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STRESZCZENIE  

LOGIKA WSPARCIA W RAMACH OSI 9 RPO WM NA LATA 2014-2020: 

 Na potrzeby realizacji wsparcia ukierunkowanego na niwelowanie obszaru ubóstwa i wy-

kluczenia społecznego w Małopolsce stworzono trzy działania w ramach osi 9 RPO WM na 

lata 2014-2020. Każde z działań dotyczy innego obszaru wsparcia, począwszy od aktywnej 

integracji społecznej i zawodowej (Działanie 9.1), poprzez rozwój usług społecznych i zdro-

wotnych (Działanie 9.2), kończąc na rozwoju przedsiębiorczości społecznej (Działanie 9.3). 

Taka konstrukcja osi 9 zapewnia kompleksowe wsparcie odpowiadające na szereg proble-

mów i wyzwań występujących w województwie małopolskim.  

 Na realizację wsparcia w osi 9 przeznaczono ponad 1 017 mld zł, co stanowi 7,66 proc. całej 

alokacji na realizację RPO WM w latach 2014-2020. W ramach PI 9v stopień wykorzystanej 

alokacji jest najwyższy (97,10 proc. – na podstawie wydanych decyzji o dofinansowanie). 

W pozostałych dwóch priorytetach inwestycyjnych poziom wykorzystanej alokacji kształ-

tuje się na poziomie oscylującym w granicach 70 proc. (66,37 proc. 09i oraz 70,64 proc. 09iv) 

– według stanu na 31 marca 2020 r.   

 W sumie przeprowadzono 28 naborów na dofinansowanie projektów w osi 9 (według stanu 

na 31 maja 2020 r.). Najwięcej naborów ogłoszono w roku 2017 (8 konkursów) i 2019 (7 kon-

kursów).  

 W osi 9 zidentyfikowano 420 projektów, które uzyskały dofinansowanie. Najwięcej projektów 

dotyczyło aktywnej integracji (łącznie 237). 420 to liczba wszystkich umów zawartych w osi 

9 do dnia 31.05.2020 r., bez umów rozwiązanych. 99 projektów już się zakończyło (rozliczono 

wniosek końcowy). 

 W wyniku realizowanych projektów, ze wsparcia skorzystało ponad 39 tys. mieszkańców 

województwa (według stanu z 2 marca 2020 roku). 2/3 ogółu uczestników to kobiety. Blisko 

1/3 uczestników to osoby w wieku 50+. 19 proc. to dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. Prze-

ważająca część uczestników to osoby bierne zawodowo (58 proc.) i bezrobotne (23 proc.).  

 

OCENA DZIAŁANIA 9.1: 

 W Działaniu 9.1 przyznano w sumie ponad 100 tys. usług wsparcia dla prawie 16,5 tys. osób. W 

projektach realizowanych przez OPS i PCPR w ramach Poddziałania 9.1.1 udzielono ponad 

41,3 tys. form wsparcia. Przy liczbie uczestników na poziomie 7,8 tys. oznacza to, iż przecięt-

nie jeden uczestnik otrzymał 5 form wsparcia. Najwięcej przydzielono usług wsparcia o cha-

rakterze społecznym (ponad 17,8 tys.). Należy zauważyć, że w projektach wdrażanych w 

Poddziałaniu 9.1.2 udzielono więcej form wsparcia niż w Poddziałaniu 9.1.1 (o ponad 30 proc.). 

W pewnym stopniu wynika to z tego, iż w projektach aktywnej integracji realizowanych w 

Poddziałaniu 9.1.2 wzięła udział większa liczba uczestników (o blisko 10 proc.). Ale zauwa-

żalna jest też tendencja, iż w projektach z Poddziałania 9.1.2 przyznawano więcej form 

wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika niż w projektach wdrażanych przez OPS i 

PCPR. 
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 Uczestnicy badania wysoko oceniali trafność i kompleksowość wsparcia zrealizowanego w 

projektach z zakresu aktywnej integracji. Porównując wyniki dla Poddziałań 9.1.1 i 9.1.2 

można zauważyć, iż wyżej adekwatność poszczególnych form wsparcia oceniali uczestnicy 

projektów w ramach drugiego Poddziałania. Aczkolwiek podkreślenia wymaga fakt, iż nie 

były to wyraźnie duże rozbieżności. 

 Wsparcie uzyskane w projektach, jak wynika z badania, było nie tylko trafne, ale też przynio-

sło wiele zmian w życiu społecznym i zawodowym odbiorców. Najczęściej deklarowanym 

efektem wsparcia było zdobycie nowych umiejętności. Taką odpowiedź zaznaczyło 69 proc. 

odbiorców wsparcia w projektach z Poddziałania 9.1.1 i aż 78 proc. uczestników z Poddziała-

nia 9.1.2. Dosyć duży odsetek badanych efekt wsparcia wiązał z podniesieniem kwalifikacji 

(połowa uczestników Poddziałania 9.1.1 i 71 proc. badanych z drugiego Podziałania). Innym 

ważnym efektem była poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego. Taki efekt wsparcia zau-

ważyło 65 proc. odbiorców wsparcia w ramach projektów z Poddziałania 9.1.1 i 56 proc. z Pod-

działania 9.1.2. 

 Wśród badanych z Poddziałania 9.1.2 41 proc. odpowiedziało, iż otrzymało pracę. W przypadku 

respondentów z Poddziałania 9.1.1 taką odpowiedź wybrał zaledwie co piąty badany (22 

proc.). Wyniki te pokazują, że projekty z Poddziałania 9.1.2 lepiej radziły sobie z osiąganiem 

efektywności zatrudnieniowej niż projekty wdrażane przez OPS i PCPR. Choć jednocześnie 

na wynik ten wpływała również struktura uczestników projektów.  

 Niewielka część uczestników projektów zgłaszała trudności pojawiające się w trakcie 

uczestnictwa w projekcie. Wysoka ocena przygotowania beneficjentów do realizacji projek-

tów powiązana była z niskim odsetkiem osób zgłaszających problemy.  

 Beneficjenci realizujący projekty w Działaniu 9.1 nie zgłaszali zastrzeżeń w kwestii procesu 

aplikowania o dofinansowanie. Procedury, regulaminy i dokumentacja zostały ocenione jako 

sprzyjające udziałowi w naborach. Problemy, jakie zgłaszali beneficjenci, występowały na 

etapie realizacji projektów. Do głównych problemów beneficjenci zaliczali: kłopoty z rekru-

tacją uczestników, rezygnacja części uczestników z udziału w projektach, skomplikowane 

wymogi związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych, niejasny sposób oblicza-

nia wskaźników (głównie wskaźników związanych z efektywnością zatrudnieniową), długi 

czas oczekiwania na informacje zwrotne ze strony Instytucji Pośredniczącej.  

 

OCENA DZIAŁANIA 9.2: 

 

 Wsparciem w Działaniu 9.2 objęto ponad 18,4 tys. osób, a więc blisko połowę wszystkich 

uczestników, którzy uzyskali wsparcie w projektach realizowanych w osi 9 RPO WM. Ogółem 

na rzecz uczestników wykonano ponad 37 tys. usług wsparcia (co w przeliczeniu na jednego 

uczestnika daje średnią 3,7). W Poddziałaniu 9.2.1 zrealizowano ponad 23,8 tys. usług wspar-

cia. Wsparcie to odebrało 11,7 tys. osób, co daje średnio dwie usługi wsparcia w przeliczeniu 

na jednego uczestnika. W Poddziałaniu 9.2.2 objęto wsparciem ponad 2,2 tys. osób. Dla grupy 

odbiorców przewidziano w sumie 3,1 tys. usług wsparcia, co przeliczeniu na jednego uczest-

nika daje w zaokrągleniu jedną usługę wsparcia. Z kolei w Poddziałaniu 9.2.3 liczba usług 

wyniosła ponad 10,1 tys., przy liczbie uczestników na poziomie 4,4 tys. 
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 W Poddziałaniu 9.2.1 największą popularnością cieszyły się usługi społeczne świadczone w 

interesie ogólnym. Łącznie z takich usług skorzystało 15,8 tys. osób, z czego usługa opiekuń-

cza została przyznana dla prawie 5,2 tys. osób, a usługami wsparcia rodziny objęto ponad 4,9 

tys. uczestników. 

 W Poddziałaniach 9.2.2 i 9.2.3 najwięcej usług wsparcia zrealizowano w kategorii usługi spo-

łeczne świadczone w interesie ogólnym. W Poddziałaniu 9.2.2 odsetek tego typu wsparcia w 

ogólnej liczbie zrealizowanych usług kształtował się na poziomie 49 proc. Z kolei w Poddzia-

łaniu 9.2.3 był wyższy o 11 punktów proc. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się 

usługi opiekuńcze. Skorzystało z nich prawie 700 uczestników w Poddziałaniu obejmującym 

obszar oddziaływania strategii ZIT oraz ponad 1 tys. osób w Poddziałaniu kierowanym na ob-

szar związany z SPR. 

 W Poddziałaniu 9.2.1 wysoko została oceniona trafność wsparcia. W ramach wsparcia nale-

żącego do typu C, ukierunkowanego na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, najwyżej oce-

niono terapię (89,4 proc.) oraz wsparcie rozwoju dziecka w placówkach dziennego pobytu 

(84,2 proc.). Wysokie noty oceniające trafność przypisano również takim formom wsparcia 

jak: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne (83 proc.), udział w grupach wsparcia (81,5 

proc.), a także usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne (79,4 

proc.).  

 Trafność wsparcia w ramach Poddziałań 9.2.2 i 9.2.3 również została wysoko oceniona. Od-

setek osób, które uznały wsparcie edukacyjno-doradcze dla opiekunów nieformalnych za 

trafne w dużym i bardzo dużym stopniu wyniósł 76,8 proc. (Poddziałanie 9.2.2) i 65 proc. (Pod-

działanie 9.2.3). 

