kolejności zidentyfikować 

potrzeby i problemy, stojące u jej podstaw51. Diagnoza wskazuje na ważną rolę ekonomii 

społecznej (dalej – ES) w szerzej rozumianej polityce integracji społecznej – ES społeczna 

zapewnia „grupom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem zasoby i możliwości niezbędne do 

pełnego uczestnictwa w życiu ekonomicznym i społecznym”52 (wkład ES w integrację 

społeczną określono zgodnie z ówczesną wersją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej53). Wymienia też problemy w tym obszarze, ograniczając się do tych, z którymi 

 
50 Informacja o wynikach kontroli. Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych, NIK, 
2016. 
51 „The starting point in designing any public intervention is to identify a problem to be addressed. As there will 
be always a multitude of real or perceived needs, the decision on which unmet needs should be tackled is the 
result of a deliberative social process” – The Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of 
European Cohesion Policy – European Social Fund, March 2014, str. 7. 
52 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, wersja z dnia 20 stycznia 
2021 r., str. 41. 
53 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014, 
przyjęty Uchwałą nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014. 
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zmagają się same przedsiębiorstwa społeczne (dalej - PS): słaby potencjał kadrowy i 

finansowy, brak stałych (komercyjnych) źródeł finansowania, brak odpowiedniego zaplecza 

sprzętowego i lokalowego, niewystarczające umiejętności biznesowe (marketingowe, 

prawne, finansowe) pracujących w podmiotach osób, brak współpracy i kooperacji pomiędzy 

samymi podmiotami. Tę diagnozę uzupełniają problemy wskazane we wnioskach o 

dofinansowanie poszczególnych projektów w ramach Działań 8.5 i 8.6. Są to m.in.: 

niewystarczająca widoczność PS wśród mieszkańców Podkarpacia jako dostawców 

produktów i usług, częste konflikty między członkami spółdzielni socjalnych, niechęć 

samorządów do korzystania z klauzul społecznych w zamówieniach publicznych54; 

niewystarczająca współpraca podmiotów ES z samorządem55; mała liczba 

uczestników/pracowników CIS, ZAZ i WTZ56; niska konkurencyjność podmiotów ES i 

niewystarczający dostęp do wsparcia57. Niektóre OWES wskazywały także problemy 

dotyczące osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym jako drugiej (obok 

podmiotów ES i ich pracowników) głównej grupy docelowej PI 9v – np. niski poziom 

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, brak kapitału i wiedzy pozwalającej na założenie 

działalności w sektorze ES58, postawa roszczeniowa, wyuczona bezradność, deficyty 

motywacyjne59.  

Z problemów tych wynika potrzeba kompleksowego wsparcia dla każdej z kluczowych grup 

docelowych działań podejmowanych w ramach PI 9v: 

• dla podmiotów ES i ich pracowników:  

o potrzeba wsparcia finansowego na bieżące działania, inwestycje i tworzenie 

miejsc pracy; 

o potrzeba zindywidualizowanego wsparcia szkoleniowego, doradczego i usług 

w zakresie prowadzenia i rozwijania podmiotu ekonomii społecznej 

(wzmacniających umiejętności biznesowe, w tym marketingowe, zarządcze, 

organizacyjne, prawne, finansowe, księgowe, w zakresie tworzenia nowych 

produktów i usług, ich sprzedaży oraz pozyskiwania dofinansowania 

 
54 Wniosek o dofinansowanie projektu Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie w ramach Działania 
8.6 (2015). 
55 Wniosek o dofinansowanie projektu Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie w ramach Działania 
8.6 (2019). 
56 Wniosek o dofinansowanie projektu ROWES- szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II 
(2017); 
57 Wniosek o dofinansowanie projektu ROWES- wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I 
(2020); 
58 Wniosek o dofinansowanie projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (2016). 
59 Wniosek o dofinansowanie projektu Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii 
społecznej (2016). 
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zewnętrznego) oraz w zakresie rozwoju kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym); 

o potrzeba wsparcia współpracy między różnymi podmiotami ES oraz między 

podmiotami ES a innymi instytucjami (np. samorządami, biznesem etc.); 

o potrzeba wsparcia w zakresie dostarczania usług użyteczności społecznej. 

• dla osób zainteresowanych założeniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze 

ekonomii społecznej (w tym osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym): 

o potrzeba zindywidualizowanego wsparcia szkoleniowego, doradczego i usług 

w zakresie zakładania i prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej oraz w 

zakresie rozwoju kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy 

w przedsiębiorstwie społecznym; 

o potrzeba wsparcia psychologicznego i doradczego związanego z ww. 

problemami społecznymi i psychologicznymi w grupie zagrożonej ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym): 

• dla pozostałych grup: zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie ES oraz 

widoczności ES wśród społeczności lokalnej oraz samorządów i ich jednostek 

organizacyjnych. 

Na ww. potrzeby w ramach Umowy Partnerstwa odpowiada priorytet 9v - wspieranie 

przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz 

ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Jako jego cel 

szczegółowy w RPO WP 2014-2020 wskazano „wzmocnienie roli podmiotów ekonomii 

społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług 

użyteczności społecznej w regionie”. 

Cel ten realizują dwa Działania zaplanowane w ramach PI 9v:  

• Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, 

obejmujące świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla 

wsparcia rozwoju ekonomii społecznej poprzez akredytowane Ośrodki Wsparcia 

Ekonomii Społecznej (OWES) w subregionach (projekty konkursowe).  

• Działanie 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie, realizowane 

poprzez projekt pozakonkursowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, 

obejmujący różne działania związane z koordynacją sektora ekonomii społecznej (w 

tym m.in. wspieranie współpracy OWES, podmiotów ES i innych instytucji, 

zwiększanie widoczności ES oraz ewaluacja).  
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Ważnym kontekstem dla działań w zakresie PI 9v są dokumenty strategiczne: Krajowy 

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (najpierw w wersji 2014-202060, następnie – 

zaktualizowany, do 202361). KPRES wskazuje preferencje co do branż podmiotów, w których 

powinno się tworzyć miejsca pracy w ramach wsparcia RPO WP (zrównoważony rozwój, 

solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, 

lokalne produkty kulturowe oraz kierunki rozwoju określonych w strategii rozwoju 

województwa i w regionalnym programie rozwoju ekonomii społecznej62), określa pakiet 

usług świadczonych przez OWES i postuluje funkcjonowanie regionalnego komitetu do spraw 

ES, które jest dofinansowane w ramach projektu pozakonkursowego ROPS w Działaniu 8.6. 

Drugim ważnym dokumentem wpływającym na interwencję RPO WP w tym obszarze jest 

program regionalny: do 2016 r. był to Regionalny Plan Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii 

Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2020, następnie – Podkarpacki 

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 (obecnie prowadzone są konsultacje 

społeczne Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024).  

Działania w zakresie PI 9v mają przyczynić się do wzmocnienia potencjału podmiotów 

ekonomii społecznej (finansowego, intelektualnego) oraz ich rozpoznawalności tak, aby 

pełniły one skutecznie funkcję reintegracyjną, tworzyły miejsca pracy i dostarczały 

mieszkańcom usług społecznych. W tym celu wsparciem objęte zostały podmioty ekonomii 

społecznej oraz osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Planowane 

rezultaty działań w zakresie PI 9v związane są przede wszystkim z aspektem rynku pracy 

(miejsca pracy utworzone w PS, istniejące co najmniej 30 miesięcy oraz osoby zagrożone 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym pracujące po opuszczeniu programu. 

Ogólna teoria zmiany działań w ramach 9v zakłada więc, że w województwie podkarpackim 

podstawowe problemy wiążą się z niskim potencjałem kadrowym, finansowym, sprzętowym 

i lokalowym PS, jak i z problemami oraz deficytami potencjalnych założycieli PS (niski poziom 

kwalifikacji, postawa roszczeniowa, wyuczona bezradność). Nakłada się na to 

niewystarczająca widoczność PS w regionie oraz deficyty współpracy PS między sobą i z 

innymi podmiotami. Odpowiedzią na to ma być wsparcie na czterech głównych polach: 

wzmocnienie potencjału istniejących PS (dotacje, szkolenia, doradztwo, usługi biznesowe), 

wsparcie tworzenia nowych podmiotów (animacja, inkubacja, dotacje, szkolenia, doradztwo) 

wsparcie dla potencjalnych założycieli i pracowników PS (reintegracja, szkolenia, doradztwo), 

zwiększenie widoczności ES przez działania animacyjne oraz koordynacja i wzmocnienie 

całego procesu poprzez projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Działania 8.6. 

 
60 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, dz. Cyt. 
61 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej, 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2019. 
62 Wg SZOOP RPO WP, zakres preferowanych sfer rozwojowych oraz sposób ich premiowania uzgadniany jest 
przez iż RPO z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz realizatorami OWES najpóźniej 2 
miesiące po rozpoczęciu projektu. 
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Działania te mają przyczynić się do wzmocnienia potencjału podmiotów ES, zapewnienie im 

stabilizacji rynkowej i samodzielności, stworzenia nowych podmiotów i nowych miejsc pracy 

w już istniejących podmiotach, a poprzez to – do poprawy sytuacji społecznej i zawodowej 

osób tworzących PS (kadry zarządzającej i pracowniczej) oraz zwiększenia udziału PS w 

realizacji usług społecznych. Schemat graficzny logiki interwencji w obszarze wsparcia 

ekonomii społecznej w RPO WP 2014-2020 znajduje się w Załączniku 8.2 do niniejszego 

raportu.  

5.2 Skuteczność wsparcia w zakresie rozwoju ekonomii społecznej 

W ramach Działań 8.5 i 8.6 RPO WP 2014-2020 realizowane jest wsparcie przedsiębiorczości 

społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz wsparcie ekonomii 

społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia (PI 9v). Bezpośrednie 

wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie realizowane jest w ramach 

Działania 8.5. Działanie 8.6 ukierunkowane jest z kolei na koordynację sektora ES w regionie. 

Tabela 5 Realizacja wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu Działania 8.5 

Wskaźnik Stopień realizacji 

wskaźnika (stan 

na 31.2020) 

Wartość 

docelowa 

dla 2023 r. 

% realizacji 

wartości 

docelowej  

Liczba miejsc pracy utworzonych w 

przedsiębiorstwach społecznych (rezultatu) 

1 368 1 079 127% 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek) (rezultatu) 

504 9,2%  214% 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej 

objętych wsparciem (produktu) 

1 443 2 208 65% 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 

w programie (produktu) 

4 622  5 192  89% 

Źródło: Informacja kwartalna z realizacji programu operacyjnego IV kwartał 2020 r. – Tabela 

2 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego  

W ramach Działania 8.5 przeprowadzono 3 nabory (w tym jeden unieważniony); do 

31.12.2020 r. wykorzystano 96,2% alokacji.  

Analiza wskaźników Działania 8.5 pozwala przyjąć, że cele programowe, któremu ma służyć 

zostaną osiągnięte. Istnieje jednak ryzyko, że liczba PS, jakie miały być wsparte w ramach 

Działania okaże się niższa od zakładanej. Ryzyko to zostanie omówione w dalszej części 
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rozdziału, gdyż pozostaje ono w związku z identyfikacją szans i barier związanych ze 

wsparciem w obszarze ekonomii społecznej. 

Tabela 6 Realizacja wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu Działania 8.6 

Wskaźnik Stopień realizacji 

wskaźnika (stan 

na 31.2020) 

Wartość docelowa 

dla 2023 r. 

% realizacji 

wartości 

docelowej  

Liczba funkcjonujących komitetów 

ds. ekonomii społecznej w regionie 

(rezultatu) 

1 1 100% 

Liczba funkcjonujących portali 

sprzedaży produktów i usług PS 

(rezultatu) 

1 1 100% 

Liczba regionalnych sieci 

współpracy OWES (produktu) 

3 3 100% 

Liczba regionalnych sieci 

podmiotów ekonomii społecznej 

(produktu) 

5 5 100% 

Liczba rocznych raportów 

o rozwoju ekonomii społecznej 

w regionie (produktu) 

8 5 160% 

Liczba zorganizowanych 

regionalnych targów ekonomii 

społecznej (produktu) 

11 13 85% 

Liczba inicjatyw dotyczących 

rozwoju ekonomii społecznej 

sfinansowanych ze środków EFS 

(produktu) 

24 32 75% 

Liczba podmiotów objętych 

wsparciem w zakresie zwalczania 

lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19 (produktu) 

157 157 100% 

Wartość wydatków 

kwalifikowalnych przeznaczonych 

139021 139032 100% 
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Wskaźnik Stopień realizacji 

wskaźnika (stan 

na 31.2020) 

Wartość docelowa 

dla 2023 r. 

% realizacji 

wartości 

docelowej  

na działania związane z pandemią 

COVID-19 (produktu) 

Liczba PS, które dostarczyły 

produktu i usługi na potrzeby 

podmiotów potrzebujących 

wsparcia w kontekście COVID-19 

(produktu) 

9 9 100% 

Źródło: na podstawie SL2014 według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

Działanie 8.6 realizowane było w trybie pozakonkursowym; do 31.12.2020 r. zrealizowano 

87,81% alokacji przeznaczonej na Działanie. Nie występuje ryzyko niezrealizowanie celów 

programowych związanych z tym Działaniem. Poziom realizacji wskaźników: Liczba 

zorganizowanych regionalnych targów ekonomii społecznej; oraz Liczba inicjatyw 

dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS wynika z 

trudności związanych z epidemią COVID-19 (ograniczenia w zakresie organizacji targów, 

konferencji, szkoleń, wizyt studyjnych itp.). Należy przyjąć, że w ramach obecnie 

realizowanego projektu wskaźniki zostaną osiągnięte mimo zagrożenia 4 falą epidemii. 

Analiza dokumentacji programowej (WoD) nie pozwala w zasadzie zidentyfikować celów, 

które nie podlegałyby kwantyfikacji w ramach dostępnych wskaźników. Wynika to – w 

ocenie beneficjentów, udzielających wywiadów w ramach studiów przypadku – z miejsca 

OWES w systemie wsparcia ES, które zostało zaprojektowane w sposób mocno ograniczający 

dostosowanie OWES do lokalnej specyfiki i nie zapewnia praktycznie swobody w doborze 

metod i narzędzi działania. Pewien katalog tego typu celów można jednak sformułować, 

zestawiając krótkie opisy projektów oraz diagnozy sytuacji potencjalnych uczestników, 

zawarte we wnioskach – z postulatami i przekonaniami na temat własnych zadań, szerzej 

formułowanymi przez beneficjentów w wywiadach pogłębionych w ramach studiów 

przypadku. Będą to: 

• Tworzenie środowiska przyjaznego ES generalnie i PS; poprawa stanu wiedzy 

społeczeństwa na temat PS, w tym szczególnie wiedzy lokalnych społeczności na 

temat działających lokalnie przedsiębiorstw. Beneficjenci dostrzegają, że ogólny stan 

wiedzy społeczeństwa o ES, a zwłaszcza grup, które mogą mieć znaczenie dla jej 

rozwoju – jest dalece niezadowalający. Dotyczy to w największym stopniu środowisk 

biznesowych; jako środowisko życzliwe PS wskazywani są głównie przedstawiciele 

JST. 
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• Wzmocnienie potencjału PS w zakresie pozyskiwania finansowania z innych 

zewnętrznych źródeł niż te, które są skierowane specyficznie dla PS. Dotyczy to 

zarówno pozyskiwania środków publicznych (zwrotnych i dotacji), jak i finansowania 

komercyjnego. Beneficjenci zwracali uwagę, że od PS z jednej strony oczekuje się 

skuteczności w konkurowaniu na rynku, a z drugiej są jako przedsiębiorcy z uwagi na 

funkcję reintegracji społecznej i zawodowej podmiotami o ograniczonej zdolności 

konkurowania w sporej części branż, również o środki finansowe63. 

• Wspieranie nie tylko tworzenia nowych PS, ale i wzmacnianie potencjału 

rynkowego i kompetencji PS działających od dłuższego czasu.  

Cele te w dużej mierze łączą się z identyfikowanymi przez beneficjentów (jak również 

korzystających ze wsparcia przedstawicieli PS) systemowymi i społeczno-kulturowymi 

barierami rozwoju ES w Polsce. Ocena stopnia ich realizacji zostanie przedstawiona w części 

poświęconej  

Przestrzenny rozkład wsparcia sektora ekonomii społecznej 

We wszystkich subregionach zrealizowana została taka sama liczna projektów Działania 8.5 

(po 2). Jeśli chodzi o wartość wsparcia, najwyższe zostało udzielone w podregionie 

 
63 W ogólnopolskim raporcie Badanie potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej 
oraz usług społecznych i zdrowotnych, PAG Unikonsult, Warszawa 2020, zwraca się uwagę, że co prawda 
większość PES jako źródło finansowania wykorzystuje środki własne, a w drugiej kolejności dotację OWES – to 
jednak pewna stosunkowo ograniczona grupa podmiotów próbuje korzystać ze wsparcia kredytowego banków. 
W związku z tym zauważa się, że obecnie na rynku polskim brak banku, który by miał ofertę dla PES. Do 2013 r. 
takim bankiem był BISE. 
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rzeszowskim, dalej tarnobrzeskim, przemyskim i krośnieńskim. Regionalny rozkład 

udzielonego wsparcia przedstawia poniższa mapa. 

Mapa 10 Działanie 8.5 Wielkość nakładów w projektach wg podregionów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SL2014 według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

Wysokość udzielonego wsparcia nie przekłada się jednoznacznie na ilość objętych 

działaniami projektowymi unikalnych uczestników. Pod tym względem najwyższą wartość 

wskaźnika odnotowujemy w powiecie przemyskim i w Przemyślu (Projekt pn. Nawigator, 

Caritas), dalej w powiecie ropczycko-sędziszowskim (podregion rzeszowski, RARR) oraz w 

powiecie mieleckim (podregion tarnobrzeski, RARR). Najniższe liczby uczestników 

odnotowujemy w powiatach krośnieńskim i leskim (podregion krośnieński, PAKD).  

Taki rozkład przestrzenny po części wynika z liczby ludności w poszczególnych powiatach 

(powiat krośnieński i leski charakteryzuje niska gęstość zaludnienia) – z drugiej strony nie 

można nie zwrócić uwagi na bardzo dużą różnicę liczby uczestników w miastach o podobnej 

liczbie ludności, czyli w Krośnie i w Przemyślu. Zważywszy na to, iż metodologia działania 

OWES nie różni się zasadniczo zależnie od podmiotu, jaki świadczy usługi w tym charakterze 

(co wynika wymagań zawartych w Wytycznych), przyczyny tych różnic będą wynikać z 
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innych, trudniej uchwytnych czynników, jak np. doświadczenie kadr, kapitał społeczny 

zarówno osób jak i instytucji (czyli wynikająca z realizacji innych przedsięwzięć sieć powiazań 

i wparcia), funkcjonowanie podmiotu w ramach szerszej sieci podobnych mu, itp. W 

większości powiatów podregionu przemyskiego obserwujemy wyraźnie wyższą (ok. 

dwukrotnie) liczbę uczestników projektów niż podregionie krośnieńskim.  

W ocenie przedstawiciela ROPS różnica ta może wynikać też z bardzo małej liczby 

podmiotów ekonomii społecznej w Krośnie, które jest zarazem miastem o dużych potrzebach 

w tym zakresie w związku z pogorszeniem się sytuacji społeczno-gospodarczej miasta w 

porównaniu do lat poprzednich. 

Mapa 11 Działanie 8.5 Liczba unikalnych uczestników projektu64 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SL2014 według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

 
64 Uwzględniono wyłącznie uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie. 
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W przypadku Działania 8.6 liczba uczestników jest bardziej powiązana z gęstością 

zaludnienia. Najliczniejsza grupa uczestników wywodzi się z Rzeszowa (120), niewiele mniej 

liczna z powiatu rzeszowskiego (83), następnie dębickiego (62). 

Mapa 12 Działanie 8.6 Liczba unikalnych uczestników projektu65 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SL2014 według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

Identyfikacja działań projektowych, które najbardziej przyczyniają się do realizacji celów 

Programu i zaspokajają zidentyfikowane potrzeby 

Na podstawie wywiadów z przedstawicielem ROPS oraz na podstawie studiów przypadku 

można stwierdzić, jakiego typu wsparcie ma największe znaczenie z uwagi na  

 
65 Uwzględniono jedynie uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie. 
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1. wartość takich wskaźników realizacji celu, jak: Liczba miejsc pracy utworzonych w 

przedsiębiorstwach społecznych; Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych 

wsparciem (produktu), 

2. wartość takich wskaźników realizacji celu jak: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu; Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 

programie. 

Pierwsza grupa działań projektowych to działania sprzyjające tworzeniu PS, a następnie 

utrzymaniu się PS na rynku. Są to przede wszystkim działania z zakresu wsparcia 

finansowego, zdecydowanie najwyżej cenione przez przedstawicieli PS: dofinansowanie 

miejsca pracy oraz wsparcie pomostowe (w ocenie tej zgodni są przedstawiciele PS i 

beneficjenci projektów – przedstawiciele OWES). W dalszej kolejności wymieniane były takie 

usługi biznesowe, jak audyty/lustracje, usługi księgowe, doradztwo biznesowe 

(specjalistyczne) oraz doradztwo w zakresie promocji, szczególnie tworzenia stron 

internetowych. Kolejnym, wymienianym przez przedstawicieli PS działaniem był udział w 

targach ekonomii społecznej, przy czym w tym wypadku podkreślano, że dużo cenniejszą 

formą wsparcia byłoby dofinansowanie uczestnictwa PS w targowej imprezie branżowej, w 

której przedsiębiorstwo mogłoby zaprezentować swoją ofertę jako podmiot rynkowy – 

imprezy targowe ekonomii społecznej w ocenie przedstawicieli PS przekładały się w dużo 

mniejszym stopniu na konkretny wynik promocyjny, choć mogły przynieść efekt 

sprzedażowy. Oczekiwanie tego typu nie jest w równym stopniu istotne dla wszystkich PS – 

dotyczy przede wszystkim tych zajmujących się wytwórczością lub niektórymi typami usług, 

w których udział w branżowych imprezach targowych ma znaczenie – np. turystyką. 

Niewielkim zainteresowaniem natomiast cieszyły się wizyty studyjne. W przypadku 

niektórych branż formą wsparcia PS może być dofinansowanie usługi dostępnej na rynku. 

Dotyczyć może to zarówno usług rozwojowych, dostępnych w ramach BUR, jak i usług 

marketingowych, doradczych oraz wszelkich innych, na które istnieje popyt. 

REKOMENDACJA: Rekomenduje się powierzenie OWES funkcji regionalnego operatora PSF 

dla usług rozwojowych dostępnych poprzez BUR. Usługi pozostałe byłyby rekomendowane w 

oparciu o katalog stworzony na poziomie regionalnym.  

  

Druga grupa działań projektowych odnosi się do wsparcia reintegracji społecznej i 

zawodowej pracowników. Warto zwrócić uwagę, że usługi z tego zakresu mają dla 

przedstawicieli PS znaczenie drugorzędne. Wynika to z faktu, iż postrzegają oni swój podmiot 

jako działający na rynku, a dopiero po zapewnieniu konkurencyjności – jako realizujący 

zadania z zakresu reintegracji. Znamienne, że przedstawiciele OWES, z którymi 

przeprowadzono wywiady w ramach studium przypadku, w zasadzie podzielali ten pogląd, 

zwracając uwagę, że PS stanowić powinien swego rodzaju finalny punkt procesu reintegracji, 
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która zwłaszcza w przypadkach, gdy kumuluje się wiele czynników wykluczających z rynku 

pracy powinna rozpoczynać się w instytucjach, których celem zasadniczym jest reintegracja 

(np. ZAZ). 

Identyfikacja obszarów o największych potrzebach 

W raporcie Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie podkarpackim 

z roku 2019, zrealizowanym na zamówienie ROPS66, wskazuje się na szereg słabych stron 

sektora ES w województwie podkarpackim, które można potraktować jako wskazania w 

zakresie obszarów potrzeb sektora. Pierwsza grupa zidentyfikowanych tam deficytów odnosi 

się do systemu finansowania ekonomii społecznej. Są to: niedostateczny stan majątkowy 

(aktywów) PS, niewystarczająca umiejętność pozyskiwania zewnętrznych środków 

finansowych na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych, problemy z utrzymaniem 

płynności finansowej. Odpowiada to deficytom zidentyfikowanym w ramach studiów 

przypadku oraz w wywiadach z przedstawicielami IZ/IP; zarazem można stwierdzić, że 

zarówno działania OWES, jak i kolejne projekty Działania 8.6 zwiększają wiedzę PS w zakresie 

źródeł finansowania. Główne przyczyny deficytów z tego obszaru, czyli niewystarczające 

wsparcie dotacyjne oraz bardzo ograniczone możliwości korzystania z finansowania 

dostępnego na rynku kredytów komercyjnych pozostają nadal aktualne. 

Druga grupa deficytów odnosi się instytucjonalnego otoczenia sektora ES i kooperacji w 

ramach sektora. Są to: słabość organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej 

pod względem organizacyjno-technicznym, kadrowym i merytorycznym, brak podmiotów 

trwale wspierających NGO, uzależnienie prowadzenia działań przez NGO od środków 

publicznych. Warto zwrócić uwagę, że liczba podmiotów posiadających akredytacje OWES 

jest w województwie podkarpackim ograniczona; powoduje to brak realnej konkurencji w 

ramach konkursów Działania 8.5. Wsparcie świadczone w ramach Działań 8.5 (w ramach 

działań animacyjnych i inkubacyjnych) oraz w ramach Działania 8.6 zmienia na korzyść 

opisaną wyżej sytuację, jednak przede wszystkim w zakresie potencjału kompetencji i 

organizacyjnego objętych wsparciem podmiotów/grup inicjatywnych, a w niewielkim stopniu 

wpływa na otoczenie dalsze. Działania ROPS i OWES oraz tworzenie sieci podmiotów ES (np. 

Podkarpacki Klaster Ekonomii Społecznej) przyczyniają się niewątpliwie do rozwoju 

instytucjonalnego otoczenia sektora, a także poprawiają stan wiedzy społeczności regionu w 

zakresie ES, ale w ocenie udzielających wywiadów przedstawicieli OWES i ROPS nadal 

występuje potrzeba działań promocyjnych, edukacyjnych i wzmacniających kapitał 

instytucjonalny sektora. 

Trzecia grupa deficytów odnosi się do samych PS. Są to deficyty organizacyjne i 

kompetencyjne podmiotów i potencjalnych podmiotów: niski poziom kompetencji 

pracowniczych i społecznych osób wchodzących w skład lub tworzących PS, nieinnowacyjne 

 
66 Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie podkarpackim, Lokalne Badania 
Społeczne dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Rzeszów 2019. 
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obszary działalności PS, źle prowadzona promocja lub jej brak, brak działań marketingowych 

(niewłaściwe lub brak wykorzystania narzędzi marketingowych). Projekty Działania 8.5 oraz 

8.6 były zorientowane na wspieranie PS w tym zakresie i jak wskazuje realizacja wskaźników 

celów Programu – osiągnięto zaplanowany stopień zaspokojenia potrzeb. 

Czwarta grupa deficytów nie została zidentyfikowana w cytowanym raporcie, jednak bardzo 

wyraźnie została wskazana zarówno przez przedstawiciela ROPS, jak i przez przedstawicieli 

OWES; wątek ów wystąpił także w wywiadach z przedstawicielami PS. Jest to 

ukierunkowanie wsparcia sektora na tworzenie nowych PS i brak systemu wsparcia PS 

działających od jakiegoś czasu (chyba, że wiąże się z tworzeniem nowych miejsc pracy). 

Działające PS nie mają dostępu do dofinansowania ani usług OWES, jeżeli nie zatrudniają 

nowych pracowników, co z perspektywy wielu PS może być działaniem zbędnym, jeśli w 

danej chwili mają inne potrzeby rozwojowe (np. szkolenie już zatrudnionych kadr, 

inwestycje, doskonalenie narzędzi marketingowych itp.). 

REKOMENDACJA: Rekomenduje się przeorientowanie znaczącej części wsparcia sektora ES 

na wsparcie podmiotów już działających, niezwiązane z tworzeniem nowych miejsc pracy. 