 Udział w projektach w ramach Podziałania 9.2.1 przyczynił się do osiągnięcia wielu różnych 

efektów. Największy odsetek respondentów (54 proc.) podkreślało poprawę stanu zdrowia 

psychicznego jako główny efekt. 46,5 proc. badanych deklarowało, iż odczuli poprawę kom-

fortu życia. W ramach dwóch pozostałych poddziałań, głównymi efektami było: poprawa 

zdrowia psychicznego, podniesienie komfortu życia oraz otrzymanie fachowej pomocy.  

 Potrzeba dalszego wsparcia w zakresie oferowanym przez Poddziałanie 9.2.1 dotyczy kon-

sultacji i poradnictwa specjalistycznego, opieki długoterminowej oraz opieki w miejscu za-

mieszkania. W Poddziałaniach 9.2.2 i 9.2.3 badani zgłosili wysoki poziom zapotrzebowania 

na takie usługi wsparcia jak: terapia, usługi aktywizacyjne w placówkach dla seniorów, po-

moc psychologiczna, usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne w placówkach oraz opieka wytchnie-

niowa. Jak wynika z wywiadów jakościowych z Beneficjentami, rosnąć będzie zapotrzebo-

wanie społeczne na usługi opiekuńcze kierowane do seniorów, usługi zdrowotne, a także 

opiekę psychologiczną i terapeutyczną, w tym także dla dzieci i młodzieży. 

 Barierami dla Beneficjentów były: opóźnienia w wypłacie środków finansowanych na reali-

zację projektów, niejasne wytyczne dotyczące sposobu wyliczania wskaźników oraz zmiana 

przepisów prawa (m.in. ustawy o pomocy społecznej). Za liczne komplikacje odpowiadała też 

pandemia koronawirusa, w wyniku której zawieszono realizację wielu projektów.  

 

OCENA DZIAŁANIA 9.3: 
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 Zakres wsparcia w Działaniu 9.3 jest na tyle szeroki, iż zapewnia kompleksowe wsparcie pod 

kątem potrzeb sektora ekonomii społecznej. 

 ROPS pozytywnie ocenił działania podejmowane przez MOWES. Przekładają się te działania 

zarówno na rozwój PES, jak również na wzrost zdolności sektora ekonomii społecznej w re-

gionie do kreowania popytu na miejsca pracy. W perspektywie ROPS, Ośrodki powinny wy-

kazywać większą aktywność we współpracy z podmiotami reintegracyjnymi (ZAZ, WTZ, CIS, 

KIS), jak również z JST, aby budować silniejsze więzi łączące JST a PES.  

 MOWES pozytywnie odnosiły się do działań ROPS i zauważały pozytywne efekty działalności 

tej instytucji na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. W ocenie Ośrodków, usprawnienia wy-

maga kwestia współpracy na linii OWES-ROPS oraz poprawa komunikacji między tymi pod-

miotami.  

 W wyniku realizacji projektów w Działaniu 9.3 RPO WM wsparciem objęto ponad 4 tys. 

uczestników. Łącznie udzielono ponad 6,4 tys. usług wsparcia. Oznacza to, iż średnio na jed-

nego uczestnika przypadła ponad jedna usługa. Z usług animacyjnych – jak  wynika z danych 

SL 2014 – skorzystało ponad 2,1 tys. osób. Był to ten rodzaj wsparcia, który objął największą 

grupę odbiorców. W szkoleniach i kursach wzięło udział ponad 1,2 tys. osób. Z doradztwa 

skorzystało ponad pół tysiąca uczestników. 

 Najbardziej trafną formą wsparcia – jak wynika z badań – było wsparcie pomostowe na 

utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. 82 proc. respondentów uznało 

taką formę wsparcia za odpowiadającą na ich potrzeby w dużym bądź bardzo dużym stopniu. 

Wysoko została oceniona trafność doradztwa prawnego (76 proc.). Coaching i wizyty stu-

dyjne zostały ocenione jako wysoce trafne przez 75 proc. badanych. Blisko ¾ ankietowanych 

pozytywnie oceniło trafność grantów do 10 tys. zł oraz działań zmierzających do przekazania 

wiedzy na temat założenia przedsiębiorstwa społecznego. Dla 73 proc. badanych dotacja na 

utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym stanowiła wsparcie charaktery-

zujące się wysoką trafnością. 

 70 proc. badanych przyznawało, że podniosło swoje kwalifikacje oraz zdobyło nowe umie-

jętności. Blisko połowa respondentów deklarowała, że zdobyła doświadczenie zawodowe, 

dzięki udziałowi w projektach. Z punktu widzenia realizacji wsparcia w Działaniu 9.3 ważne 

było, aby uzyskane wsparcie prowadziło do powstania nowych miejsc pracy. 13 proc. ankie-

towanych stwierdziło w badaniu, iż uzyskało pracę w przedsiębiorstwie społecznym (45 

osób wybrało taką odpowiedź na 349 badanych). Kolejne 9 proc. respondentów otrzymało 

pracę poza sektorem ekonomii społecznej. 

 Inne efekty realizacji projektów to wzrost liczby przedsiębiorstw społecznych w regionie 

oraz wzrost liczby miejsc pracy kreowanych przez sektor ekonomii społecznej. Realizowane 

projekty w ramach Działania 9.3 RPO WM miał też wpływ na wzrost powiązań między sferą 

ekonomii społecznej a administracją samorządową. 

 Przebudowy wymaga system wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce. Rozwiązaniem, 

które powinno temu służyć jest wyposażenie ROPS w realne instrumenty w zakresie koor-

dynacji systemu ekonomii społecznej, np. poprzez przyznanie ROPS możliwości przyznawa-

nia akredytacji podmiotom, starającym się o realizację zadań OWES. 
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OCENA WPŁYWU  REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH OSI 9 RPO WM NA OBSZAR WYKLUCZENIA SPO-

ŁECZNEGO W REGIONIE 

 

 W okresie 2014-2019 istotnie zmniejszył się poziom bezrobocia (spadek z poziomu 9,7 proc. 

w 2014 roku do poziomu 4,1 proc. na koniec 2019 roku). Wskaźnik zatrudnienia osób z  niepeł-

nosprawnościami w województwie wyniósł w 2019 r. 21,3 proc. co stanowi wzrost o 3,5 

punktu proc. w porównaniu do roku 2014. W dalszym ciągu jest jednak niższy niż średnia 

ogólnopolska (24,2 proc. w 2019 roku). Dobra koniunktura gospodarcza oraz pobudzenie ob-

serwowane na regionalnym rynku pracy sprzyjały aktywizacji zawodowej osób z obszaru 

wykluczenia społecznego. Wpływ na poprawę sytuacji tych osób miały też działania podej-

mowane w osi 9 RPO WM. 

 Pomimo poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy zauważyć można niepokojące trendy. 

Odnotować należy zwiększający się udział kobiet w grupie bezrobotnych. Rośnie również 

odsetek osób bez zatrudnienia w wieku 50+. 

 Pomimo faktu, iż interwencja publiczna w ramach osi 9 RPO WM była ukierunkowana na ni-

welowanie ubóstwa w regionie, to – jak pokazują statystyki GUS – zasięg ubóstwa w Mało-

polsce rósł w ostatnich latach. Tendencja wzrostowa zasięgu ubóstwa jest odwrotna niż 

trendy zachodzące w kraju. 

 Dzięki realizacji projektów w osi 9 dostęp mieszkańców Małopolski do usług społecznych i 

zdrowotnych uległ znaczącej poprawie. Realizowane projekty przyczyniły się do deinstytu-

cjonalizacji usług społecznych.  

 W wyniku wsparcia w Działaniu 9.3 powstało ponad 1 tys. podmiotów ekonomii społecznej, 

które wykreowały miejsca pracy dla 404 osób w sektorze ekonomii społecznej (według 

stanu na 31 maja 2020 roku).  
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SUMMARY 

LOGIC OF SUPPORT UNDER AXIS 9 ROP MV 2014-2020: 

 Three Measures under Axis 9 were developed for the purpose of providing support aimed at 

eliminating poverty and social exclusion. Each Measure concerns a different support field, 

starting with active social and vocational integration (Measure 9.1), through development of 

social and health care services (Measure 9.2) and ending with development of social entre-

preneurship (Measure 9.3). Such Axis 9 structure ensures complex support responding to a 

series of issues and challenges occurring in the Małopolskie Voivodeship.  

 The support under Axis 9 features PLN 1,017 billion, constituting 7.66% of the total allocation 

for the execution of RPO MV 2014-2020. The degree of allocation is highest under PI 9v (97.10% 

– based on the issued subsidy decisions). In other two investment priorities, the degree of 

allocation used is around 70% (66.37% for 09i and 70.64% for 09iv) – according to the status 

as of 31 March 2020.   

 A total of 28 recruitments for project subsidisation under Axis 9 was conducted (acc. to the 

status as of 31 May 2020). The most recruitments were announced in 2017 (8 contests) and 

2019 (7 contests).  

 A total of 420 subsidised projects were identified under Axis 9. The most projects concerned 

active integration (a total of 237).  

 Over 39 thousand voivodeship residents used the support as result of the executed projects 

(acc. to the status as of 2 March 2020). 2/3 of all participants are women. Nearly 1/3 of all par-

ticipants are people at the age of 50+. 19% are children and youth below 18 years of age. The 

vast majority of participants are professionally passive (58%) and unemployed (23%).  

EVALUATION OF MEASURE 9.1: 

 Over 100 thousand support services for neatly 16.5 thousand people were provided in Meas-

ure 9.1. In projects executed by SWCs and PFSCs under Submeasure 9.1.1 over 41.3 thousand 

forms of support were provided. With the number of participants around 7.8 thousand, this 

means that a single participant was provided with 5 forms of support. The most support ser-

vices provided were social services (over 17.8 thousand). It is necessary to note that the pro-

jects implemented under Submeasure 9.1.2 provided more forms of support than Sub-

measure 9.1.1 (by over 30%). To a certain degree this results from the fact that the active in-

tegration projects executed under Submeasure 9.1.2 featured more participants (by nearly 

10%). It is however clear that under Submeasure 9.1.2 more forms of support were provided 

per one participant than in projects implemented by SWCs and PFSCs. 

 The study participants rated the relevance and complexity of the support provided in active 

integration projects highly. When comparing the results for Submeasures 9.1.1 and 9.1.2, it is 

possible to notice that the relevance of particular forms of support was rated more highly by 

participants of projects under the latter Submeasure. However, it is worth noting that the 

discrepancy was not substantial. 
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 The study shows that the support provided under the projects was not only relevant, but also 

brought many changes in the recipients’ social and professional life. The support effect most 

often declared was the acquisition of new skills. This answer was provided by 69% of support 

recipients in projects under Submeasure 9.1.1 and as much as 78% of participants of Sub-

measure 9.1.2. A relatively large proportion of participants linked the support effect with im-

provement of competencies (over half of participants of Submeasure 9.1.1 and 71% of re-

spondents from the latter Submeasure). Another important effect was the improvement of 

physical and mental health. This support effect was noticed by 65% of support recipients in 

projects under Submeasure 9.1.1 and 56% of participants of Submeasure 9.1.2. 

 41% of respondents of Submeasure 9.1.2 became employed. As for respondents of Sub-

measure 9.1.1, the answer was chosen by only every fifth person (22%). The results show that 

projects from Submeasure 9.1.2 were better at achieving employment effectiveness than 

projects implemented by the SWCs and PFSCs. 

 A small group of project participants reported difficulties during the participation. The high 

rating of beneficiary readiness to execute the projects was related to the low share of per-

sons reporting issues.  

 

 The beneficiaries executing the projects in Measure 9.1 did not raise any restrictions in terms 

of filing subsidy applications. The procedures, regulations and documentation were rated as 

favouring participation in recruitment. The issues reported by the beneficiaries were occur-

ring during the projects’ execution. The main issues reported by the beneficiaries were as 

follows: issues with the recruitment of participants, withdrawal from participation in the 

projects by some participants, complicated requirements related to the application of the 

public procurements law, unclear manner of index calculation (mainly indices related to the 

employment effectiveness), long waiting time for feedback from the Intermediary Body.  

 

EVALUATION OF MEASURE 9.2: 

 The support under Measure 9.2 was provided to over 18.4 thousand people, i.e. nearly half of 

all participants who received support in projects executed under Axis 9 ROP MV. In general, 

over 37 thousand support services were provided to participants (which is an average of 3.7 

services per one participant). Over 23.8 thousand support services were provided in Sub-

measure 9.2.1. The support was provided to 11.7 thousand people, which is an average of two 

support services per one participant. Over 2.2 thousand people were provided with support 

under Submeasure 9.2.2. A total of 3.1 thousand support services were planned for the recip-

ients’ group, which is an average of one support service per one participant. On the other 

hand, under Submeasure 9.2.3 the number of services was over 10.1 thousand with the num-

ber of participants of 4.4 thousand. 

 In Submeasure 9.2.1, social services of general interest were the most popular. A total of 15.8 

thousand people used such services, whereas the care services was granted to nearly 5.2 

thousand people and the family support services covered over 4.9 thousand participants. 
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 In Submeasures 9.2.2 and 9.2.3, the most support services were provided in the category of 

social services of general interest. In Submeasure 9.2.2, the share of this type of support in 

the general number of services provided amounted to 49%. On the other hand, in Sub-

measure 9.2.3, the share was higher by 11%. Care services were especially popular. Nearly 

700 participants of the Submeasure covering the area of impact of ITI strategies and over 1 

thousand people in the Submeasure aimed at the area related to the SDP. 

 The support’s relevance was rated highly in Submeasure 9.2.1. Among the support catego-

rised as type C, aimed at supporting family and foster care, the most highly rated support in-

cluded therapy (89.4%) child development in day-care facilities (84.2%). High ratings for rel-

evance were also given to the following forms of support: specialist guidance and counsel-

ling (83%), participation in support groups (81.5%) as well as services for families with chil-

dren, including care and specialist services (79.4%).  

 The support relevance under Submeasure 9.2.2 and 9.2.3 was also rated highly. The share of 

people who deemed the educational and guidance support for informal guardians as rele-

vant to a high an very high degree amounted to 76.8% (Submeasure 9.2.2) and 65% (Sub-

measure 9.2.3). 

 Participation in projects under Submeasure 9.2.1 contributed to the achievement of many 

various effects. The highest share of respondents (54%) emphasised the improvement of 

mental health as the main effect. 46.5% of the respondents declared that they felt improve-

ment in life comfort. The main effects of the two other submeasures were as follows: mental 

health improvement, life comfort improvement and receipt of professional aid.  

 The need for further support in the scope offered by Submeasure 9.2.1 concerns specialist 

guidance and counselling, long-term care and care at the place of residence. Under Sub-

measures 9.2.2 and 9.2.3, the respondents reported high demand for the following support 

services: therapy, activation services at elderly institutions, mental aid, care and nursing 

services at institutions and relief care. The qualitative interviews with the Beneficiaries 

demonstrate that the social demand for elderly care services, health care services as well 

as mental and therapeutic care, including care for children and youth, will be increasing. 

 The Beneficiaries specified the following barriers: delays in the distribution of funds for pro-

ject execution, ambiguous guidelines concerning the method of index calculation and 

changes in rules of law (including, among others, the social support act). Numerous compli-

cations were also caused by the coronavirus pandemic, which resulted in the suspension of 

many projects.  

 

EVALUATION OF MEASURE 9.3: 

 The scope of the support under Measure 9.3 is sufficiently broad to ensure complex support 

in terms of the social economy sector’s needs. 
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 The RSWC has positively rated the activities undertaken by the MSESCs. The activities trans-

late both to the growth of SEEs and to the growth of capabilities in the region’s social econ-

omy sector to create a demand for work places. In RSWC’s opinion, Centres should demon-

strate greater activity in co-operation with re-integration entities (VDCs, OTWs, SICs, SI 

Clubs), as well as with LGUs to build stronger ties between the LGUs and SEEs.  

 The MSESCs made positive references to the RSWC’s activities and their noticed positive ef-

fects on the development of social economy. In the Centres’ opinion, it is necessary to 

streamline the co-operation between the SESCs and RSWC, and to improve their communi-

cation.  

 Over 4 thousand participants were provided support as result of projects executed under 

Measure 9.3 ROP MV. A total of 6.4 thousand support services were provided. This means that 

more than one service were provided to a single participant. Over 2.1 thousand people were 

provided with animation services acc. to the SL 2014 data. This form of support covered the 

biggest group of recipients. Over 1.2 thousand people took part in trainings and courses. Over 

half a thousand people were provided counselling. 

 The studies show that the most relevant form of support was the transitional support for 

maintaining work places in social enterprises. 82% of respondents deemed this form of sup-

port as meeting their needs to a high or very high degree. The relevance of legal guidance 

was rated highly (76%). Coaching and visit studies were rated as highly relevant by 75% of the 

respondents. Nearly ¾ of the respondents positively rated the relevance of grants up to PLN 

10 thousand as well as activities aimed at the provision of knowledge on social enterprise 

establishment. 73% of the respondents deemed the subsidy for the creation of work places 

in a social enterprise as highly relevant support. 

 70% of the respondents stated that they improved their competencies and acquired new 

skills. Nearly half of the respondents declared that they gained professional experience by 

participating in the projects. In terms of support provision under Measure 9.3, it was im-

portant for the support received to lead to the creation of new work places. 13% of the re-

spondents stated that they became employed in a social enterprise (45 out of 349 persons 

chose the answer). Another 9% of the respondents became employed outside the social 

economy sector. 

 Other effects of the projects include the increased number of social enterprises in the region 

and the increased number of work places created by the social economy sector. The projects 

executed under Measure 9.3 ROP MV also contributed to the improved links between social 

economy and local government administration. 

 It is necessary to rebuild the Małopolskie Voivodehip’s social economy support system. The 

solution that should achieve this is the extension of the RSWC’s competencies in terms of the 

social economy system’s coordination by providing the RSWC with the ability to grant ac-

creditation to entities applying for the execution of the SESC tasks.   
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EVALUATION OF THE IMPACT OF MEASURES UNDER AXIS 9 ROP MV ON SOCIAL EXCLUSION IN THE RE-

GION 

 The level of unemployment declined substantially in 2014-2019 (decline from 9.7% in 2014 to 

4.1% at the end of 2019). The voivodeship’s rate of employment of disabled persons amounted 

to 21.3% in 2019, which is an increase of 3.5 percentage points when compared to 2014. How-

ever, the rate still remains lower than the national average (24.2% in 2019).The good eco-

nomic situation and the animation observed in the regional labour market favoured profes-

sional activation of persons in the social exclusion area. The activities taken under Axis 9 

ROP MV also contributed to the improvement of the peoples’ situation. 

 Despite the improved situation in the regional labour market, it is possible to notice alarming 

trends. It is necessary to note the increasing share of women among the unemployed. The 

share of unemployed persons at the age of 50+ is also rising. 

 Despite the fact that the public intervention under Axis 9 ROP MV was aimed at eliminating 

poverty in the region, Statistics Poland’s statistics demonstrate that the poverty extent in 

Małopolskie has risen in the recent years. The poverty extent’s upward tendency is contrary 

to the trends in the country. 

 The execution of the projects under Axis 9 allowed for the substantial improvement in the 

availability of social and health care services for the Małopolskie residents. The executed 

projects contributed to the de-institutionalisation of social services.  