Czynniki wpływające na skuteczność wsparcia 

Czynniki przyczyniające się do osiągania założonych celów, a także czynniki to utrudniające, 

analizowane były na dwóch poziomach: działań instytucjonalnych, tj. podjętych przez IZ/IP 

RPO WP 2014-2020 oraz na poziomie projektów. Poziom projektu jest w tym wypadku o tyle 

istotny, że właśnie poprzez praktykę beneficjentów (OWES i ROPS), osiągana jest trwałość 

rezultatów Programu.  

Czynniki wpływające na skuteczność wsparcia podzielić można zatem na trzy kategorie: 

• uwarunkowania zewnętrzne, zarówno o charakterze szans, jak i barier, wpływające 

na realizację Programu tak na poziomie IZ/IP RPO WP 2014-2020, jak i na poziomie 

projektu/szkoły, niezależne od zaangażowania interesariuszy Programu, np. sytuacja 

społeczno-gospodarcza w kraju i w regionie, krajowa polityka edukacyjna, czy, jak 

wskazały doświadczenia ostatniego roku – zagrożenia epidemiologiczne; 

• czynniki wewnętrzne instytucjonalne z obszaru zarządzania Programem, czyli 

sprawność działania IZ/IP oraz użyteczność przyjętych procedur zarówno na etapie 

aplikowania, jak i realizacji i rozliczania projektu; 

• czynniki wewnętrzne z obszaru praktyki realizatorów projektów.  

Analiza wniosków o płatność, wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ/IP 

przedstawicielami OWES i PS pozwoliły na wskazanie następujących uwarunkowań 

zewnętrznych będących barierami w realizacji Programu: 

• Problemy i ryzyka wynikające z przyjętego w Polsce systemu wsparcia ES oraz teorii 

interwencji w tym obszarze. Wg większości respondentów wywiadów pogłębionych, 
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ekonomia społeczna nie tworzy zwartego systemu o uzupełniających się funkcjach z 

resztą sektora integracji społeczne i zawodowej. Ponadto, pozycja OWES w systemie 

ogranicza inicjatywę pełniących tę funkcję podmiotów (jak określił jeden z 

respondentów „OWES są urzędem od zarządzania ES z ramienia prowadzącego swoją 

politykę Ministerstwa”). Inną kategorią barier zewnętrznych są systemowe bariery 

prawne, przede wszystkim długi czas rejestracji PS, co część grup inicjatywnych 

skłania do rezygnacji z przedsięwzięcia. 

• Niski poziom wiedzy społecznej o ES i brak szerokiego środowiska podmiotów, grup 

interesów i osób, życzliwych i zainteresowanych rozwojem ES (niski kapitał społeczny 

sektora). Ekonomia społeczna spotyka się z zainteresowaniem niektórych 

samorządów, a z bardziej pogłębioną wiedza na jej temat spotkać się można jedynie 

w sektorze pozarządowym. Niedostateczna rolę w opinii udzielających wywiadów 

odgrywają w popularyzacji ES media. 

• Niższe niż zakładano zainteresowanie aktywizacją zawodową i ubieganiem się o 

zatrudnienie w PS, z uwagi na sytuację społeczno-gosp. I konkurencyjność oferty 

wsparcia niezwiązanego z zatrudnieniem (przede wszystkim program 500+).  

• Epidemia COVID-19, która ograniczyła wiele działań projektowych, za wyjątkiem tych, 

które można prowadzić online. Jest to między innymi przyczyną niskiej realizacji 

wskaźnika imprez targowych. Trudności z realizacją wskaźnika Liczba podmiotów 

ekonomii społecznej objętych wsparciem wynikają m.in. z tego, iż spośród już 

założonych podmiotów cześć zawiesiła działalność lub jej nie podjęła. Cześć grup 

inicjatywnych zrezygnowała z zakładania PS. W największym stopniu dotyczy to branż 

wrażliwych na ograniczenia związane z epidemią: gastronomii, turystyki, kultury, w 

jakieś mierze również edukacji (przedszkola prowadzone jako PS). 

Nie stwierdzono natomiast istotnych barier o charakterze wewnętrznym. 

Wpływ wsparcia na zmianę sytuacji uczestników projektu 

Oczekiwaną – z punktu widzenia logiki interwencji – zmianą sytuacji uczestników projektów 

realizowanych w ramach PI 9v ma być przede wszystkim poprawa ich sytuacji zawodowej i 

społecznej. Zmiana ta wyraża się przede wszystkim w zdobyciu i utrzymaniu trwałego 

zatrudnienia, w poprawie sytuacji materialnej i jakości życia. Do takiej zmiany mają 

przyczynić się działania wspierające ekonomię społeczną. Wzmocnienie kompetencji, 

kwalifikacji, motywacji, pozytywnych postaw społecznych i zawodowych i aktywności 

pracowników PS i osób je prowadzących, jak również działania zwiększające widoczność 

ekonomii społecznej oraz koordynacyjne na poziomie regionalnym mają prowadzić do 

zwiększenia potencjału PS i wzmocnienia ich pozycji na rynku, a to z kolei – do trwałego, 

stabilnego zatrudnienia uczestników i wynagrodzeń pozwalających na godne życie. Dotyczy 
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to przede wszystkim osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych 

wsparciem w programie, ale też wszystkich innych uczestników projektów. 

Do dnia 31.12.2020 roku, udział w projektach Działania 8.5 przyczynił się do znalezienia 

zatrudnienia przez 584 osób.  

Tabela 7 Liczba osób, które znalazły zatrudnienie dzięki udziałowi w projektach w ramach 

PI 9v 
 

Liczba 

kobiet 

% kobiet w 

ogólnej 

liczbie 

Liczba 

mężczyzn 

% 

mężczyzn 

w ogólnej 

liczbie 

Razem 

Liczba osób pracujących, 

łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu 

programu 

301 51,5% 283 48,5% 584 

w tym bezrobotni przed 

przystąpieniem do programu 

287 51,2% 274 48,8% 561 

w tym bezrobotni długotrwale 

przed przystąpieniem do 

programu 

99 51,8% 92 48,2% 191 

w tym bierni zawodowo przed 

przystąpieniem do programu 

14 60,9% 9 39,1% 23 

w tym osoby z 

niepełnosprawnościami przed 

przystąpieniem do programu 

51 56,0% 40 44,0% 91 

Źródło: na podstawie SL2014 według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

Zdecydowana większość tych osób (96,1%) przed przystąpieniem do programu była 

bezrobotna, bierni zawodowo stanowili zaledwie 3,9%. Łączna liczba osób objętych 

wsparciem w zakończonych projektach67, które w momencie rozpoczęcia udziału we 

wsparciu były bezrobotne lub bierne zawodowo, wyniosła 2332 (w tym 1338 kobiet i 994 

mężczyzn). Można zatem oszacować, że jak dotąd zatrudnienie po opuszczeniu programu 

 
67 Dotyczy czterech projektów w ramach Działania 8.5: ROWES- kompleksowe wsparcie sektora ekonomii 
społecznej w subregionie I, ROWES- szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II, Nawigator – 
kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej oraz Podkarpacki Ośrodek Wspierania 
Ekonomii Społecznej, zakończonych w 2019 r. 
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znalazło 25% uczestników wcześniej pozbawionych pracy (22% kobiet i 28% mężczyzn). Z 

jednej strony jest to efektywność znacząco mniejsza niż np. w przypadku aktywizacji 

zawodowej realizowanej ze środków Funduszu Pracy (wg raportu z 2020 r. w województwie 

podkarpackim wyniosła ona 88,5%68), z drugiej – efekt zatrudnieniowy w przypadku działań z 

zakresu ekonomii społecznej nie ma charakteru natychmiastowego, jest raczej pośrednim 

efektem zdobycia nowych kwalifikacji lub założenia podmiotu ekonomii społecznej; ponadto 

duża część osób uczestniczyła jedynie w działaniach animacyjnych. Należy dodatkowo 

zauważyć, że łącznie do końca 2020 r. we wspartych PS utworzono 1368 miejsc pracy. 

Drugim efektem, w dłuższym terminie przyczyniającym się także do poprawy sytuacji 

społecznej i zawodowej, jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu 

programu. Kwalifikacje lub kompetencje wg stanu na 31.12.2020 r. uzyskało 8514 osób, w 

tym 5831 kobiet i 2683 mężczyzn. 

O zmiany w sytuacji życiowej uczestników projektów zapytano także przedstawicieli 

podmiotów realizujących 10 projektów w ramach PI 9v. Poniżej przedstawiono jedynie 

wyniki dla Działania 8.5, gdyż projekty realizowane w jego ramach mają bezpośredni wpływ 

na sytuację uczestników (respondenci wypełniający ankietę dla trzech tur projektu 

koordynacyjnego realizowanego w Działaniach 8.6 odpowiadali na te pytania „nie 

wiem/trudno powiedzieć”). 

Realizatorzy projektów co do zasady są przekonani, że uczestnictwo w nich zdecydowanie 

poprawiło ogólną sytuację życiową uczestników, sytuację na rynku pracy oraz ich 

przystosowanie społeczne. Nie mają już natomiast takiej pewności co do poprawy sytuacji 

finansowej uczestników – o ile uważają, że poprawiła się ona, o tyle nie wyrażają tej opinii w 

sposób tak zdecydowany.  

Wśród 346 badanych uczestników projektów w ramach Działania 8.5, 106 wzięło w nich 

udział jako uczestnicy indywidualni (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym tworzące 

PS), 59 – jako przedstawiciele administracji samorządowej, 41 – jako przedstawiciele PS, 29 – 

jako przedstawiciele firm spoza ekonomii społecznej. 53 osoby wskazały inną sytuację 

(najczęściej deklarowały, że wzięły udział w projekcie jako członkowie organizacji 

pozarządowych), zaś 58 osób nie umiało jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 

Jedynie 90 respondentów (26,0% ogółu badanych) wskazało w ankiecie, że projekt 

poprawił ich sytuację życiową. Największy odsetek badanych wskazujących na taką poprawę 

wystąpił wśród uczestników projektu pn. ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii 

społecznej w subregionie II (31,8%). Najczęściej jednak uczestnicy wskazywali, że projekt 

 
68  Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w województwie 
podkarpackim w 2020 r., ( https://wuprzeszow.praca.gov.pl/-/15737820-efektywnosc-podstawowych-form-
aktywizacji-zawodowej-osob-bezrobotnych-w-wojewodztwie-podkarpackim-w-2020-r) dostęp: 16.11.2021 

file:///C:/Users/AG/Desktop/0_EVALU_2021/2021_podkarpackie_integracja%20społeczna/00000_RK/000_DOSTĘPNOŚĆ/%20Efektywność%20podstawowych%20form%20aktywizacji%20zawodowej%20osób%20bezrobotnych%20w%20województwie%20podkarpackim%20w%202020%20r
file:///C:/Users/AG/Desktop/0_EVALU_2021/2021_podkarpackie_integracja%20społeczna/00000_RK/000_DOSTĘPNOŚĆ/%20Efektywność%20podstawowych%20form%20aktywizacji%20zawodowej%20osób%20bezrobotnych%20w%20województwie%20podkarpackim%20w%202020%20r
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nie zmienił ich sytuacji (44,8%) lub też nie mieli zdania na ten temat (27,5%). Sześciu 

badanych wskazało, że udział w projekcie pogorszył ich sytuację życiową.  

Na poprawę sytuacji dzięki udziałowi w projekcie najczęściej wskazują 

przedstawiciele/pracownicy PS (41,5% uczestników z tej grupy wskazuje, że ich sytuacja się 

poprawiła) oraz przedstawiciele firm spoza ekonomii społecznej (31,0%); rzadziej – 

uczestnicy indywidualni (31%), czyli w dużej mierze osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym stanowiące główną grupę docelową wsparcia. W grupie respondentów, którzy 

nie umieli odpowiedzieć na pytanie o rolę, w jakiej wzięli udział w projekcie, na poprawę 

sytuacji wskazuje tylko 12,9%. Rzadko poprawę sytuacji deklarują też pracownicy samorządu, 

co wynika najczęściej z ich stosunkowo dobrej sytuacji już na początku uczestnictwa w 

projekcie. 

Poprawa sytuacji życiowej, według największego odsetka uczestników, polegała na 

podniesieniu swoich umiejętności/kwalifikacji zawodowych (73,3% w podgrupie osób, które 

deklarują poprawę sytuacji życiowej) lub na podniesieniu poczucia własnej wartości i 

samooceny (47,8%). Respondenci zdecydowanie rzadziej deklarują poprawę swojej sytuacji 

finansowej w wyniku wsparcia (8,9%). Mają jednak poczucie, że pozytywnie zmieniła się ich 

sytuacja na rynku pracy. Poprawę sytuacji na rynku pracy deklaruje 46,9% uczestników 

indywidualnych i 64,7% przedstawicieli/pracowników PS. Również często w grupie 

uczestników indywidualnych projekty w ramach Działania 8.5 wpływały pozytywnie na 

poczucie własnej wartości (59,4% deklaracji, najwięcej wśród podgrup uczestników). 
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Wykres 9 Pozytywna zmiana sytuacji życiowej wg uczestników projektów Działanie 8.5 (% 
wskazań) 

 

Źródło: badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektów w ramach Działania 8.5, n=346 

(podgrupa wskazująca na poprawę sytuacji życiowej, n=90). 

Na poprawę sytuacji na rynku pracy najczęściej wskazywali uczestnicy projektu pn. 

Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej, zaś na 

poprawę sytuacji finansowej – projektu ROWES- szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej 

w subregionie II.  

Wśród 147 badanych techniką ankietową uczestników indywidualnych projektów w ramach 

Działania 8.5, zdecydowana większość obecnie pracuje – najczęściej jako stali pracownicy 

(nie we własnej firmie) (60,5%) lub prowadzący działalność gospodarczą (13,6%). Najczęściej 

(84,4% w podgrupie pracujących) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (60,4% na czas 

nieokreślony i na pełen etat). W grupie osób, które pracowały zarówno w momencie 

przystąpienia do projektu, jak i w momencie prowadzenia badania, 30,5% ma w wyniku 

udziału w projekcie wyższą pensję lub dochody z prowadzonej działalności (vide wykres 

poniżej). Ponadto 19,1% badanych deklaruje, że w wyniku udziału w projekcie zmienili pracę 

na inną, wymagającą wyższych umiejętności, a 23,5% - że zmienili stanowisko na wyższe. 

Trwałość zmian w sytuacji uczestników zdaniem realizatorów projektów w ramach Działania 

8.5 zależeć będzie od w takim samym stopniu od ich sytuacji osobistej, od prowadzenia 

dalszych działań reintegracji społecznej i zawodowej skierowanej do nich, od ogólnej sytuacji 

gospodarczej na obszarze oddziaływania projektu, jak i od zainteresowania 

użytkowników/odbiorców działań poprawą swojego losu. Uczestnicy natomiast najczęściej 
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uzależniają trwałość od sytuacji gospodarczej (43,1%) oraz sytuacji na rynku pracy (32,4%). 

Rzadko (6,1%) zależy ona według nich od kontynuacji wsparcia, jakie otrzymali w ramach 

projektu. 

W wywiadach uczestnicy projektów podkreślali często, że wsparcie z OWES pozwoliło im na 

utrzymanie i przetrwanie podmiotu (także w trudnym czasie pandemii COVID-19), dzięki 

czemu ich miejsca pracy pozostały trwałe. Studia przypadku wskazują także na wiele historii 

przemiany życiowej, zwłaszcza w przypadku osób bezrobotnych lub osób z 

niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Wydaje się więc, że w obecnej sytuacji gospodarczej ekonomia społeczna powinna być 

traktowana w mniejszym stopniu jako działalność aktywizująca na rynku pracy i 

przeciwdziałająca bezrobociu oraz wykluczeniu społecznemu, a w większym – jako 

działalność gospodarcza mająca jednocześnie głęboki sens społeczny. Dlatego zasadne jest w 

opinii ewaluatora np. wspieranie świadczenia usług użyteczności publicznej przez podmioty 

ekonomii społecznej. 

5.3 Wpływ wsparcia na potrzeby rozwojowe ekonomii społecznej w regionie, w tym 

działających przedsiębiorstw społecznych 

W oparciu o wyniki studiów przypadku oraz wywiady z przedstawicielami IZ/IP (przede 

wszystkim z przedstawicielem ROPS) wskazać można następujące kategorie korzyści 

związane ze wsparciem dla sektora ES w ramach RPO WP 2014-2020: 

Korzyści związane ze wzrostem zatrudnienia. Jak wskazano przy okazji odpowiedzi na 

pytanie o wpływ wsparcia na zmianę sytuacji życiowej uczestników, zatrudnienie po 

opuszczeniu programu znalazło 25% uczestników wcześniej pozbawionych pracy. Warto 

jednak zwrócić uwagę na to, że zdecydowana większość tych osób to osoby bezrobotne 

krótkotrwale, natomiast osoby długotrwale bezrobotne stanowiły mniejszość (ok. 1/3) tych, 

którzy pozostają na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie. Podkreślenia wymaga 

fakt, że osoby bierne zawodowo stanowią znikomy odsetek utrzymujących się po udziale w 

projekcie na rynku; stanowią też tylko niespełna 19% ogółu uczestników projektów. W 

ocenie przedstawicieli OWES wynika to z konstrukcji kryteriów rekrutacji do projektów: 

kwalifikują się do nich osoby po prostu bezrobotne, bez dodatkowych warunków. Skutkiem 

tego jest obserwowany zarówno przez przedstawicieli OWES, jak i przejawiający się w wyżej 

opisanym rozkładzie procentowym efekt creamingu: PS nie jest praktycznie niczym 

zobowiązane do zatrudniania osób realnie zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych, w 

związku z czym projekty adresowane są w głównej mierze do grup mniej ryzykownych, które 

mogą uzyskać wsparcie również w innej formie i w ramach innych Działań RPO WP 2014-

2020.  

Trwałość miejsc pracy, tworzonych w ramach projektu związana jest z wymogiem 

zatrudnienia pracownika przez 18 miesięcy. Jak wynika z wywiadów z przedstawicielami PS, 
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starają się oni utrzymywać miejsca pracy również po upływie tego okresu. Utrzymanie 

miejsca pracy wiąże się z sukcesem rynkowym firmy. W ocenie przedstawicieli OWES część 

PS nie przedłuża umów o pracę po zakończeniu okresu trwałości, co wiąże się również z tym, 

że w ten sposób stwarzane jest pole do zatrudnienia nowych pracowników, czyli 

zachowywana jest możliwość skorzystania z kolejnego projektu Działania 8.5. Część 

podmiotów – trudna do oszacowania ze względu na długotrwałość procedur likwidacyjnych 

– po zakończeniu okresu trwałości kończy działalność. 

Korzyści w zakresie wsparcia przedsiębiorczości/przedsiębiorstw. Analiza sytuacji rynkowej 

PS wspieranych w ramach projektów Działania 8.5 wskazuje, że formuła ich istnienia na 

rynku zawarta jest między dwoma biegunami. Pierwszy: to firmy, które realnie spełniają 

funkcje reintegracyjne, często tworzone przez osoby zagrożone wykluczeniem i takie osoby 

zatrudniające (np. Spółdzielnia Socjalna 5plus ze Stalowej Woli), często ponadto realizujące 

w innych formach zadania z zakresu integracji społecznej (np. Fundacja „Podaruj Miłość” z 

Boguchwały); drugi: podmioty traktujące bycie PS jako formułę prawną, zapewniającą dostęp 

do wsparcia, czyli korzystny w określonych warunkach (branża, miejsce działania itp.) model 

biznesu. Brak wystarczających danych, by stwierdzić, jaka część wspieranych PS bliższa jest 

pierwszemu, a jaka drugiemu biegunowi; jednakże wskazana wyżej przewaga uczestników 

projektu, którzy nie zaliczają się do osób poważnie zagrożonych wykluczeniem społecznym i z 

rynku pracy, jak również oceny przedstawicieli OWES pozwalają sądzić, że liczba podmiotów 

traktujących bycie PS jako adekwatny do okoliczności działania model biznesu jest znacząca i 

nie można jej lekceważyć. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w ramach studiów 

przypadku zidentyfikowano firmy, które wcześniej były podmiotami o innej formule prawnej, 

niezwiązanej z ES, w celu wzięcia udziału w projekcie zarejestrowały się jako PS, a następnie, 

po spełnieniu warunków trwałości powróciły do poprzedniej formuły. Przykładem takiego 

procesu może być Pracownia Jubilersko-Złotnicza TURKUS, funkcjonująca wcześniej69 w 

formule jednoosobowej działalności gospodarczej, następnie zarejestrowana jako 

spółdzielnia socjalna. Właściciel Pracowni po upływie okresu trwałości powrócił do formuły 

jednoosobowej działalności gospodarczej, uznając, że zatrudnianie osób zagrożonych 

wykluczeniem nie przyniosło jego przedsiębiorstwu oczekiwanych korzyści. Z kolei 

przekładem zamiany formuły jednoosobowej działalności gospodarczej na spółdzielnię 

socjalną, która jest postrzegana przez właścicieli firmy jako korzystna i jest kontynuowana po 

okresie trwałości – jest Qźnia Detailingu z Rzeszowa. Korzyści związane ze wsparciem 

przedsiębiorczości/przedsiębiorstw w ramach projektów Działania 8.5 obciążone są zatem 

znacznym ryzykiem wystąpienia efektu jałowej straty. Dotyczy to także korzyści związanych 

ze wsparciem przedsiębiorczości, jak i wsparciem zatrudnienia.  

 
69 Zgodnie z informacją przedstawiciela ROWES. 
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Poprawa kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnianych w PS. Jak wynika z badania 

ilościowego uczestników projektów, podniesienie kompetencji i kwalifikacji stanowi 

najczęściej wskazywaną przez respondentów korzyść wynikającą z udziału w projekcie. 

Wykres 10 Ocena korzyści z udziału w projekcie – uczestnicy projektów Działania 8.5 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety z uczestnikami projektów w ramach 

Działania 8.5, n=346 

Wynik ten wskazuje na to, iż efekty projektu nie dotyczą jedynie przetrwania PS na rynku; 

znaczna część uczestników projektu postrzega jako korzyść z udziału w nim przede wszystkim 

jako wzmocnienie własnego potencjału i zwiększenie swoich szans sukcesu na rynku pracy.  

5.4 Trwałość efektów wsparcia w zakresie rozwoju ekonomii społecznej 

Jak wynika z wywiadów z przedstawicielami OWES, utrzymywanie się PS na rynku w dużej 

mierze zależy od istnienia systemu wsparcia PS; zarazem jednak część podmiotów ocenia 

swoje szanse na rynku pozytywnie nawet w przypadku, gdyby wsparcie nie było w przyszłości 

dostępne. Dotyczy to przede wszystkim tych podmiotów, które na lokalnym rynku zajęły 

niszę, w której nie muszą konkurować z podmiotami tej samej branży (co wskazuje, że 

postrzegają własną zdolność konkurowania bez wsparcia jako ograniczoną). Z drugiej strony, 
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należy zwrócić uwagę, że uzyskanie wsparcia w ramach systemu wymaga od PS działania na 

rzecz zatrudnienia, co, jak wskazano wcześniej, dla części PS może nie być w danym 

momencie priorytetem. By uzyskać dostęp do wsparcia, część podmiotów może decydować 

się na zatrudnianie nowych pracowników, które postrzega jako zbędne. Brak wsparcia PS 

niepowiązanego z zatrudnieniem można uznać za barierę rozwojową dłużej 

funkcjonujących podmiotów. Powiązane jest to ściśle z brakiem alternatywnej oferty 

finansowania. Część podmiotów utworzonych w ramach projektów po jego zakończeniu 

projektu ogranicza lub całkowicie zawiesza działalność, co nie jest odnotowywane w 

statystykach efektów z uwagi na długotrwałą skomplikowana procedurę likwidacji podmiotu. 

Spośród 93 spółdzielni socjalnych z województwa podkarpackiego, które figurowały w 

wykazie spółdzielni w 2014 r., w roku 2019 siedem nie figurowało już w wykazie, a 14 było w 

stanie likwidacji70, co jednak, w ocenie przedstawicieli OWES, nie oddaje w pełni skali 

wspomnianego ograniczania i zawieszania działalności, gdyż dotyczy jedynie podmiotów, 

które przeszły pełną procedurę likwidacyjną – a część z nich, mimo że faktycznie nie działa, 

procedury tej nie podjęło. W przypadku stowarzyszeń i sp. z o.o. non profit występuje ten 

sam problem trudnej do ustalenia liczby podmiotów realnie pozostających w KRS, lecz 

faktycznie niefunkcjonujących. 

Przedstawiciele PES zwracali także uwagę na brak konkurencyjności prowadzonych przez 

nich podmiotów w przetargach o zlecenia samorządów. Te bowiem nie wykorzystują w 

dostatecznym stopniu klauzul społecznych PZP71. 

REKOMENDACJA: Należy promować stosowanie klauzul społecznych PZP wśród 

przedstawicieli JST regionu, odpowiedzialnych za zamówienia publiczne. Zadanie to może 

być realizowane w ramach kontynuacji projektu systemowego ROPS, z położeniem nacisku 

na wsparcie istniejących przedsiębiorstw społecznych. 

Trwałość efektów Działania 8.5 i Działania 8.6 w dużej mierze zależy od tego, czy PS 

utworzone bądź wsparte w ramach projektu pozostaje w systemie wsparcia ES. Skutkiem 

tego jest podejmowanie przez PS działań, które sprzyjają pozostaniu w systemie, mimo iż 

takie działania mogą być sprzeczne z priorytetami rozwojowymi podmiotu (np. zwiększanie 

zatrudnienia). Może to mieć również wpływ na trwałość wcześniej utworzonych miejsc 

pracy, gdyż skłania pracodawcę (PS) do nieprzedłużania zatrudnienia powyżej 18 miesięcy. 

 
70 Na podstawie: Wykaz spółdzielni socjalnych w województwie podkarpackim (https://es.rops.rzeszow.pl/wp-
content/uploads/2014/09/Wykaz-SS.pdf) oraz Świadczenie usług badawczych stanu sektora ekonomii 
społecznej w województwie podkarpackim, Lokalne Badania Społeczne dla Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie, raport z II części badania. 
71 Problem ten został podniesiony już w roku 2018 w ramach badania Świadczenie usług badawczych stanu 
sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim, Lokalne Badania Społeczne dla Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, raport z I części badania. „Zlecanie zadań PES/PS w ramach zamówień 
publicznych należy do rzadkości. PES/PS nie są wprawdzie formalnie wykluczone z dostępu do rynku zamówień 
publicznych, jednak różne mechanizmy ich preferowania lub przynajmniej uwzględnienia ich specyficznego 
charakteru stosowane są niezwykle rzadko lub zupełnie nie funkcjonują”. 

https://es.rops.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2014/09/Wykaz-SS.pdf
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5.5 Użyteczność wsparcia w zakresie rozwoju ekonomii społecznej 

W ramach projektów priorytetu 9v uczestnikom oferowano różne formy wsparcia. Ich 

wyszczególnienie znajduje się w tabeli znajdującej się w studium statystycznym (załącznik do 

raportu).  

Uczestnicy projektów w ramach Działania 8.5 najczęściej wskazywali, że otrzymane formy 

wsparcia były „raczej adekwatne” do ich potrzeb (44,2%), stosunkowo rzadko jednak 

odpowiadali, iż były one „zdecydowanie adekwatne” (21,4%) – mniej więcej tyle samo (22%) 

nie potrafiło ocenić adekwatności zaoferowanych form wsparcia do potrzeb. 

Zapytani, jakie inne działania należałoby wprowadzić w Pana(i) ocenie w przyszłości w 

podobnych projektach, które zaspokajałoby potrzeby, uczestnicy najczęściej nie potrafili 

jednoznacznie sformułować postulatów. Kilku respondentów wskazało na konieczność 

silniejszego powiązania oferowanych form wsparcia z indywidualnymi potrzebami 

poszczególnych PS oraz realiami rynkowymi. 