 Over 1 thousand social economy entities were established under Measure 9.3, creating 404 

work places in the social economy sector.  
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SŁOWNIK POJĘĆ 

 

CIS Centrum Integracji Społecznej 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

IP Instytucja Pośrednicząca 

IZ Instytucja Zarządzająca 

KIS Klub Integracji Społecznej 

OP Oś Priorytetowa 

OPS Ośrodek Pomocy Społecznej 

OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

PES Podmiot Ekonomii Społecznej 

ROPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

RPO WM Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 

SZOOP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

WUP Wojewódzki Urząd Pracy 

WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej 

ZAZ Zakład Aktywności Zawodowej 
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CELE BADANIA 

 

Głównym celem badania była ocena wpływu interwencji na wzrost spójności wewnątrzregionalnej 

w wymiarze społecznym i zdrowotnym, podejmowanych dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach 9 

Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020. 

 

Cele szczegółowe ewaluacji obejmowały: 

 

1. Ocenę wpływu wsparcia udzielonego w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 

w zakresie aktywnego włączenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-

nym, zarówno w wymiarze zatrudnieniowym, jak i społecznym, w tym na wzrost efektywno-

ści zatrudnieniowej; 

2. Ocenę dostępności i wpływu usług społecznych i zdrowotnych zrealizowanych w ramach 9 

Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 na sytuację odbiorców wsparcia; 

3. Ocenę wpływu inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, wspartej w 

ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, działającej w obszarze poprawy sytuacji 

osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

4. Sformułowanie rekomendacji w szczególności dotyczących perspektywy finansowej 2021 – 

2027 w zakresie wsparcia spójności społecznej w województwie małopolskim, w tym 

z uwzględnieniem podziału na działania/poddziałania i typy wsparcia. 

 

KRYTERIA EWALUACYJNE 

Badanie ewaluacyjne oparto na czterech kryteriach. Są nimi: 

 

Kryteria te zdefiniowane są w następujący sposób:  

 

 skuteczność, pozwala ocenić, w jakim stopniu realizowane są cele interwencji poszczegól-

nych poddziałań, działań, programu w zakresie wsparcia realizowanego w ramach 9 Osi 

Priorytetowej RPO WM 2014-2020; 

skuteczność efektywność

użyteczność trwałość
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 efektywność, pozwala ocenić stosunek nakładów poniesionych na realizację założeń pro-

gramowych do rezultatów (zarówno planowanych, jak i uzyskanych) 9 Osi Priorytetowej RPO 

WM 2014-2020 

 użyteczność, pozwala odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu wsparcie płynące z realiza-

cji 9 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 zaspokaja potrzeby, rozwiązuje problemy jego od-

biorców; 

 trwałość (jeśli możliwe), pozwala ocenić, na ile efekty uzyskane w ramach wsparcia ofero-

wanego w 9 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 mają trwały charakter (oddziałują po za-

kończeniu wsparcia) i czym to jest uwarunkowane.  

 

METODY BADAWCZE 

W planowanej ewaluacji znalazły zastosowanie różnorodne metody badawcze, reprezentujące za-

równo podejście ilościowe, jak i metodologię jakościową.  

W celu uzyskania wiarygodnych wyników ewaluacji zastosowano triangulację metodologiczną na 

trzech poziomach: 

 źródeł danych, co oznacza wykorzystanie różnorodnych źródeł pochodzenia materiału badaw-

czego, od danych zastanych, niewytworzonych przez badacza (gotowe opracowania, raporty, 

dokumenty programowe) do danych wywołanych, czyli pochodzących od respondentów i zebra-

nych podczas realizacji badań terenowych, 

 metod badawczych, co oznacza łączenie różnych metod i technik w badaniu tych samych zagad-

nień, np. badań ilościowych z wywiadami indywidualnymi, co pozwala na uchwycenie przed-

miotu badania z różnych perspektyw, a także wykorzystanie mocnych stron stosowanych metod 

przy wzajemnej neutralizacji ich słabszych punktów i zwiększenie wiarygodności uzyskanych 

danych, 

 perspektyw badawczych, co oznacza zaangażowanie całego zespołu, nie zaś jednej osoby w re-

alizację badania ewaluacyjnego, co pozwala uniknąć subiektywizmu i uzyskać wszechstronny, 

pogłębiony opis poddawanych badaniu zjawisk. 

 

W badaniu znalazły zastosowanie następujące metody badawcze: 

 

Analiza danych 
źródłowych

IDI/DIADY TDI CATI Case study
Metoda 

kontrfaktyczna
Warsztat 

ewaluacyjny
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Wskazane metody i techniki badawcze posłużyły zgromadzeniu materiału niezbędnego do dokona-

nia oceny w ramach przedmiotowego badania. Poniżej wskazano zakres, w jakim zastosowano po-

szczególne elementy składające się na metodologię badania.  

Metoda/technika Zastosowanie 

Analiza danych 

źródłowych  

Zespół badawczy zapoznał się z wtórnymi źródłami danych, by poznać uwarunkowa-

nia prawne, strategiczne i programowe realizacji Programu, zapoznać się z ustale-

niami badawczymi zawartymi w raportach z badań na temat Programu, a także okre-

ślić aktualny stan realizacji RPO WM, szczególnie w odniesieniu do OP 9. Zastosowa-

nie analizy desk research było niezbędne do prawidłowego rozpoznania badanego 

problemu.  

 

Zakres analizy obejmował następujące źródła: 

 

Dokumenty strategiczne/programowe/systemowe 

 Umowa Partnerstwa w zakresie tematycznym 9 Osi Priorytetowej RPO WM 

2014-2020, 

 RPO WM 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej, 

 SzOOP 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej, 

 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 w zakre-

sie tematyki związanej z obszarem 9 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, 

 Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopol-

skim na lata 2014-2020 

 Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 

2020. Nowy wymiar aktywnej integracji, 

 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia So-

lidarności Społecznej, 

 Założenia programowe na perspektywę 2021-2027, w zakresie analizowa-

nego obszaru badawczego (jeśli będzie możliwe). 

 

Wytyczne 

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia spo-

łecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020, 

 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, 

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europej-

skiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 

 Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej 

do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności, 
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 Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytu-

cjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – ze-

staw narzędzi 

 Minister Inwestycji i Rozwoju, Wytyczne w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

Dane z aplikacji SL 2014 

 Dane o beneficjentach OP 9 RPO WM 

 Dane o uczestnikach projektów OP 9 RPO WM 

 Dane monitoringowe OP 9 RPO WM 

 

Dokumentacja konkursowa 

 Regulaminy konkursów w ramach OP 9 RPO WM 2014-2020 

 Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego dotyczące zakresu, sposobu 

organizowania i świadczenia wsparcia społecznego 

 

Raporty z badań/ewaluacje 

 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 

2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów 

ram i rezerwy wykonania 

 Ewaluacja mid-term Umowy Partnerstwa 

 Badanie ewaluacyjne systemu wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce. 

Ewaluacja zrealizowana przez ROPS w Krakowie, 

 Analiza sytuacji województw w obszarach oddziaływania Europejskiego 

Funduszu Społecznego w latach 2015-2017 

 Badanie śródokresowe skuteczności realizacji celów Strategii Rozwoju Wo-

jewództwa Małopolskiego na lata 2011-2020 

TDI z IZ/IP Metoda wywiadu pogłębionego umożliwia zebranie danych o charakterze jakościo-

wym, pogłębiającym, których wykorzystanie jest kluczowe w kontekście określenia, 

jak wygląda proces realizacji wsparcia w ramach RPO WM na lata 2014-2020 oraz ja-

kie bariery występują po stronie Instytucji Zarządzającej. Ze względu na okoliczności 

towarzyszące realizacji badania na etapie, w porozumieniu z Zamawiającym posta-

nowiono, że wywiady pogłębione, które pierwotnie miały zostać zrealizowane z wy-

korzystaniem techniki IDI zostaną zrealizowane w formie wywiadów telefonicznych 

(TDI).  

 

Grupa objęta badaniem: przedstawiciele Instytucji zaangażowanych w proces pro-

gramowania i wdrażania RPO WM 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej.  

 

NAZWA INSTYTUCJI/PODMIOTU LICZBA  

WYWIADÓW 

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi 2 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 1 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 2 

SUMA 5 
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TDI z  

beneficjentami 

Metoda telefonicznego wywiadu pogłębionego umożliwiła zebranie informacji od 

wielu różnych podmiotów (m.in. OPS, PCPR, OWES, beneficjenci). W związku z wielo-

ścią podmiotów uczestniczących w badaniu możliwe było określenie barier w reali-

zacji projektów, skuteczności realizowanego wsparcia, dalszych potrzeb w zakresie 

wsparcia finansowanego z EFS.  

 

Grupy objęte badaniem: przedstawiciele beneficjentów oraz (w przypadku OPS) po-

tencjalnych beneficjentów. W ramach badania zrealizowano łącznie 122 wywiady TDI. 

Uzyskano następującą strukturę próby badawczej:   

 

RODZAJ RESPONDENTA LICZBA  

WYWIADÓW 

OPS (potencjalni wnioskodawcy) 13 

OPS (wnioskodawcy nieskuteczni) 4 

Beneficjenci (Poddziałanie 9.1.1) - PCPR / OPS 33 

Beneficjenci (Poddziałanie 9.1.2) 18 

Beneficjenci (Poddziałanie 9.2.1) 24 

Beneficjenci (Poddziałanie 9.2.2) 12 

Beneficjenci (Poddziałanie 9.2.3) 16 

Beneficjenci (DZIAŁANIE 9.3) - OWES 2 

RAZEM 122 

 

 

CATI Badanie CATI z uczestnikami projektów RPO WM 2014-2020 stanowiło jedną z waż-

niejszych metod badawczych przewidzianych w ramach ewaluacji. Zebrane dzięki tej 

technice badawczej dane pozwoliły ocenić skuteczność i użyteczność wsparcia rea-

lizowanego w projektach RPO WM 2014-2020. Dzięki metodzie CATI możliwe było 

zweryfikowanie, jak zmieniła się sytuacja obiorców ostatecznych i które typy wspar-

cia miały największe znaczenie w poprawie sytuacji uczestników projektów.   

 

Grupa objęta badaniem: uczestnicy projektów realizowanych w ramach 9 Osi Priory-

tetowej RPO WM 2014-2020. W ramach badania zrealizowano łącznie 2 135 wywiadów 

telefonicznych CATI. W badaniu przyjęto założenie o dokonaniu doborów próby na po-

ziomie działań/poddziałań, tak aby możliwe było wnioskowanie statystyczne dla każ-

dego z analizowanych działań/poddziałań.  

 

Przyjęto następujące parametry prób badawczych:  

 Błąd maksymalny: 5 proc. 

 Poziom ufności: 95 proc. 

 Wielkość frakcji: 0,5. 

 

Uzyskano następującą strukturę próby badawczej:  

 

PODDZIAŁANIE LICZBA UCZESTNIKÓW 

PROJEKTÓW 

ZREALIZOWANO 
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Poddziałanie 9.1.1 7 765 366 

Poddziałanie 9.1.2 7 348 365 

Poddziałanie 9.2.1 11 553 376 

Poddziałanie 9.2.2 2 112 326 

Poddziałanie 9.2.3 4 122 353 

Działanie 9.3 3 807 349 

RAZEM 36 707 2 135 

  

Case study Case study pozwoliło na zaprezentowanie wybranych projektów, które prezentują 

dobre praktyki w zakresie wprowadzenia skutecznych lub innowacyjnych rozwiązań 

do projektów, dzięki którym są w stanie zapewniać usługi wsparcia, odpowiadające 

na potrzeby uczestników i pozytywnie wpływające na poprawę ich sytuacji. 

 

W ramach badania przygotowano 9 studiów przypadków. W ramach każdego z nich 

analizą objęto analizę danych źródłowych, a także przeprowadzono wywiady TDI po-

zwalające na weryfikację dostępnych informacji oraz pogłębioną analizę przedsię-

wzięcia.  

 

Metoda  

kontrfaktyczna 

W realizacji metody Wykonawca przeprowadził badanie ilościowe (CAWI) z pracowni-

kami ośrodków pomocy społecznej z podziałem na grupę kontrolną (pracownicy OPS 

realizujących projekty w ramach OP 9 RPO WM) oraz grupę eksperymentalną (pra-

cownicy OPS nie realizujących projektów w ramach OP 9 RPO WM).  

Badanie miało na celu określić, jak zmieniła się sytuacja społeczna na terenie gmin, 

na których wybrane do badania OPS prowadzą działalność. Metoda kontrfaktyczna 

została zastosowana wyłącznie wśród beneficjentów (faktycznych i potencjalnych) 

Poddziałania 9.1.1 (OPS). Rozwiązanie to podyktowane było tym, iż w procesie wdra-

żania Poddziałania 9.1.1 wystąpiły trudności, polegające na niewielkim zainteresowa-

niu ze strony OPS udziałem w realizacji projektów finansowanych w ramach OP 9 RPO 

WM. W efekcie można wyodrębnić obszary (gminy), na których OPS realizowały pro-

jekty oraz te tereny, gdzie nie występowała aktywność OPS w tym zakresie. 

Grupa objęta badaniem: pracownicy OPS z województwa małopolskiego. W ramach 

zrealizowanego badania uzyskano próbę N=341, w tym:  

 Pracownicy OPS, w których realizowano projekt/projekty – N=170  

 Pracownicy OPS, w których nie podjęto się realizacji projektu w ramach RPO 

WM 2014-2020 – N=171.  

 

Warsztat  

ewaluacyjny 

W końcowej fazie realizacji badania przeprowadzono panel ekspercki – warsztat 

ewaluacyjny, którego celem było omówienie wyników badania oraz wspólne wypra-

cowanie rekomendacji. Ze względu na okoliczności towarzyszące realizacji badania 

podjęto decyzję o przeprowadzeniu warsztatu w formie telekonferencji.  
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Należy zwrócić uwagę na fakt, iż proces zbierania danych był realizowany w okresie od marca do po-

czątku maja b.r., a więc w czasie, gdy obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a na-

stępnie stan epidemii wirusa COVID-19. Koronawirus stał się czynnikiem w istotnym stopniu zakłó-

cającym proces realizacji badania. Z powodu epidemii nie było możliwe przeprowadzenie badania 

ewaluacyjnego w zgodzie z przyjętymi założeniami metodologicznymi. Modyfikacje założeń meto-

dologicznych dotyczyły dwóch technik: IDI oraz warsztatu ewaluacyjnego. Zamiast IDI, wymagają-

cego bezpośredniego kontaktu z respondentem, zastosowano znacznie bezpieczniejszą i zalecaną 

w czasie epidemii technikę (uzgodnioną z zamawiającym), a więc telefoniczny wywiad pogłębiony. 

Natomiast warsztat ewaluacyjny, który również wymagałby zorganizowania spotkania z udziałem 

kilku osób reprezentujących IZ oraz Instytucje Pośredniczące, zastąpiono warsztatem ewaluacyj-

nym online, przeprowadzonym za pośrednictwem serwisu Zoom. Pozostałe techniki badawcze zo-

stały przeprowadzone zgodnie z pierwotnymi założeniami. 
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LOGIKA OSI PRIORYTETOWEJ 9 RPO WM 

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) 

przewidziano trzynaście osi priorytetowych (OP). Oś 9 Region Spójny Społecznie jest w całości po-

święcony działaniom na rzecz zmniejszenia obszaru ubóstwa i wykluczenia społecznego w regionie.  

Głównym celem osi jest – jak zapisano w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WM – 

„wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym”1. Oś jest finanso-

wana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Alokacja przyznana na OP 9 RPO WM 

wyniosła: 241 495 608 PLN2.  

W ramach  OP 9 RPO WM wdrożono wsparcie, które miało wpłynąć na realizację trzech priorytetów 

inwestycyjnych: 

 PI9i – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego 

uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

 PI9iv – Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 

tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

 PI9v – Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębior-

stwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do za-

trudnienia 

OP 9 RPO WM składa się z trzech Działań: 

 

W ramach każdego Działania wyodrębniono następujące Poddziałania:  

DZIAŁANIE PODDZIAŁANIE OPIS 

Działanie 9.1 

Aktywna Integracja 

Poddziałanie 9.1.1 

Aktywna Integracja –  

projekty konkursowe wy-

łącznie dla OPS/PCPR 

W ramach Poddziałania przewidziano realizację kom-

pleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej 

i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-

niem społecznym. Beneficjentami mogą być OPS i PCPR. 

 

Poddziałanie 9.1.2 

Aktywna integracja –  

projekty konkursowe 

Założenia Poddziałania są analogiczne, jak w przypadku 

Poddziałania 9.1.1. Główna różnica, polega na tym, iż inny 

jest typ beneficjenta (inne podmioty niż OPS i PCPR – np. 

organizacje pozarządowe lub podmioty ekonomii spo-

łecznej).  

                                                           
1 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, czer-
wiec 2020, wersja obowiązująca od 04.06.2020, s. 261.  
2 Tamże, s. 261.  

Działania 9.1 
Aktywna 

integracja

Działanie 9.2 
Usługi społeczne i 

zdrowotne

Działanie 9.3 
Wsparcie ekonomii 

społecznej
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Działanie 9.2 

Usługi społeczne i 

zdrowotne 

Poddziałanie 9.2.1 

Usługi społeczne i zdro-

wotne w regionie 

 

W ramach poddziałania przewidziano realizację inicja-

tyw zwiększających dostępność oraz jakość usług 

wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wsparcie 

kierowane jest do osób wymagających wsparcia w co-

dziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów, a także 

działań prewencyjno-profilaktycznych (skierowanych 

w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodzin zagro-

żonych dysfunkcją lub przeżywających trudności w peł-

nieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych). 

 

Poddziałanie 9.2.1 obejmował pięć typów projektów. 

 

 Typ A - wsparcie dla tworzenia i/lub działalno-

ści wielospecjalistycznych zespołów wczesnej 

interwencji dla rodzin z dzieckiem z niepełno-

sprawnością lub zagrożonym niepełnospraw-

nością 

 Typ B - wdrożenie trzech regionalnych progra-

mów zdrowotnych (RPZ) w zakresie wczesnego 

wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji 

dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożo-

nych niepełnosprawnością 

 Typ C - usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy 

zastępczej  

 Typ D - wsparcie projektów z zakresu teleopieki 

 Typ E - rozwój opieki długoterminowej 

 

W wyniku pandemii koronawirusa Zarząd Województwa 

postanowił uwzględnić dwa dodatkowe typy wsparcia:  

 

 Typ F - rozwój usług zdrowotnych i społecznych 

ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-

19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 

Medyczny 

 Typ G – rozwój usług zdrowotnych i społecznych 

w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się 

epidemii COVID-19 w placówkach pobytu cało-

dobowego 

 

Poddziałanie 9.2.2  

Usługi opiekuńcze oraz in-

terwencja kryzysowa – ZIT 

W ramach Poddziałania przewidziano realizację inicja-

tyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kiero-

wanych do osób wymagających wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu oraz ich opiekunów, a także działań ma-

jących na celu zapewnienie specjalistycznego wsparcia 

dla osób i rodzin dotkniętych kryzysem.  
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W ramach Poddziałania mogą być realizowane projekty z 

obszaru objętego strategią ZIT - miejski obszar funkcjo-

nalny Krakowa – Metropolia Krakowska 

 

Poddziałanie obejmuje trzy typy projektów: 

 

 Typ A - działania wspierające opiekunów nie-

formalnych osób niesamodzielnych 

 Typ B - wsparcie dla tworzenia i/lub działalno-

ści placówek zapewniających dzienną opiekę i 

aktywizację osób niesamodzielnych 

 Typ C - wsparcie dla tworzenia i/lub działalno-

ści ośrodków interwencji kryzysowej 

 

Poddziałanie 9.2.3 

Usługi opiekuńcze oraz in-

terwencja kryzysowa – 

SPR. 