Podobnych danych dostarcza przeprowadzone w 2019 r. badanie ewaluacyjne systemu 

wsparcia ekonomii społecznej w woj. podkarpackim: „Przedstawiciele sektora ekonomii 

społecznej, zwłaszcza przedsiębiorstwa społeczne w regionie oczekują przede wszystkim 

konkretnych, „twardych” szkoleń i doradztwa zawodowego lub biznesowego. Część klientów 

OWES oczekuje większej elastyczności w sposobie korzystania ze wsparcia, w tym możliwości 

szybkiego otrzymania dedykowanych, precyzyjnie zdiagnozowanych i dopasowanych do 

indywidualnych potrzeb usług”72. 

Podobnych danych dostarczają wywiady. Uczestnicy projektów najczęściej deklarowali duże 

zadowolenie z realizowanych przez OWES działań, zwłaszcza jeśli chodzi o wsparcie 

finansowe. Jeśli zgłaszali zastrzeżenia, to wiązały się one najczęściej z niedostatecznie 

dopasowanym do potrzeb charakterem doradztwa, a zwłaszcza szkoleń (problem ten 

zauważyli np. realizatorzy projektu Nawigator i w drugiej turze zrezygnowali ze zbyt ogólnych 

seminariów edukacyjnych). Respondenci wywiadów wskazywali, że w niektórych 

przypadkach doradztwo świadczyły osoby o wysokich kwalifikacjach w danym obszarze (np. 

prawa, finansów czy księgowości), jednak nieznające dobrze specyfiki ekonomii społecznej. 

Optymalne wsparcie, dostosowane do potrzeb ES, spełniać powinno następujące kryteria: 

• ścisły związek z ekonomicznym/biznesowym aspektem działalności podmiotów, 

sprzedażą, pozyskiwaniem zleceń, budowaniem pozycji na rynku (np. audyt 

przedsiębiorstw w obszarze posiadanych zasobów infrastrukturalnych (maszyn, 

urządzeń, wyposażenia, oprogramowania), oferty produktowej/usługowej (czy 

obecna oferta odpowiada na potrzeby rynku, jakie zmiany powinny być 

wprowadzone, jakie nowe usługi/ produkty powinny być wprowadzone do oferty 

 
72 Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie podkarpackim, Lokalne Badania 
Społeczne dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Rzeszów 2019, str. 8-9. 
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PS), rynku dostawców surowców, podwykonawców, wsparcie we właściwym 

oszacowaniu cen produktów i usług, wsparcie w zakresie rozwoju produktów i usług, 

wprowadzania nowych produktów na rynek, wsparcie w negocjacjach, nawiązywaniu 

współpracy biznesowej, udziałem w targach i innych imprezach); 

• dostosowanie do indywidualnych potrzeb podmiotu; 

• znajomość problematyki ES u osób prowadzących doradztwo i szkolenia. 

Ponadto respondenci wskazywali potrzebę wsparcia inwestycyjnego, nie tylko dla 

przedsiębiorstw społecznych, ale też dla podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ), 

które borykają się z deficytami sprzętowymi i lokalowymi.  

5.6 Efektywność wsparcia w zakresie rozwoju ekonomii społecznej 

W celu określenia efektywności wsparcia w obszarze ekonomii społecznej, w pierwszej 

kolejności obliczone zostaną koszty osiągnięcia produktów i rezultatów dla zakończonych 

projektów. W przypadku Działania 8.5 są to cztery projekty: Nawigator – kompleksowy 

program wspierania rozwoju ekonomii społecznej; Podkarpacki Ośrodek Wspierania 

Ekonomii Społecznej, ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w 

subregionie I oraz ROWES- szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II.  

W opinii ewaluatora w przypadku oceny efektywności kosztowej kompleksowego wsparcia 

udzielanego przez OWES, w przypadku większości wskaźników nie jest możliwe 

wyodrębnienie z budżetu projektów wydatków prowadzących do ich osiągnięcia. Na 

osiągnięcie wskaźników takich jak „procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych 

objętych wsparciem” czy „liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach 

społecznych” składają się w sposób kompleksowy wszystkie usługi świadczone przez OWES 

(pośrednio także usługi animacyjne, np. świadczone wśród samorządów, które przyczyniają 

się do zwiększenia wśród nich zainteresowania zlecaniem podmiotom ES usług użyteczności 

publicznej). Tak samo niemożliwe jest ścisłe wyodrębnienie części budżetu odpowiadających 

za wskaźniki dotyczące poprawy sytuacji społecznej uczestników projektów, gdyż do 

poprawy takiej przyczyniają się pośrednio zarówno działania mające na celu rozwój PS, w 

których pracują uczestnicy, jak i działania mające na celu założenie nowych PS. Dlatego 

koszty jednostkowe wskaźników zostały obliczone przez porównanie z całym budżetem 

projektu, co umożliwia także porównanie między projektami. Dlatego w przypadku 

wskaźnika „liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku 

publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES” 

porównano z jego wartością koszt działań animacyjnych i inkubacyjnych (bez działań 

skierowanych do istniejących PS), a w przypadku pozostałych osiągniętą wartość wskaźnika 

porównano z łącznym kosztem projektu. 

Jednostkowe koszty osiągnięcia rezultatów w przypadku większości projektów są podobne. 

Średni koszt jednego miejsca pracy utworzonego w przedsiębiorstwie społecznym wyniósł 
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87489,73 zł – stosunkowo najniższy był on w przypadku ROWES w subregionie I (73 136,39 

zł), gdzie osiągnięto dużo wyższą wartość wskaźnika niż planowano (312 wobec planowanych 

227 miejsc pracy). Nieco wyższy jest koszt miejsca pracy utworzonego w wyniku działalności 

OWES dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego – wynosi on 

113 958,02 zł; najniższy jest on w przypadku projektu Nawigator (85 567,98 zł).  

Koszt aktywizacji zawodowej jednej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym wynosił 

średnio 205 531,43 zł; najmniej – w przypadku projektu ROWES w subregionie II, zaś na 

jeden procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw objętych wsparciem przypadało 

1 521 236,93 zł (najmniej – w przypadku projektów ROWES, w których osiągnięty został 

wyższy poziom wskaźnika niż planowano).  

Wyniki ankiet wskazują, że w przypadku 4 z 7 badanych projektów realizowanych w ramach 

Działania 8.5 oraz 1 projektu realizowanego w ramach Działania 8.6 wystąpiła sytuacja, w 

której koszt pozyskania wskaźnika okazał się wyższy niż się spodziewano na etapie 

planowania. Przyczyną były wyższe niż zakładano na etapie wniosku koszty usług 

wykonawczych. 

Z wywiadów wynika, że efektywne wsparcie dla PS, które miało wpływ na poprawę ich 

sytuacji, to wsparcie finansowe oraz merytoryczne ze strony doradców biznesowych. 

Potwierdzeniem pozytywnej zmiany u wspartych PS są efekty w zakresie wzrostu ich 

obrotów, które w przypadku projektów PROWES i POWES okazały się trzykrotnie wyższe niż 

zakładano. 

Podsumowując, wsparcie w zakresie ekonomii społecznej jest wprawdzie kosztowne (dużo 

bardziej niż np. narzędzia aktywizacyjne stosowane przez Powiatowe Urzędy Pracy), jest 

jednak w dłuższej perspektywie dużo bardziej trwałe i umożliwia silniejszą aktywizację 

(związane jest bowiem z rozwojem postaw przedsiębiorczych i usamodzielnieniem osób 

wspieranych).  

5.7 Ocena realizacji polityk horyzontalnych w zakresie rozwoju ekonomii społecznej 

Wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Działań 8.5 i 8.6 deklarują 

równą dostępność wsparcia dla wszystkich osób bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, 

niepełnosprawność etc. począwszy od informacji i rekrutacji aż do usług i infrastruktury. We 

wnioskach deklarowano realizację zasad zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z zasadami 

akredytacji OWES, usługi były świadczone w miejscach dostępnych dla osób z 

niepełnosprawnościami. Działania infrastrukturalne mające na celu wyrównywanie szans 

osób z niepełnosprawnościami obejmowały np. wykonanie windy i toalet dla osób 

niepełnosprawnych, wykonanie strony www dla niedowidzących. 

Do innych działań zapewniających równość szans w ramach badanych projektów należą: 

• realizacja działań w miejscach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, 
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• elastyczne formy zgłaszania do projektu (np. za pośrednictwem osoby trzeciej), 

• rozwiązania umożliwiające godzenie życia zawodowego z opieką nad dziećmi (pokoje 

do opieki nad dziećmi na czas udziału rodziców w doradztwie), 

• stosowanie języka wrażliwego na płeć, wiek, poglądy etc., 

• szkolenia z zakresu równości szans dla kadry projektów, 

• zapewnienie tłumaczenia na język migowy. 

Dane z zakończonych projektów w ramach Działania 8.5 wskazują, że działania podjęte na 

rzecz wyrównywania szans i rekrutacji osób z niepełnosprawnością okazały się udane. 

Projekty te cieszyły się stosunkowo dużym zainteresowaniem osób z niepełnosprawnościami, 

a grupa ta stanowiła znaczącą część uczestników (27,5% wszystkich osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie). Choć 

wnioskodawcy projektów ostrożnie szacowali liczbę osób z niepełnosprawnościami objętymi 

wsparciem w projektach, to ostatecznie okazało się, że liczba ta była dużo większa niż 

planowano – 4340 wobec planowanych 1194 (w przypadku projektu ROWES w subregionie II 

przekroczono wartość docelową wskaźnika ponad czterdziestokrotnie).  

Tabela 8 Udział osób z niepełnosprawnościami w projektach w ramach PI 9v 

Projekt Liczba OzN 

objętych 

wsparciem w 

programie – 

planowana 

wartość docelowa 

Liczba OzN 

objętych 

wsparciem w 

programie – 

wartość 

osiągnięta 

Łączna liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym objętych 

wsparciem w 

programie 

Udział OzN w 

ogólnej liczbie 

osób zagrożonych 

ubóstwem/wykluc

zeniem 

społecznym  

Nawigator – 

kompleksowy program 

wspierania rozwoju 

ekonomii społecznej 

102 309 1700 18,2% 

Podkarpacki Ośrodek 

Wspierania Ekonomii 

Społecznej 

10 144 693 20,8% 

ROWES – kompleksowe 

wsparcie sektora 

ekonomii społecznej w 

subregionie I 

10 325 887 36,6% 
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Projekt Liczba OzN 

objętych 

wsparciem w 

programie – 

planowana 

wartość docelowa 

Liczba OzN 

objętych 

wsparciem w 

programie – 

wartość 

osiągnięta 

Łączna liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym objętych 

wsparciem w 

programie 

Udział OzN w 

ogólnej liczbie 

osób zagrożonych 

ubóstwem/wykluc

zeniem 

społecznym  

ROWES- szansą 

rozwoju sektora 

ekonomii społecznej w 

subregionie II 

10 416 1060 39,2% 

ŁĄCZNIE W DZIAŁANIU 

8.5 

132 1194 4340 27,5% 

Koordynacja sektora 

ekonomii społecznej w 

regionie (wszystkie 

tury) 

brak danych brak danych brak danych brak danych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SL2014 według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

W ankiecie wszyscy realizatorzy projektów w ramach Działań 8.5 (7 respondentów) i 8.6 (3 

respondentów) wskazali, że przy opracowywaniu projektu brano pod uwagę równość szans i 

niedyskryminację oraz zasadę zrównoważonego rozwoju. Żaden respondent nie stwierdził, 

że działania te sprawiły mu trudności.  

Udział kobiet i mężczyzn w projektach był co do zasady równy, z pewną przewagą kobiet, 

zwłaszcza jeśli chodzi o działania koordynacyjne, networkingowe i edukacyjne (78%-86% 

kobiet uczestniczyło w spotkaniach sieciujących CIS/KIS (Koordynacja… – tura I i II); 82% 

kobiet uczestniczyło w spotkaniach sieciujących OWES (Koordynacja… – tura I); 74% kobiet 

uczestniczyło w Szkole Liderów w ramach projektu ROWES w subregionie II). 

O ile wszyscy troje respondenci w ramach Działania 8.6 (realizatorzy kolejnych etapów 

projektu pn. Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie) wskazali, że kwestia 

równości szans, niedyskryminacji i równouprawnienia płci jest w ich projekcie bardzo istotna, 

o tyle przedstawiciele projektów OWES najczęściej nie mieli zdania na ten temat lub 

stwierdzali, że jest to kwestia średnio istotna.  

W przypadku zasady zrównoważonego rozwoju wyniki ankiety były podobne: realizatorzy 

projektów w ramach Działania 8.6 wskazywali, że jest ona w ich projekcie bardzo istotna (2 

osoby) lub istotna (1 osoba), zaś w przypadku Działania 8.5 na dużą istotność tej zasady 

wskazała tylko jedna osoba, dwie osoby uznały ją za mało lub średnio istotną, zaś cztery nie 
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miały zdania na ten temat. W tym zakresie we wnioskach o dofinansowanie deklarowano 

ogólne zasady takie jak racjonalne gospodarowanie zasobami, uwzględnienie efektów 

środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez m.in. 

oszczędność prądu i wody, rezygnację z drukowania tam, gdzie nie jest to konieczne, 

gospodarne wykorzystanie materiałów biurowych oraz łączenie spraw w celu ograniczenia 

wyjazdów służbowych. 

Zastosowanie mechanizmów racjonalnych usprawnień zadeklarował tylko jeden respondent 

ankiety realizujący projekt w ramach Działania 8.5 (tłumaczenie migowe, zastosowane 

wobec 9 uczestników). 

Podsumowując, system realizacji projektów na rzecz ekonomii społecznej wymusza na 

realizatorach szczegółowe deklaracje dotyczące działań na rzecz polityk horyzontalnych. 

Choć wielu realizatorów projektów nie dostrzega istotności tych regulacji, to ostatecznie 

można ocenić, że w praktyce projekty w zakresie ekonomii społecznej realizują w sposób 

skuteczny polityki horyzontalne. Zapewniają równy udział kobiet i mężczyzn oraz duży udział 

osób z niepełnosprawnościami wśród uczestników projektów. 