Analogiczne jak Poddziałanie 9.2.2. Realizowane typy 

projektów są identyczne. Zmienia się tylko obszar, na 

którym może być realizowane wsparcie. W Podziałaniu 

9.2.2 wsparcie kierowane jest na obszar objęty strategią 

ZIT, natomiast w Poddziałaniu 9.2.3 teren obejmowany 

przez Subregionalny Program Rozwoju.  

 

Działanie 9.3 

Wsparcie ekonomii  

społecznej 

brak Głównym celem działania jest wyższy poziom zatrudnie-

nia w sektorze ekonomii społecznej. 

 

W ramach Działania przewidziano dwa typy wsparcia: 

 

 Typ A – działania wspierające rozwój ekonomii 

społecznej, obejmujące usługi: animacji lokal-

nej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wspar-

cia istniejących podmiotów ekonomii społecz-

nej 

 Typ B - działania koordynacyjne w obszarze 

ekonomii społecznej prowadzone na poziomie 

regionalnym 

 

 

POSTĘPY WE WDRAŻANIU OSI PRIORYTETOWEJ 9 OP RPO WM 

NABORY  

W ramach OP 9 RPO WM 2014-2020 ogłoszono – według stanu na 31 maja 2020 roku – dwadzieścia 

osiem konkursów. Pierwszy został ogłoszony w 2015 roku. Był to zarazem jedyny nabór w 2015 roku, 

jaki prowadzono w ramach 9 osi (był to zarazem pierwszy nabór konkursowy EFS w perspektywie 

2014-2020). W 2015 roku przeprowadzono też jeden nabór pozakonkursowy (w Działaniu 9.3). Nie-

wielki zakres działań w 2015 roku miał związek z faktem, iż był to dopiero początkowy okres wdra-

żania RPO WM. Powolne uruchamianie działań w ramach osi było w głównej mierze skutkiem opóź-

nień w przyjmowaniu wytycznych na szczeblu centralnym.  
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Dopiero w 2016 roku ogłoszono większą liczbę naborów. W sumie rozpoczęto procedurę zbierania 

wniosków o dofinansowanie w sześciu konkursach (w ramach Poddziałań: 9.1.2, 9.2.2 A i B, 9.2.2 C, 

9.2.3 A i B, Poddziałania 9.2.3 C oraz Działania 9.3). Od uruchomienia RPO zatwierdzono 207 wniosków 

o dofinansowanie o wartości ponad 89,4 mln euro, w tym wkład UE wyniósł prawie 335 mln zł. Pod-

pisano też 104 umowy o dofinansowanie na kwotę 75,8 mln euro3.  

Jeszcze większa aktywność w zakresie ogłaszaniu naborów była widoczna rok później, kiedy rozpo-

częto przyjmowanie wniosków w ramach ośmiu konkursów. Tylko w 2017 roku zatwierdzono 152 

wnioski o dofinansowanie (wartość ogółem 74 mln euro, przy czym wkład UE wyniósł 62,6 mln euro)4. 

Podpisano 131 umów o dofinansowanie (wkład UE wyniósł 47,65 mln euro).  

W 2018 roku ogłoszono dwa nowe nabory w ramach OP 9 RPO WM. Przeprowadzono też jeden nabór 

w trybie pozakonkursowym (w ramach Działania 9.3). Zatwierdzono 111 wniosków o dofinansowanie 

o łącznej wartości 59,5 mln euro (dofinansowanie UE wyniosło 50,5 mln euro). Podpisano też 121 

umów o dofinansowanie. Wkład UE wyniósł 54,33 mln euro (wartość ogółem ponad 64 mln euro)5.   

W 2019 roku znowu zwiększyła się podaż naborów. Ogłoszono bowiem siedem nowych konkursów. 

Zatwierdzono 46 wniosków o dofinansowanie, a zarazem podpisano 41 umów o dofinansowanie. We-

dług stanu na koniec maja 2020 roku, nie ogłoszono w osi 9 nowych naborów. Realizowane są obec-

nie dwa konkursy, przy czym zostały one ogłoszone jeszcze w poprzednim roku6. W II kwartale 2020 

roku wystosowano wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego 

9.2.1 typ F, a następnie 9.2.1 typ G. 

Zgodnie z informacją kwartalną z I kwartału 2020 roku, zatwierdzono 34 wnioski o dofinansowanie 

oraz podpisano 8 umów o dofinansowanie.  

                                                           
3 Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
Sprawozdanie roczne za 2016 rok. 
4 Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
Sprawozdanie roczne za 2017 rok 
5 Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
Sprawozdanie roczne za 2018 rok. 
6 Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
Sprawozdanie roczne za 2019 rok. 
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WYKRES 1 POSTĘPU WE WDRAŻANIU OP 9 RPO WM 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań rocznych i kwartalnych z realizacji RPO WM w latach 2015-2020 

ALOKACJA ŚRODKÓW 

Na realizację projektów w ramach OP 9 RPO WM przeznaczano ponad 241,49 mln euro, co w przeli-

czeniu daje ponad 1 071,6 mld zł7. Największą pulę środków, bo aż 55,3 proc. przekazano na realizację 

działania 9.2. Na działania związane z aktywną integracją zarezerwowano w sumie 37,7 proc. 

wszystkich środków. Najmniej, bo tylko 7 proc., zabezpieczono na potrzebę realizacji wsparcia ukie-

runkowanego na rozwój ekonomii społecznej w regionie (Działanie 9.3.).  

WYKRES 2 ALOKACJA ŚRODKÓW UE NA DZIAŁANIA W OSI 9 RPO WM 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie SZOOP RPO WM (edycja z maja 2020 r.) 

                                                           
7 Według kursu euro 4,4376. Taki kurs przyjęto do wyliczenia alokacji środków UE w PLN  na 31.03.2020 r. zgodny z załącznikiem 4a do 
Kontraktu Terytorialnego 
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Najwięcej środków UE przeznaczono na realizację Poddziałania 9.2.1 (ponad 36,1 proc. alokacji przy-

pisanej do osi 9), dotyczącego rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na obszarze całego woje-

wództwa małopolskiego. Prawie 1/5 alokacji skierowano na dofinansowanie projektów aktywnej in-

tegracji realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. Zbli-

żoną wielkość środków (17,7 proc.) przeznaczono na analogiczne wsparcie tyle tylko, iż beneficjen-

tami projektów są inne podmioty niż OPS czy PCPR (np. organizacje pozarządowe, firmy, podmioty 

ekonomii społecznej itp.). Prawie 13 proc. środków ulokowano na realizację Działania 9.2.3 - Usługi 

opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR. Najmniejsze dofinansowanie przekazano na reali-

zację projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 (Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT). 

Wynikało to z faktu, iż wsparcie realizowane jest na stosunkowo niewielkim obszarze, objętym stra-

tegią ZIT.  

WYKRES 2 ALOKACJA ŚRODKÓW UE W RAMACH OP 9 RPO WM W PODZIALE NA PODDZIAŁANIA 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SZOOP RPO WM (edycja z maja 2020 r.) 

Według danych z końca I kwartału 2020 roku, największy poziom wykorzystania alokacji środków (% 

zobowiązań UE na lata 2014-2020) występuje w priorytecie inwestycyjnym 9v dotyczącym wspiera-

nia przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz 

ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia (97,10 proc.). W dwóch 

pozostałych priorytetach, poziom wykorzystanej alokacji oscyluje w granicach 70 proc. Zgodnie z 

zasadą N+3, a więc jedną z kluczowych reguł zarządzania finansowego publicznymi środkami euro-

pejskimi, na każdy rok trwającej perspektywy finansowej wyznaczona jest określona ilość środków, 

które muszą zostać rozliczone. Środki nierozliczone przepadają. W 2019 roku zrealizowano cel, jeśli 

chodzi o wykonanie tzw. zasady n+3 w ramach RPO WM. W skali całego Programu osiągnięto 102 proc. 

zakładanego poziomu8. 

                                                           
8 https://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/magiczny-wskaznik-n-3-osiagniety-malo-
polska-z-sukcesem-wydaje-unijne-srodki 
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https://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/magiczny-wskaznik-n-3-osiagniety-malopolska-z-sukcesem-wydaje-unijne-srodki
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TABELA 1 POZIOM % REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ UE NA LATA 2014-2020 (STAN NA KONIEC MARCA 2020) 

Działanie 

 

Poddziałanie Priorytet 

 inwestycyjny 

% wykorzystanej alokacji na pod-

stawie wydanych decyzji o dofi-

nansowanie9 

Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 09i 66,37% 

Poddziałanie 9.1.2 

Działanie 9.2 Podziałanie 9.2.1 09iv 70,64% 

Podziałanie 9.2.2 

Podziałanie 9.2.3 

Działanie 9.3 

 

 

- 09v 97,10% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania kwartalnego z realizacji RPO WM 2014-2020 (I kwartał 2020) 

REALIZOWANE PROJEKTY 

Na podstawie danych z systemu SL2014 (stan z dnia 31 maja 2020 roku), zidentyfikowano 420 projek-

tów realizowanych dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu w ramach OP 9 RPO WM10.  

Największa liczba projektów (123) była realizowana w ramach Poddziałania 9.1.2. Zbliżoną liczbę 

projektów odnotowano w Poddziałaniu 9.1.1 (114). Także Poddziałanie 9.2.1 zapewniło wsparcie finan-

sowane dla dużej liczby projektów. W sumie w ramach tego Poddziałania dofinansowano 100 projek-

tów. W pozostałych poddziałaniach wsparto znacznie mniejszą liczbę projektów.  

Najmniej dofinansowano projektów w Działaniu 9.3, co wynika ze specyfiki tego działania (niewielka 

liczba beneficjentów). Należy zauważyć, że w ramach Działania 9.3 projekty były realizowane przez 

Regionalny Ośrodek Polityk Społecznej (koordynacja w obszarze ekonomii społecznej) oraz dwa 

akredytowane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES).  