5.8 Komplementarność wsparcia w zakresie rozwoju ekonomii społecznej 

W ramach Działań 8.5 i 8.6 nie występuje komplementarność międzyfunduszowa EFS/EFRR 

w ramach RPO WP 2014-2020. Beneficjenci projektów realizowanych w ramach projektów 

tych Działań mieli możliwość korzystania ze środków EFRR w ramach Działania 6.2, 

przeznaczonych m.in. na wsparcie infrastruktury ekonomii społecznej, jednak nie korzystali z 

niego, co wynikało przede wszystkim z konieczności zapewnienia wkładu własnego.  

Udział środków EFRR w projektach Działania 8.5. został zapewniony poprzez cross-financing. 

Forma ta pozwalała OWES-om na zakupu nieruchomości, infrastruktury (rozumianej jako 

elementy nieprzenośne) oraz dostosowania lub adaptacji budynków i pomieszczeń do 

wysokości nie większej niż 10% projektu. Łączne wydatki z EFRR w ramach cross-financingu 

wyniosły 1 423 093,08 zł i obejmowały zakup i adaptacje nieruchomości, montaż wind i 

rozbudowę toalet. 

Tabela 9 Crossfinancing w projektach Działania 8.5 

Projekt  Wartość cross-
financingu  

Przeznaczenie cross-financingu 

Nawigator – kompleksowy 
program wspierania rozwoju 
ekonomii społecznej 

161 238,77 zł Adaptacja nieruchomości w Łańcucie 

Podkarpacki Ośrodek 
Wspierania Ekonomii 
Społecznej (PAKD Sp.z o.o.) 

345 093,08 zł Zakup lokalu dla Inkubatora w Jaśle 
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Projekt  Wartość cross-
financingu  

Przeznaczenie cross-financingu 

Podkarpacki Ośrodek 
Wspierania Ekonomii 
Społecznej II (PAKD Sp. z 
o.o.) 

575 000,00 zł Zakup lokalu dla Inkubatora w 
Ustrzykach/Krośnie, winda dla osób z 
niepełnosprawnościami dla Inkubatora w Jaśle 

ROWES- kompleksowe 
wsparcie sektora ekonomii 
społecznej w subregionie I 

503 000,00 zł Wykonanie windy dla niepełnosprawnych, 
rozbudowa toalet w celu ich dostosowania do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

RAZEM 1 423 093,08 zł   

Źródło: wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.5 

Ponadto formą potencjalnego wykorzystania środków EFRR było zapisane w projektach i 

realizowane rekomendowanie PES możliwości korzystania z zewnętrznych źródeł 

finansowania, w tym ze środków dostępnych w ramach FE.  

Jedyną formą potencjalnego wykorzystania środków EFRR było zapisane w projektach i 

realizowane rekomendowanie PS przez OWES (w połączeniu z doradztwem) korzystania z 

zewnętrznych źródeł finansowania, w tym ze środków dostępnych w ramach FE. 

 Występuje komplementarność międzyfunduszowa EFS/EFRR w związku z projektem 

SENTINEL, realizowanym przez ROPS. Projekt ma na celu rozwój i wzmacnianie pozycji 

przedsiębiorstw społecznych tak, aby maksymalnie zwiększyć ich wpływ na sektor 

ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej. W ramach projektu dziesięć 

organizacji partnerskich z sześciu krajów Europy Środkowej prowadzi działania mające na 

celu wsparcie i rozwój przedsiębiorstw społecznych. Głównym celem projektu jest pomoc 

przedsiębiorstwom tak, aby stały się prawdziwym motorem integracji społecznej i 

reintegracji zawodowej. Partnerzy projektu SENTINEL testują nowe modele operacyjne oraz 

usługi doradcze zaprojektowane w celu wzmocnienia przedsiębiorstw społecznych w mniej 

rozwiniętych regionach Europy Środkowej. Równocześnie rozwijane są innowacyjne metody 

ułatwiające wymianę informacji i współpracę tych przedsiębiorstw. Projekt jest finansowany 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa 

Środkowa. Budżet Projektu to 1.952.166,05 Euro w tym współfinansowanie ze środków UE 

wynosi 1628325,13 Euro. Czas trwania Projektu to 01.06.2017 – 31.05.2020. 

Wsparcie świadczone w ramach Działań 8.5 i 8.6 było komplementarne wobec PO WER. 

Działanie 2.9 Wsparcie ekonomii społecznej; w ramach wsparcia sektora ES w regionie 

wystąpiła zatem komplementarność międzyprogramowa.  

5.9 Wpływ konsekwencji pandemii COVID-19 na realizację wsparcia w obszarze 

ekonomii społecznej 

Epidemia COVID-19 była główną przyczyną ograniczenia działań projektowych i opóźnień w 

zakresie realizacji części wskaźników opisujących postęp realizacji Działania, na co wskazują 
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zarówno analiza WoP, jak i wywiady pogłębione z przedstawicielami OWES, PS oraz ROPS. 

Wpływ epidemii został omówiony w części raportu odpowiadającej na pytanie ewaluacyjne 

2: Jaka jest skuteczność wsparcia w obszarze ekonomii społecznej? 

Jak wskazuje analiza danych SL, w związku z epidemią udzielono 157 (100% realizacji 

wskaźnika) podmiotom ekonomii społecznej, przy wydatkowaniu 139 032 zł, co stanowiło 

100,01% zaplanowanych środków. 9 PS dostarczyło produktu i usługi na potrzeby 

podmiotów potrzebujących wsparcia w kontekście COVID-19. 

Utrzymywanie się ryzyka związanego z epidemią COVID-19 zależne jest głównej mierze od 

wprowadzanych przez władze państwa ograniczeń związanych z epidemią. Należy założyć, że 

doświadczenia trzech poprzednich fal epidemii będą skłaniały władze do ostrożnego 

wprowadzania ograniczeń. W przypadku, gdyby ograniczenia aktywności gospodarczej i 

społecznej objęły cały region lub część powiatów, należy rozważyć zastosowanie podobnych 

środków w ramach Działania 8.6, jak w przypadku poprzedniej fali. 

5.10 Zalecenia i rekomendacje dla okresu programowania 2021-2027 w obszarze 

ekonomii społecznej 

Odpowiedzi na pytania ewaluacyjne pozwoliły na sformułowanie zaleceń na użytek 

interwencji w przyszłym okresie programowania. 

Odnoszą się one do konieczności zmian w logice interwencji, która powinna w większym 

stopniu być ukierunkowana na wsparcie już działających PS i ich różnorodnych potrzeb 

rozwojowych, a odchodzić na jednoznaczne ukierunkowanie interwencji na wzrost 

zatrudnienia w PS. Są to: 

• rekomendacja dalszej promocji klauzul społecznych oraz zlecania realizacji zadań 

publicznych PS, 

• rekomendacja wspierania dostępu usług biznesowych dla PS, których OWES nie 

świadczy bezpośrednio, lecz wspiera finansowo ich pozyskanie, np. z bazy BUR, 

• rekomendacja przeorientowanie znaczącej części wsparcia sektora ES na działania 

niezwiązane z tworzeniem miejsc pracy. 

Ze względu na to, że PS działające od dłuższego czasu są zainteresowane pozyskiwaniem 

kredytowego wsparcia ze strony banku, a zarazem często dziś ich wnioski są z różnych 

powodów odrzucane jako ryzykowne, konieczne jest także pojawienie się oferty kredytowej 

produktowo zorientowanej na potrzeby i możliwości PS. Przed rokiem 2013 ofertę taką 

posiadał BISE. Zaleca się zatem wystąpienie z inicjatywą do MRiPS w zakresie podjęcia 

negocjacji z bankami (w pierwszej kolejności tymi, w których większościowe udziały posiada 

Skarb Państwa) na temat oferty kredytowej dla sektora ES. 
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Z uwagi na to, że PS nie biorą udziału w przetargach o zamówienia publiczne JST ze względu 

na to, że nisko oceniają swoje szanse i efektywność takich działań, rekomenduje się, by 

promować stosowanie klauzul społecznych PZP wśród przedstawicieli JST regionu. 



Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 w obszarze integracji społecznej – raport końcowy 

138 
 

6 Wnioski i rekomendacje 

Tabela 10 Wnioski i rekomendacje 

L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

1.  Rejestrowany od 2015 roku spadek 

liczby klientów pomocy społecznej 

pociąga za sobą ograniczenie zasobu 

uczestników do osób z licznymi 

dysfunkcjami społecznymi, 

wymagających złożonych i 

długotrwałych działań w ramach 

aktywnej integracji. (str. 31) 

Rekomenduje się 

uwzględnienie w 

programowaniu wsparcia w 

latach 2021-2027 wyższego 

kosztu jednostkowego 

wsparcia osób biernych 

zawodowo w celu uzyskania 

wymiernego efektu 

zatrudnieniowego 

IZ FEP 2021-

2027 

Oszacowanie wartości 

docelowej wskaźnika Liczba 

osób biernych zawodowo 

objętych wsparciem w 

programie w wysokości 

wynikającej z min. 10% 

wyższego kosztu 

jednostkowego (po 

uwzględnieniu wskaźników 

inflacji) niż wynikającego z 

doświadczeń RPO WP 2014-

2020 

31 marca 2023 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Włączenie społeczne Program Operacyjny FEP 2021-2027 

2.  Programy aktywnej integracji 

wykazują ograniczoną skuteczność ze 

względu na strukturalne 

Zaleca się kontynuację 

włączania do programów 

aktywnej integracji również 

IZ FEP 2021-

2027 

Zapisy SZOP, włączenie do 

kategorii kompleksowych 

programów reintegracji 

30 czerwca 

2023 
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

ograniczenia uczestników projektu 

wynikające ze złego stanu zdrowia, 

konieczności opieki nad osobą 

zależną, braku miejsc pracy w 

pobliżu miejsca zamieszkania. 

(str.37) 

usług społecznych 

świadczonych na rzecz 

uczestnika, dotyczących 

wsparcia nad osobą zależną 

oraz usług zdrowotnych 

wspomagających aktywizację 

zawodową uczestnika.  

również usług społecznych 

skierowanych do 

uczestników polegających na 

zapewnieniu opieki nad 

osobą zależną oraz usług 

zdrowotnych, 

wspomagających aktywizację 

zawodową uczestnika.  

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Włączenie społeczne Program Operacyjny FEP 2021-2027 

3.  Zidentyfikowano niskie potencjalne 

zainteresowanie realizacją projektów 

aktywnej integracji obywateli państw 

trzecich (15% badanych 

beneficjentów Działania 8.1), co 

wynika z braku doświadczenia z 

pracy z tą grupą docelową. (str. 51) 

Zaleca się prowadzenie przez 

IZ FEP 2021-2027 

intensywnych działań 

informacyjno-promocyjnych 

skierowanych przede 

wszystkim do organizacji 

non-profit wyjaśniających 

planowane reguły wsparcia 

oraz zalecane sposoby jego 

realizacji. Na poziomie 

wytycznych obszarowych 

IZ FEP 2021-

2027 

MFiPR 

Opracowanie przez IZ FEP 

2021-2027 (ze środków PO 

PT) cyklu szkoleń oraz 

materiałów informacyjno-

promocyjnych określających 

zasady wsparcia obywateli 

państw trzecich.  

MFIPR - Uwzględnienie w 

zasadach wsparcia (wytyczne 

obszarowe) możliwości 

31 marca 2024 
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

istotne będzie uwzględnienie 

w regułach wsparcia 

możliwości wliczania przez 

beneficjentów kosztów 

rekrutacji uczestników w 

koszty bezpośrednie.  

wliczania przez 

beneficjentów kosztów 

rekrutacji uczestników w 

koszty bezpośrednie 

projektów. 

Klasa rekomendacji Programowa/Horyzontalna Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Włączenie społeczne Program Operacyjny FEP 2021-2027 

4.  Ocena wsparcia realizowanego w 

ramach Działania 8.3 pokazuje 

skuteczność i efektywność wsparcia. 

Zaplanowane interwencje, których 

celem była poprawa dostępności 

usług społecznych i usług 

zdrowotnych kompleksowo 

odpowiadają na zidentyfikowane 

problemy. Wkład funduszy 

regionalnych widoczny był przede 

wszystkim w powstanie DDP. W 

mniejszym stopniu wsparcie 

widoczne było w zakresie Klubów dla 

W kontekście nowej 

perspektywy finansowej 

niezbędne jest 

kontynuowanie wdrażania 

wypracowanych programów 

zdrowotnych, przede 

wszystkim finansowania 

usług zdrowia psychicznego, 

w tym opieki psychiatrycznej 

i psychologicznej. Zasadne 

będzie również zapewnienie 

wsparcia w obszarze zdrowia 

ze środków EFS+ w zakresie 

IZ FEP 2021-

2027 

Wprowadzenie zapisów do 

SZOP: 

• kontynuacja wspierania 

projektów z zakresu 

opieki psychiatrycznej i 

psychologicznej; 

• wprowadzenie typu 

projektu – usługi 

rehabilitacji zdrowotnej 

dla osób cierpiących na 

schorzenia wpływające na 

ich niezdolność do pracy; 

30 czerwca 

2023 
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Seniora. Z analizy zrealizowanych 

projektów widać, że operacje 

dotacyjne realnie wpłynęły na 

poprawę dostępu do usług 

społecznych i usług zdrowotnych. W 

świetle trendów demograficznych 

należy przyjąć, że zapotrzebowanie 

na usługi opiekuńcze i aktywizacyjne 

będzie rosnąć. W kolejnej 

perspektywie finansowej 2021+ 

należy położyć nacisk na opiekę 

wytchnieniową. Odnośnie usług 

zdrowotnych należy kierunkować 

wsparcie szczególnie na osoby 

starsze. (str.105) 

usług zdrowotnych, 

rehabilitacyjnych 

odnoszących się do schorzeń 

stanowiących główne 

przyczyny niezdolności do 

pracy, tj.: układów: krążenia, 

oddechowego, kostno-

stawowo-mięśniowego, oraz 

chorób onkologicznych, np. 