Z kolei w Poddziałaniach 9.2.2 i 9.2.3 zasięg wsparcia był ograniczony terytorialne, gdyż obejmował 

obszar oddziaływania strategii ZIT (Podziałanie 9.2.2) i Subregionalny Program Rozwoju (Poddziała-

nie 9.2.3).   

                                                           
9 Według stanu na koniec I kwartału 2020.  
10 420 to liczba wszystkich umów zawartych w osi 9 do dnia 31.05.2020 r., bez umów rozwiązanych, z czego 99 projektów już się za-
kończyło (rozliczono wniosek końcowy). 
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WYKRES 4 LICZBA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW W PODZIALE NA DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA OP 9 RPO WM [STAN Z 31.05.2020] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014 

Warto również przyjrzeć się strukturze realizowanych projektów pod kątem tego, jaki zakres 

wsparcia oferowały. W ten sposób możliwe będzie określenie, czy na poziomie wdrażania RPO WM 

udało się zrealizować wszystkie typy wsparcia przewidziane w Programie w ramach OP 9.  

W Poddziałaniach 9.1.1 i 9.1.2, koncentrujących się na aktywizowaniu społecznym i zawodowym osób 

zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, nie wyodrębniono typów wsparcia. Z kolei 

w ramach Poddziałania 9.2.1 odnaleźć można aż 7 typów wsparcia. Największym zainteresowaniem 

Beneficjentów cieszyło się wsparcie typu C, obejmujące usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy 

zastępczej. 12 projektów wpisywało się w ramy wsparcia typu E, które dotyczyło rozwoju opieki dłu-

goterminowej. W całym województwie był rozwijany 1 projekt związany z teleopieką (typ projektu D). 

Dla typów wsparcia F i G (uwzględniono w wyniku pandemii koronawirusa) również przewidziano po 

jednym projekcie (umowy podpisano w maju 2020 roku). Typy projektów A i B były realizowane w su-

mie przez 13 projektów.  

Podkreślenia wymaga fakt, iż typy wsparcia A, B, F i G nie były poddawane ocenie w ramach niniej-

szego badania ewaluacyjnego. Zakres badania dookreślony w SOPZ zakładał ocenę typów wsparcia 

C, D i E.  
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WYKRES 5 PROJEKTY W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.2.1 RPO WM ZE WZGLĘDU NA TYP PROJEKTU [STAN Z 31.05.2020]  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014 

W przypadku Poddziałania 9.2.2 najwięcej projektów wpisywało się w typ projektu A, który przewi-

dywał działania wspierające dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych. Takie wsparcie 

realizowało w sumie 7 projektów. 5 projektów ukierunkowanych było na realizację wsparcia typu B 

(rozwijanie placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych). Zaled-

wie 2 projekty były związane z typem C, w ramach którego udzielano wsparcia dla tworzenia lub 

działalności ośrodków interwencji kryzysowej. Dodatkowo, 5 projektów realizowało łącznie wspar-

cie typu A i B.  

WYKRES 63 PROJEKTY W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.2.2 RPO WM ZE WZGLĘDU NA TYP WSPARCIA 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014 

W ramach Poddziałania 9.2.3 największa liczba projektów (prawie 67 proc. ogółu projektów wdraża-

nych w tym poddziałaniu) koncentrowała się na realizacji wsparcia typu B, którego zakres był ana-

logiczny jak w przypadku Poddziałania 9.2.2. W typ A wpisywało się 6 projektów, zaś w typ C zaledwie 

8. Trzeba też dodać, iż 3 projekty łączyły realizację wsparcia typu A i B.   
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WYKRES 4 PROJEKTY W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.2.3 RPO WM ZE WZGLĘDU NA TYP WSPARCIA 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014 

I na koniec w Działaniu 9.3. typ A realizuje 10 projektów. Są one wdrażane przez małopolskie OWES. 

Natomiast dwa projekty, wpisujące się w typ B, realizuje ROPS w Krakowie.  

UCZESTNICY PROJEKTÓW 

W projektach realizowanych w ramach osi priorytetowej 9 RPO WM wzięło udział ponad 39 tys. osób 

(na podstawie bazy uczestników z SL2014 z dn. 2 marca 2020 roku). Najwięcej osób uzyskało wspar-

cie w Poddziałaniu 9.2.1 (ponad 11,7 tys. mieszkańców województwa). Projektach dotyczących aktyw-

nej integracji partycypowało łącznie ponad 16,4 tys. osób, z czego więcej niż połowa (52,3 proc.) to 

odbiorcy wsparcia w Poddziałaniu 9.1.2. Projekty wdrażane w ramach Poddziałania 9.2.3 objęły 

wsparciem ponad 4,4 tys. osób. Natomiast w wyniku wsparcia kierowanego do osób z obszaru od-

działywania strategii ZIT, 2,2 tys. mieszkańców uzyskało pomoc. Wdrażanie projektów związanych z 

rozwojem sektora ekonomii społecznej pozwoliło objąć wsparciem prawie 4,1 tys. osób. Wśród od-

biorców wsparcia w ramach osi „Region spójny społecznie”, przeważały kobiety (66 proc. ogółu), na-

tomiast co trzeci uczestnik był mężczyzną.  
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WYKRES 85 UCZESTNICY PROJEKTÓW W PODZIALE NA DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA OP9 RPO WM 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014 

Struktura wiekowa uczestników projektów w osi 9 prezentuje się następująco: najliczniejszymi 

grupami wśród beneficjentów ostatecznych są osoby w wieku 31-40 (18 proc.) i 18-30 (17 proc.). 14 

proc. stanowią osoby w wieku 41-50. Udział osób w grupie wiekowej 51-60 w ogólnej liczbie uczest-

ników wyniósł 12 proc. Co dziesiąty uczestnik był dzieckiem w wieku 0-10 lat. Odsetek pozostałych 

grup wiekowych kształtował się w przedziale 6-8 proc.  

WYKRES 96 STRUKTURA WIEKOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW W OP 9 RPO WM 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014 

Pod względem wykształcenia wśród odbiorców wsparcia w osi 9 dominowały osoby z wykształce-

niem ponadgimnazjalnym (38,3 proc.). Osoby z wykształceniem podstawowym stanowili 17,9 proc. 

ogółu. Podobny odsetek (16,8 proc.) występował w przypadku osób z wykształceniem  wyższym. 

Liczna była też grupa o najsłabszym poziomie wykształcenia (niżej niż podstawowe). Do grupy tej 
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należało 13,9 proc. uczestników. 8,6 proc. odbiorców wsparcia deklarowało wykształcenie police-

alne, a 5 proc. gimnazjalne.  

WYKRES 10 WYKSZTAŁCENIE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW W OP 9 RPO WM 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014 

Charakterystyka uczestników projektów w OP 9 RPO WM wymaga również określenia ich statusu na 

rynku pracy. Ponad połowa uczestników (58 proc.) należała do grupy biernej zawodowo. Do tej grupy 

należą m.in. emeryci, renciści, osoby uczące się, a także rodzice na urlopach wychowawczych. Co 

piąty uczestnik miał status osoby pracującej. 23 proc. uczestników miało status osób bezrobotnych, 

przy czym 5,6 proc. to osoby długotrwale bezrobotne.  

WYKRES 7 STATUS NA RYNKU PRACY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW W OP 9 RPO WM 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014 

WNIOSKI  

Na podstawie analizy dotyczącej logiki wsparcia w OP 9 RPO WM oraz postępów w realizacji działań 

w ramach tej osi można sformułować kilka wniosków:  
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 Na potrzeby realizacji wsparcia ukierunkowanego na niwelowanie obszaru ubóstwa i wy-

kluczenia społecznego stworzono trzy Działania w ramach osi 9. Każde z działań dotyczy in-

nego obszaru wsparcia, począwszy od aktywnej integracji społecznej i zawodowej (Działa-

nie 9.1), poprzez rozwój usług społecznych i zdrowotnych (Działanie 9.2), kończąc na rozwoju 

przedsiębiorczości społecznej (Działanie 9.3). Taka konstrukcja osi 9 zapewnia komplek-

sowe wsparcie odpowiadające na szereg problemów i wyzwań występujących w wojewódz-

twie małopolskim.  
 W Działaniach 9.1 i 9.2 wyodrębniono łącznie 5 Poddziałań (2 w Działaniu 9.1 i 3 w Działaniu 

9.2). Poprzez wyodrębnienie Poddziałań stworzono możliwość realizacji działań przez wiele 

rożnych podmiotów reprezentujących odmienne sektory – np. Poddziałanie 9.1.1 jest zadedy-

kowane instytucjom publicznym takich jak: OPS i PCPR, z kolei beneficjentami w Poddziała-

niu 9.1.2 mogą zostać takie podmioty jak: NGO’s, podmioty ekonomii społecznej czy podmioty 

gospodarcze. Wyodrębnienie Poddziałań służy też skierowaniu strumienia wsparcia na ści-

śle określony obszar (np. obszar oddziaływania strategii ZIT lub teren podlegający SPR).  
 Na realizację wsparcia w osi 9 przeznaczono ponad 1 017 mld zł, co stanowi 7,66 proc. całej 

alokacji na realizację RPO WM w latach 2014-2020. W ramach PI 9v stopień wykorzystanej 

alokacji jest najwyższy (97,10 proc. – na podstawie wydanych decyzji o dofinansowanie). 