Zasadne będzie rozszerzenie 

form organizacyjnych opieki 

nad osobami starszymi i 

przewlekle chorymi o 

wsparcie ośrodków opieki 

paliatywnej.  

wprowadzenie typu 

projektu: wsparcie ośrodków 

i usług specjalistycznych w 

zakresie opieki paliatywnej. 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Włączenie społeczne Program Operacyjny FEP 2021-2027 

5.  Wyniki badania pokazały, że w 

obliczu braków kadrowych osób 

realizujących usługi opiekuńcze i 

asystenckie beneficjenci często 

Zaleca się umożliwienie w 

przyszłym okresie 

programowania, w ramach 

typu wsparcia dotyczącego 

IZ FEP 2021-

2027 

Wprowadzenie zapisów do 

SZOP i dokumentacji 

konkursowej dotyczących 

możliwości finansowania 

30 czerwca 

2023 
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

decydowali się na zatrudnienie osób 

przypadkowych, co negatywnie 

wpływało na jakość usług (str.104) 

świadczenia usług 

opiekuńczych i asystenckich, 

uwzględnienia w kosztach 

bezpośrednich szkoleń lub 

kursów dla osób 

realizujących usługi 

opiekuńcze i asystenckie, 

analogicznie do wspierania 

opiekunów osób zależnych. 

szkoleń/kursów dla osób 

realizujących usługi 

opiekuńcze.  

 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Włączenie społeczne Program Operacyjny FEP 2021-2027 

6.  Zidentyfikowano potrzebę ciągłego 

podnoszenia kompetencji w zakresie 

pełnienia pieczy zastępczej. W 

związku z dynamiczną sytuacją 

rodzin zastępczych, 

usamodzielnianiem się 

wychowanków i opuszczaniu przez 

nich pieczy, przyjmowaniem na ich 

miejsce kolejnych dzieci (będących 

na różnym etapie rozwoju i w innymi 

Niezbędne jest zapewnienie 

dostępu do szkoleń, 

umożliwiających opiekunom 

sprawującym pieczę 

zastępczą zdobycie nowych 

umiejętności, jak również 

aktualizowanie już 

posiadanej wiedzy również 

po zakończeniu wsparcia.  

IZ FEP 2021-

2027 

Przyjęcie zasady trwałości tj. 

zapewnienia wsparcia 

kompetencyjnego osobom 

sprawującym pieczę 

zastępczą minimum 12 

miesięcy po zakończeniu 

działań projektowych.  

Zapisy w SZOP 

31 grudnia 

2023 
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

wieku, mierzących się z innymi 

zaburzeniami), ważne z perspektywy 

uczestników jest systematyczne 

szkolenie i podnoszenie kwalifikacji. 

(str. 91) 

 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Włączenie społeczne Program Operacyjny FEP 2021-2027 

7.  Wnioski z wywiadów z 

beneficjentami oraz uczestnikami 

projektów z zakresu pieczy 

zastępczej pozwalają stwierdzić, że 

ważne jest wsparcie wychowanków 

pieczy w procesie usamodzielniania, 

w tym odnalezienia się w nowej 

rzeczywistości, gdyż nie zawsze 

opiekunowie zastępczy czują się 

kompetentni do właściwego 

ukierunkowania takiej osoby. 

Zidentyfikowano również, że dzieci 

opuszczające placówki opiekuńczo-

wychowawcze częściej doświadczają 

W kolejnej perspektywie 

rekomenduje się 

uwzględnienie projektów 

koncentrujących się na 

wsparciu procesy 

usamodzielniania się 

wychowanków PZ, zwłaszcza 

pieczy instytucjonalnej, 

uwzględniające doradztwo 

zawodowe i aktywizację 

zawodową oraz 

kształtowanie kompetencji 

interpersonalnych i 

społecznych. 

IZ FEP 2021-

2027 

Uwzględnienie w katalogu 

wsparcia projektów 

wspierających proces 

usamodzielniania 

wychowanków i 

wychodzenia z pieczy 

zastępczej, w tym wsparcie 

psychologiczne, 

przygotowujące do 

odnalezienia się w nowej 

sytuacji, wsparcie w radzeniu 

sobie z wyzwaniami dnia 

codziennego, pomoc i 

profesjonalne doradztwo w 

30 czerwca 

2023 
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

kłopotów z usamodzielnieniem i 

przystosowaniem do życia, niż te, 

które wychowywały się w rodzinach 

adopcyjnych i zastępczych (str. 91).  

 

 wyborze ścieżki zawodowej, 

zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami. 

Niezbędne jest 

wprowadzenie 

indywidualnych programów 

usamodzielniania 

ukazujących wychowankom 

pieczy, jak mogą 

organizować swoje dalsze 

życie, a przy tym 

zapewniających im poczucie 

bezpieczeństwa, że nie są 

pozostawieni sami sobie. 

Istotne jest również 

monitorowanie realizacji 

tych programów. 

 Klasa rekomendacji Programowa Podklasa 

rekomendacji 

Operacyjna 30 czerwca 

2023 
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Obszar tematyczny Włączenie społeczne Program Operacyjny FEP 2021-2027 

8.  Wsparcie w ramach Działania 8.4 w 

niewielkim stopniu uwzględniało 

projekty w zakresie kształcenia 

kandydatów na rodziny zastępcze i 

adopcyjne oraz doskonalenia osób 

sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą (spokrewnionych, 

niezawodowych i zawodowych 

rodzin zastępczych) z uwagi na fakt 

nierozstrzygnięcia konkursu na ten 

typ projektu. Identyfikuje się 

zapotrzebowanie na ten typ 

projektu, zwłaszcza wśród 

uczestników, osób pełniących 

funkcje rodziców zastępczych Należy 

również wskazać na niekorzystne 

statystyki dotyczące spadku liczby 

rodzin zastępczych w regionie w 

latach 2014-2020, co wskazuje na 

zasadność wsparcia w tym zakresie. 

(str. 76) 

Rekomenduje się ogłoszenie 

w nowej perspektywie oraz 

złagodzenie kryterium 

dostępu do wsparcia dla 

konkursu w zakresie 

wsparcia procesu 

deinstytucjonalizacji pieczy 

zastępczej m.in. poprzez: 

wsparcie rozwoju rodzinnych 

form pieczy zastępczej, w 

tym kształcenia kandydatów 

na rodziny zastępcze i 

adopcyjne oraz doskonalenie 

osób sprawujących rodzinną 

pieczę zastępczą 

(spokrewnionych, 

niezawodowych i 

zawodowych rodzin 

zastępczych, osób 

prowadzących rodzinne 

domy dziecka oraz 

IZ FE 2021-

2027 

Realizacja naboru w zakresie 

wsparcia procesu 

deinstytucjonalizacji pieczy 

zastępczej m.in. poprzez 

kształcenie kandydatów na 

rodziny zastępcze i 

adopcyjne oraz doskonalenia 

osób sprawujących rodzinną 

pieczę zastępczą. 

Wprowadzenie wartości 

docelowej w ramach 

kryterium dostępu.  

Realizacja działań 

informacyjno-promocyjnych 

w zakresie propagowania 

idei pieczy zastępczej, 

akcentujących korzyści ze 

zdeinstytucjonalizowanych 

usług wsparcia rodziny, w 

tym dzieci i młodzieży. 

30 czerwca 

2023 
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

 dyrektorek/dyrektorów i 

pracowników/pracownic 

placówek opiekuńczo – 

wychowawczych typu 

rodzinnego) między innymi 

poprzez: szkolenia, 

warsztaty, doradztwo 

indywidualne i grupowe, 

superwizję. 

 

Niezbędna jest również 

intensyfikacja działań w 

zakresie promocji idei 

rodzicielstwa zastępczego 

oraz zintegrowanie tych 

działań ze zwiększaniem 

dostępności do 

specjalistycznego 

poradnictwa dla osób 

sprawujących pieczę 

zastępczą. 

Organizacja spotkań 

informacyjnych dla 

kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej lub 

chcących prowadzić rodzinne 

domy dziecka. 

Stworzenie zachęt dla rodzin 

zastępczych, poprzez 

wprowadzenie przez gminy, 

które identyfikują na swoim 

obszarze brak takich rodzin, 

systemu zniżek na usługi 

oferowane przez spółki 

samorządowe. Wpłynęłoby 

to na szybki i łatwy dostęp 

do niezbędnych specjalistów, 

co mogłoby skłonić większą 

liczbę osób do pełnienia roli 

opiekunów pełniących pieczę 

zastępczą. 

 

 



Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 w obszarze integracji społecznej – raport końcowy 

147 
 

L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

 Klasa rekomendacji Programowa Podklasa 

rekomendacji 

Operacyjna 30 czerwca 

2023 

 

Obszar tematyczny Włączenie społeczne Program Operacyjny FEP 2021-2027 

9.  Zidentyfikowano ograniczony 

potencjał NGO w zakresie organizacji 

wsparcia dla rodzin. Współpraca z 

jednostkami powiatowymi w 

zakresie organizacji pieczy zastępczej 

mogłaby wpłynąć na większą 

skuteczność w dotarciu do osób 

potrzebujących wsparcia w tym 

zakresie. Inne korzyści ze współpracy 

wiążą się z możliwością zapewnienia 

wysokiej jakości usług np. dzięki 

możliwości wykorzystania potencjału 

merytorycznego partnerów i ich 

zaplecza technicznego. (str. 80) 

Kluczowa jest intensyfikacja 

współpracy JST i NGO w 

zakresie organizacji pieczy 

zastępczej oraz usług na 

rzecz dziecka i rodziny oraz 

wypracowanie standardów 

tej współpracy pomiędzy 

instytucjami. 

IZ FE 2021-

2027 

Wykorzystanie istniejących 

dobrych praktyk w zakresie 

organizacji pieczy zastępczej 

miedzy JST a sektorem 

pozarządowym polegających 

m.in. na opracowaniu 

strategii tej współpracy oraz 

standardów w tym zakresie. 

Jednym z bazowych 

rozwiązań może być 

utworzenie w tym celu grupy 

roboczej z udziałem 

przedstawicieli JST oraz 

środowiska pozarządowego, 

specjalizującego się we 

wsparciu rodziny i/lub pieczy 

zastępczej. Utworzenie tego 

31 grudnia 

2023 
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

rodzaju platformy dyskusji 

umożliwiłoby wymianę 

wiedzy w zakresie 

istniejących potrzeb, 

problemów oraz możliwych 

rozwiązań. Rozważenie 

wprowadzenia w ramach 

kryteriów oceny projektów w 

przyszłej perspektywy 

punktacji premiującej 

realizację projektów 

partnerskich. 

Wprowadzenie zachęt dla 

organizacji pozarządowych, 

które mogłyby realizować 

wsparcie dla rodzin, w tym 

rodzin zastępczych. Wsparcie 

ze strony samorządu 

mogłoby się odbywać 

poprzez przyznawanie 

dodatkowych punktów w 

konkursach otwartych np. w 
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

zakresie prowadzenia 

specjalistycznego 

poradnictwa dla rodzin 

adopcyjnych i zastępczych 

(które jest słabo dostępne) 

tam, gdzie nasilenie 

problemu jest największe. 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Włączenie społeczne Program Operacyjny FEP 2021-2027 

10.  Dzięki projektom Działania 8.4 

zwiększyła się dostępność do usług 

specjalistycznych. Praca ze 

specjalistami przynosi największe i 

najbardziej wymierne efekty. 

Zidentyfikowano tez wysoką 

skuteczność tego typu wsparcia w 

zakresie poprawy sytuacji 

uczestników projektów. Należy 

również wskazać na wciąż istniejące 

Niezbędne jest 

kontynuowanie dostępu do 

specjalistycznego 

poradnictwa dla rodzin oraz 

osób sprawujących pieczę 

zastępczą. 

IZ FEP 2021-

2027 

Uwzględnienie w katalogu 

działań projektowych 

wsparcia w zakresie 

specjalistycznego 

poradnictwa, np. poprzez 

rozwijanie lokalnych 

punktów specjalistycznego 

poradnictwa. 

 

30 czerwca 

2023 
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

duże zapotrzebowanie na tego 

rodzaju usługi. (str.76) 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Włączenie społeczne Program Operacyjny FEP 2021-2027 

11.  Wsparcie PS polega głównie na 

wsparciu poprzez świadczenie usług 

przez OWES. 

W przypadku niektórych branż formą 

wsparcia PS może być 

dofinansowanie usługi rozwojowej 

dostępnej na rynku. Dotyczyć może 

to zarówno usług rozwojowych, 

dostępnych w ramach BUR, jak i 

usług marketingowych, doradczych 

oraz wszelkich innych, na które 

istnieje popyt. (str. 117) 

Rekomenduje się 

powierzenie OWES funkcji 

regionalnego operatora PSF 

dla usług rozwojowych 

dostępnych poprzez BUR. 

Usługi pozostałe byłyby 

rekomendowane w oparciu o 

katalog stworzony na 

poziomie regionalnym.  

 

IZ FEP 2021-

2027  

Powierzenie w ramach FEP 

2021-2022 funkcji operatora 

regionalnego PSF dla usług 

dostępnych przez BUR. Dla 

usług spoza BUR należy w 

oparciu o doświadczenie z 

obecnego okresu 

programowania powinien 

zostać stworzony katalog 

dostępnych wykonawców 

usług. 

 

31 grudnia 

2023 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Włączenie społeczne Program Operacyjny FEP 2021-2027 
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

12.  Wsparcie ES zorientowane jest 

przede wszystkim na tworzenie 

nowych PS oraz stymulowanie 

zatrudnienia w PS. 

PS w celu uzyskania wsparcia w 

ramach Działania 8.5 decydują się na 

zatrudnienie nowych pracowników, 

choć nie stanowi to ich najpilniejszej 

potrzeby rozwojowej. (str. 119) 

Rekomenduje się 

przeorientowanie znaczącej 

części wsparcia sektora ES na 

wsparcie podmiotów już 

działających, niezwiązane z 

tworzeniem nowych miejsc 

pracy. 

IZ FEP 2021-

2027  

Odpowiednie zmiany 

zapisów celów wsparcia w 

dokumentach 

programowych przyszłej 

perspektywy finansowej. 

30 czerwca 

2022 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Włączenie społeczne Program Operacyjny FEP 2021-2027 

13.  PS nie biorą udziału w przetargach o 

zamówienia publiczne JST. (str. 128) 

Należy promować 

stosowanie klauzul 

społecznych PZP wśród 

przedstawicieli JST regionu, 

odpowiedzialnych za 

zmówienia publiczne. 

IZ FEP 2021-

2027 

Akcja informacyjno-

promocyjna skierowana do 

JST regionu, promująca 

stosowanie klauzul 

społecznych, realizowana w 

ramach kontynuowanego 

projektu systemowego ROPS, 

współfinansowana ze 

środków EFS. 

30 czerwca 

2024 
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Włączenie społeczne Program Operacyjny FEP 2021-2027 
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7 Conclusions and recommendations 

Tabela 11 Conclusions and recommendations 

No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of 
the recomm. 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

1.  The decrease in the number of social 
welfare clients recorded since 2015 
entails limiting the resource of 
participants to people with 
numerous social dysfunctions, 
requiring complex and long-term 
activities as part of active 
integration. (p. 31) 

It is recommended to include 
in the programming of 
support in 2021-2027 a 
higher unit cost of support 
for economically inactive 
people in order to achieve a 
measurable employment 
effect 

MA EFP 
2021-2027  

Estimating the target value of 
the indicator Number of 
economically inactive people 
covered by support under the 
program in the amount 
resulting from min. 10% higher 
unit cost (after taking into 
account inflation rates) than 
that resulting from the 
experience of the Pomorskie 
ROP 2014-2020 

March 31, 2023 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Social inclusion Operational Programme EFP 2021-2027 

2.  Active inclusion programs show 
limited effectiveness due to the 
structural limitations of the project 
participants resulting from poor 
health, the need to care for a 
dependent, and the lack of jobs close 
to home. (p. 37) 

It is recommended to 
continue to include in active 
integration programs also 
social services provided to 
the participant, concerning 
support for a dependent 
person and health services 

MA EFP 
2021-2027  

Provisions of the SZOP, 
including in the category of 
comprehensive reintegration 
programs also social services 
aimed at participants consisting 
in providing care for a 
dependent person and health 
services supporting the 

June 30, 2023 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of 
the recomm. 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

supporting the professional 
activation of the participant.  

professional activation of the 
participant.  

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Social inclusion Operational Programme EFP 2021-2027 

3.  Low potential interest in 
implementing projects for active 
integration of third-country 
nationals was identified (15% of 
surveyed beneficiaries of Measure 
8.1), which results from the lack of 
experience in working with this 
target group. (p. 51) 

It is recommended that the 
MA EFP 2021-2027 conduct 
intensive information and 
promotion activities aimed 
primarily at non-profit 
organizations, explaining the 
planned rules of support and 
recommended methods of 
its implementation. At the 
level of area guidelines it will 
be recommended to include 
in the support rules the 
possibility of including the 
costs of recruiting 
participants in direct costs by 
beneficiaries.  

MA EFP 
2021-2027  

MFiPR 

Development by the MA of EFP 
2021-2027 (from the OP TA 
funds) of a training cycle and 
information and promotion 
materials defining the rules of 
supporting third-country 
nationals. 

MFIPR Including in the support 
rules (project implementation 
regulations) the possibility for 
beneficiaries to include the 
costs of recruiting participants 
in the direct costs of projects. 

March 31, 2024 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Social inclusion Operational Programme EFP 2021-2027 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of 
the recomm. 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

4.  The evaluation of the support 
implemented under Measure 8.3 
shows the effectiveness and 
efficiency of the support. Scheduled 
interventions aimed at improving the 
availability of social services and 
health services comprehensively 
address the identified problems. The 
contribution of regional funds was 
visible primarily in the creation of 
the DDP. Support was visible to a 
lesser extent in the area of Clubs for 
Seniors. The analysis of the 
implemented projects shows that 
the grant operations have a real 
impact on the improvement of 
access to social services and health 
services. In the light of demographic 
trends, it should be assumed that 
the demand for care and activation 
services will grow. In the next 
financial perspective 2021+, 
emphasis should be placed on 
respite care. With regard to health 
services, support should be targeted 
especially at the elderly (P.105). 

In the context of the new 
financial perspective, it is 
necessary to continue the 
implementation of 
developed health programs, 
in particular the financing of 
mental health services, 
including psychiatric and 
psychological care. It will also 
be reasonable to provide 
support in the area of health 
from the ESF + funds in the 
field of health and 
rehabilitation services 
related to diseases that are 
the main causes of work 
incapacity, i.e. 
cardiovascular, respiratory, 
bone-joint-muscular systems, 
and oncological diseases, e.g. 
the organizational forms of 
care for the elderly and 
chronically ill will be 
extended to include support 
from palliative care centers. 

MA EFP 
2021-2027  

Introduction of entries to the 
SZOP: 

• continuation of support for 
projects in the field of 
psychiatric and 
psychological care; 

• introduction of a project 
type - health rehabilitation 
services for people 
suffering from conditions 
affecting their incapacity for 
work; 

• introduction of the project 
type: support for centers 
and specialist services for 
palliative care. 

June 30, 2023 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of 
the recomm. 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Social inclusion Operational Programme EFP 2021-2027 

5.  The results of the study showed that 
in the face of the staff shortages of 
people providing care and assistant 
services, the beneficiaries often 
decided to employ random people, 
which had a negative impact on the 
quality of services.(P.104) 

It is recommended to enable 
in the future programming 
period, as part of the type of 
support concerning the 
provision of care and 
assistant services, to include 
in the costs of direct training 
or courses for people 
providing care and assistant 
services, similarly to 
supporting carers of 
dependent persons. 

MA EFP 
2021-2027  

Introducing provisions to the 
SZOP and competition 
documentation regarding the 
possibility of financing training 
/ courses for people providing 
care services.  

June 30, 2023 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Social inclusion Operational Programme EFP 2021-2027 

6.  The need for continuous 
improvement of competences in the 
field of foster care was identified. 
Due to the dynamic situation of 
foster families, becoming 
independent and leaving their care, 
taking in their place more children 

It is essential to ensure 
access to training, enabling 
foster carers to acquire new 
skills, as well as updating 
existing knowledge also after 
the end of support. 

MA EFP 
2021-2027  

Adoption of the principle of 
durability, i.e. providing 
competence support to 
persons holding foster care for 
a minimum of 12 months after 

December 31, 
2023 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of 
the recomm. 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

(at different stages of development 
and at different ages, facing other 
disorders), it is important from the 
participants' perspective to 
systematically train and improve 
qualifications. (p.91) 

 

 

the completion of project 
activities.  

Entries in the SZOP 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Social inclusion Operational Programme EFP 2021-2027 

7.  The conclusions from the interviews 
with beneficiaries and participants of 
foster care projects allow us to 
conclude that it is important to 
support foster children in the 
process of becoming independent, 
including finding themselves in a 
new reality, because not always 
foster carers feel competent to 
direct such a person. It was also 
identified that children leaving care 
and educational institutions more 
often experience problems with 
independence and adaptation to life 
than those who grew up in adoptive 
and foster families (p.91). 

 

In the next perspective, it is 
recommended to include 
projects focusing on 
supporting the processes of 
independence of FC charges, 
especially institutional care, 
taking into account career 
counseling and professional 
activation, as well as shaping 
interpersonal and social 
competences. 

 

MA EFP 
2021-2027 

Including projects supporting 
the process of becoming 
independent and leaving foster 
care in the support catalog, 
including psychological 
support, preparing them to find 
themselves in a new situation, 
support in coping with the 
challenges of everyday life, 
assistance and professional 
advice in choosing a career 
path, in accordance with 
individual needs. 
It is necessary to introduce 
individual self-empowerment 
programs that show the foster 
children how they can organize 

June 30, 2023 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of 
the recomm. 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

their further life, and at the 
same time provide them with a 
sense of security that they are 
not left to themselves. It is also 
important to monitor the 
implementation of these 
programs. 

 Recommendation class Programmatic Recommend
ation 
subclass 

Operational Recommendatio
n class 

Thematic area Social inclusion Operational 
Programme 

EFP 2021-2027 Thematic area 

8.  Support under Measure 8.4 to a 
small extent included projects in the 
field of educating candidates for 
foster families and adoptive families, 
as well as improving people with 
foster family care (relatives, non-
professionals and professional foster 
families) due to the fact that the 
competition for this type of project 
was not adjudicated. However, there 
is a need for this type of project. 

It should also be pointed out the 
unfavorable statistics concerning the 

It is recommended to renew 
the competition in the area 
of educating candidates for 
foster families and adoptive 
families, as well as improving 
people who exercise family 
foster care (Type 4a) in the 
new perspective, and to ease 
the criterion of access to 
support. 

The scope of the project 
concerns support for the 
process of 

MA EFP 
2021-2027  

It is recommended to announce 
in a new perspective and to 
ease the criterion of access to 
support for the competition in 
terms of supporting the process 
of deinstitutionalization of 
foster care, e.g. by: supporting 
the development of family 
forms of foster care, including 
the education of candidates for 
foster families and adoptive 
families, and the improvement 
of people who exercise family 
foster care (relatives, non-

June 30t, 2023 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of 
the recomm. 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

decrease in the number of foster 
families in the region in 2014-2020. 
(p.76) 

deinstitutionalization of 
foster care through: support 
for the development of 
family forms of foster care, 
including the education of 
candidates for foster families 
and adoptive families, and 
the improvement of people 
in foster family care 
(relatives, non-professional 
and professional foster 
families, people running 
family orphanages and 
headmasters / directors and 
employees / employees of 
family-type care and 
educational institutions), 
inter alia, through: training, 
workshops, individual and 
group counseling, 
supervision. It is necessary to 
intensify activities in the area 
of promoting the idea of 
foster parenthood. 

professionals and professional 
foster families, people running 
family orphanages, as well as 
directors / directors and 
employees / employees of 
childcare centers) family type 
educational), inter alia, 
through: training, workshops, 
individual and group 
counseling, supervision. 
It is also necessary to intensify 
activities in the field of 
promoting the idea of foster 
parenthood and to integrate 
these activities with increasing 
the availability of specialist 
counseling for people who 
exercise foster care. 
Programmatic 
Social inclusion 
The key issue is the 
intensification of cooperation 
between local government 
units and NGOs in the field of 
foster care and services for 
children and families, and the 
development of standards for 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of 
the recomm. 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

this cooperation between 
institutions. 

It is also important to monitor 
the implementation of these 
programs. 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Social inclusion Operational Programme EFP 2021-2027 

9.  Limited potential of NGOs in 
organizing support for families has 
been identified. Cooperation with 
poviat units in organizing foster care 
could result in greater effectiveness 
in reaching people who need 
support in this area. Other benefits 
of cooperation are related to the 
possibility of providing high-quality 
services, e.g. thanks to the possibility 
of using the potential of partners 
and their technical facilities. (p. 80) 

The key issue is the 
intensification of 
cooperation between local 
government units and NGOs 
in the field of foster care and 
services for children and 
families, and the 
development of standards 
for this cooperation between 
institutions. 

MA EFP 
2021-2027  

Use of existing good practices 
in the field of foster care 
organization between local 
government units and the non-
governmental sector, including 
on the development of a 
strategy for this cooperation 
and standards in this area. One 
of the basic solutions may be 
the creation of a working group 
for this purpose with the 
participation of local 
government units and the non-
governmental community, 
specializing in supporting the 
family and / or foster care. The 
creation of such a discussion 
platform would enable the 

December 31, 
2023 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of 
the recomm. 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

exchange of knowledge on the 
existing needs, problems and 
possible solutions. 
Including in the evaluation 
criteria Consider introducing, in 
the framework of the project 
evaluation criteria, in the future 
perspective, bonus points 
rewarding this type of 
cooperation with the 
implementation of partnership 
projects. 
Introducing incentives for non-
governmental organizations 
that could provide support for 
families, including foster 
families. Support from the local 
government could take place 
by awarding additional points 
in open competitions, e.g. in 
the field of specialist counseling 
for adoptive and foster families 
(which is poorly available) 
where the problem is the 
highest. 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of 
the recomm. 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

Thematic area Social inclusion Operational Programme EFP 2021-2027 

10.  Thanks to the projects of Measure 
8.4, the availability of specialist 
services has increased. Working with 
specialists brings the greatest and 
most tangible results. The high 
effectiveness of this type of support 
was also identified in terms of 
improving the situation of project 
participants. It should also be 
pointed out that there is still a great 
demand for this type of services. (p. 
76) 

It is necessary to continue 
access to specialist 
counseling for families and 
people with foster care. 

MA EFP 
2021-2027  

Including specialist counseling 
support in the catalog of 
project activities, e.g. by 
developing local specialist 
counseling points. 

  

June 31, 2023 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Social inclusion Operational Programme EFP 2021-2027 

11.  PS support consists mainly of 
support through the provision of 
services by OWES. 

For some industries, a form of PS 
support may be co-financing a 
development service available on 
the market. This may apply to both 
development services available 

It is recommended to entrust 
OWES with the function of a 
regional PSF operator for 
development services 
available through BUR. Other 
services would be 
recommended on the basis 

MA EFP 
2021-2027  

Entrusting the function of the 
PSF regional operator under 
FEP 2021-2022 for services 
available through BUR. For 
services outside the BUR, a 
catalog of available service 
providers should be created 
based on the experience from 

December 31, 
2023 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of 
the recomm. 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

under BUR, as well as marketing, 
consulting and any other services for 
which there is a demand. (p 117) 

of a catalog created at the 
regional level.  

the current programming 
period.  

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Social inclusion Operational Programme EFP 2021-2027 

12.  The SE support is focused primarily 
on creating new SEs and stimulating 
employment in the SE. 

In order to obtain support under 
Measure 8.5, social enterprises 
decide to hire new employees, 
although this is not their most 
urgent development need. (p. 119) 

It is recommended to 
reorient a significant part of 
the support from the social 
economy sector to 
supporting entities already 
operating, not related to the 
creation of new jobs. 

MA EFP 
2021-2027  

Appropriate changes to the 
provisions of the support 
objectives in the programming 
documents of the future 
financial perspective. 

June 30, 2022 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Social inclusion Operational Programme EFP 2021-2027 

13.  PS do not take part in public 
procurement tenders of local 
government units. (p. 128) 

The application of the PPL 
social clauses should be 
promoted among the 
representatives of local 
government units in the 
region responsible for public 
contracts. 

MA EFP 
2021-2027  

An information and promotion 
campaign promoting social 
clauses should be undertaken, 
addressed to the local 
government units of the region, 
implemented as part of the 

June 30, 2023 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of 
the recomm. 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

continued ROPS system 
project, co-financed by the ESF. 

 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Social inclusion Operational Programme EFP 2021-2027 
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8.3 Studium statystyczne 

(w oddzielnym pliku) 