W pozostałych dwóch priorytetach inwestycyjnych poziom wykorzystanej alokacji kształ-

tuje się na poziomie oscylującym w granicach 70 proc. (66,37 proc. 09i oraz 70,64 proc. 09iv) 

– według stanu na 31 marca 2020 r.   
 W sumie przeprowadzono 28 naborów na dofinansowanie projektów w osi 9 (według stanu 

na 31 maja 2020 r.). Najwięcej naborów ogłoszono w roku 2017 (8 konkursów) i 2019 (7 kon-

kursów).  
 W osi 9 zidentyfikowano 420 projektów, które uzyskały dofinansowanie. Najwięcej projektów 

dotyczyło aktywnej integracji (łącznie 237).  
 W wyniku realizowanych projektów, ze wsparcia skorzystało ponad 39 tys. mieszkańców 

województwa. 2/3 ogółu uczestników to kobiety. Blisko 1/3 uczestników to osoby w wieku 

50+. 19 proc. to dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. Przeważająca część uczestników to 

osoby bierne zawodowo (58 proc.) i bezrobotne (23 proc.). 
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DOSTĘPNY ZAKRES WSPARCIA  

Działanie 9.1 dotyczy aktywnej integracji. Zarówno Poddziałanie 9.1.1, jak również Poddziałanie 9.1.2 

zakładają aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Moż-

liwy zakres wsparcia w ramach wyżej wymienionych poddziałań określa Szczegółowy Opis Osi Prio-

rytetowych RPO WM. Zakres wsparcia obejmuje: 

1. identyfikację indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika;  

2. usługi aktywnej integracji, w tym:  

a. praca socjalna 

b. inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe, wo-

lontariat;  

c. usługi asystenta osoby bezdomnej w procesie wychodzenia z bezdomności, asystenta 

osoby opuszającej zakład karny w procesie reintegracji, opiekuna usamodzielnienia, 

asystenta rodziny;  

d. subsydiowane zatrudnienie, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;  

e. zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego oraz 

inne usługi ułatwiające adaptację pracownika w środowisku pracy;  

f. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;  

g. trening kompetencji i umiejętności społecznych; g) poradnictwo zawodowe i pośrednic-

two pracy;  

h. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji;  

i. usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej;  

j. działania mające na celu usamodzielnienie wychowanków młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii;  

k. oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-

czeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, ta-

kie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: wsparcie osób sprawujących ro-

dzinną pieczę zastępczą, mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne;  

l. inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej, wynikające ze zi-

dentyfikowanych potrzeb osób obejmowanych wsparciem (w tym o charakterze zdro-

wotnym). 

3. wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizo-

wanych przez centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej, udzielane 

na stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmio-

tach lub poprzez tworzenie nowych podmiotów;  

4. wsparcie dla rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ, poprzez zwięk-

szenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ (z możliwo-

ścią objęcia tych osób usługami aktywnej integracji) lub wsparcie osób z niepełnosprawno-

ściami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji, 

ukierunkowaną na przygotowanie tych osób do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym 

rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;  



 

38 
 

5. wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ poprzez wsparcie usługami 

aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ lub wsparcie dotychczasowych uczest-

ników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowa-

nie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub 

chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;  

6. usługi społeczne:  

a. wsparcie służące poprawie dostępu do mieszkań wspomaganych poprzez tworzenie 

miejsc w nowo utworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych;  

b. usługi asystenckie świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawno-

ściami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami;  

c. usługi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępcze. 

ŚCIEŻKA WSPARCIA W PROJEKTACH 

Jaki jest dotychczasowy stopień zapotrzebowania na poszczególne instrumenty aktywizacyjne, dostępne w ramach 

Działania 9.1? 

Dostępny zakres wsparcia w projektach realizowanych w Poddziałaniach 9.1.1 i 9.1.2 jest bardzo sze-

roki. Wsparcie oferowane w ramach projektów było indywidualizowane pod kątem potrzeb każdego 

uczestnika. Tak więc z puli usług wsparcia – na podstawie przeprowadzonej diagnozy uczestnika z 

obszaru wykluczenia społecznego lub zagrożonego wykluczeniem społecznym – były dobierane te 

formy wsparcia, które miały w największym stopniu pomóc danej osobie w poprawie oraz wzmoc-

nieniu jej szans na zatrudnienie. Od potrzeb i sytuacji, w jakiej znalazł się dany uczestnik, zależało 

to, ile typów wsparcia mu przydzielono To, w jaki sposób była dopasowywany zakres wsparcia do 

profilu uczestnika wyjaśniał przedstawiciel instytucji realizującej projekty w Poddziałaniu 9.1.1. 

Każdy uczestnik, zanim została mu określona indywidualna ścieżka wsparcia przecho-

dził proces diagnozy, podczas której specjaliści tacy jak: psycholog, doradca zawodowy 

po przeprowadzeniu wywiadu z każdym uczestnikiem dobierali odpowiednie formy 

wsparcia, adekwatne do jego potrzeb, możliwości, umiejętności. W ramach naszego pro-

jektu uczestnicy mogli skorzystać z treningu kompetencji umiejętności społecznych, z 

poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego, z rehabilitacji, różnych kursów, 

szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji. 

Stosowanie opisanego wyżej rozwiązania miało w założeniu ograniczać sytuacje, w których uczest-

nicy otrzymywali wsparcie niezwiązane z ich indywidualną sytuacją i problemami. Należy więc 

określić, jakie instrumenty były wykorzystywane w celu aktywizacji społecznej i zawodowej uczest-

ników projektów w Poddziałaniach 9.1.1 i 9.1.2.  

W projektach realizowanych przez OPS i PCPR w ramach Poddziałania 9.1.1 udzielono ponad 41,3 tys. 

form wsparcia. Przy liczbie uczestników na poziomie 7,8 tys. oznacza to, iż przeciętnie jeden uczest-

nik otrzymał 5 form wsparcia. Z danych pochodzących z bazy SL2014 wynika, iż najwięcej przydzie-

lono usług wsparcia o charakterze społecznym (ponad 17,8 tys.). Duży odsetek zrealizowanych usług 
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wsparcia zaklasyfikowano jako „inne” (25,6 proc.). Ponad 2,7 tys. usług dotyczyło reintegracji spo-

łecznej i zawodowej w podmiotach ekonomii społecznej (klubach integracji społecznej oraz cen-

trach integracji społecznej). W ramach projektów przyznano 375 staży i praktyk. 884 osoby skiero-

wano na szkolenia i kursy, podnoszące kwalifikacje i kompetencje. Ponadto, 701 osób objęto szeroko 

rozumiana pomocą doradczą, obejmująco doradztwo psychologiczne czy zawodowe. 64 osobom 

przyznano pośrednictwo zawodowe jako adekwatną formę wsparcia. Z usług zdrowotnych i me-

dycznych skorzystało w sumie 354 uczestników. Ciekawą formą wsparcia, z której skorzystała 

część uczestników, była usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym. Wsparcie to obejmo-

wało takie działania jak: usługa asystencka (została ona przyznana 65 osobom), usługa w mieszka-

niu chronionym (11 uczestników skorzystało z tej formy wsparcia) oraz usługa wsparcia rodziny (w 

projektach przyznano ten rodzaj wsparcia sześciokrotnie).  

TABELA 2 PRZYDZIELONE USŁUGI WSPARCIA W PROJEKTACH W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.1 

Formy 

wsparcia 

Liczba zrealizowanych 

usług wsparcia 

Udział % w ogólnej licz-

bie zrealizowanych 

form wsparcia 

Doradztwo, w tym: 701 1,70% 

doradztwo edukacyjno-zawodowe 7 0,02% 

doradztwo psychologiczne 225 0,54% 

doradztwo/ pomoc prawna 56 0,14% 

doradztwo/poradnictwo zawodowe 232 0,56% 

Inne doradztwo  181 0,44% 

inne 10361 25,06% 

pośrednictwo pracy 64 0,15% 

staż/ praktyka 375 0,91% 

studia/ kształcenie podyplomowe 1 0,00% 

stypendium 17 0,04% 

szkolenie/ kurs 884 2,14% 

usługa aktywnej integracji, w tym: 28490 68,91% 

usługa o charakterze edukacyjnym 1713 4,14% 

usługa o charakterze społecznym 17856 43,19% 

usługa o charakterze zawodowym 2653 6,42% 

usługa o charakterze zdrowotnym 1372 3,32% 

usługa rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-

trudnienia osób niepełnosprawnych 
9 0,02% 

usługa reintegracji społecznej i zawodowej w CIS, KIS 2704 6,54% 

inne usługi aktywnej integracji 2183 5,28% 

usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym, w tym: 83 0,20% 

usługa asystencka 65 0,16% 

inne usługi społeczne w interesie ogólnym 1 0,00% 

usługa w mieszkaniu chronionym lub innej formie 

mieszkania wspieranego 
11 0,03% 

usługa wsparcia rodziny 6 0,01% 
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usługa zdrowotna/medyczna 354 0,86% 

zajęcia dodatkowe 13 0,03% 

SUMA 41 343  100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 

W przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 można zauważyć kilka różnic w 

porównaniu z formami wsparcia przyznanymi w Poddziałaniu 9.1.1. Należy zauważyć, że w projek-

tach wdrażanych w Poddziałaniu 9.1.2 udzielono więcej form wsparcia niż w Poddziałaniu 9.1.1 (o po-

nad 30 proc.). W pewnym stopniu wynika to z tego, iż w projektach aktywnej integracji realizowanych 

w Poddziałaniu 9.1.2 wzięła udział większa uczestników (o blisko 10 proc.). Ale zauważalna jest też 

tendencja, iż w projektach konkursowych przyznawano więcej form wsparcia w przeliczeniu na jed-

nego uczestnika niż w projektach wdrażanych przez OPS i PCPR. O ile w Poddziałaniu 9.1.1 średnia na 

jednego uczestnika wyniosła 5, tak w przypadku Poddziałania 9.1.2 oscylowała w granicach 7. Róż-

nice uwidaczniają się również, gdy spojrzymy na rozkład liczby zrealizowanych usług wsparcia. W 

projektach z Poddziałania 9.1.2 najczęściej przyznawano wsparcie o charakterze zawodowym 

(udzielono ponad 15,9 tys. usług tego typu), podczas gdy w Poddziałaniu 9.1.1. to usługi o charakterze 

społecznym wdrażano w największym stopniu.  

Znacznie częściej stosowano też inne instrumenty. Na szkolenia i kursy posłano ponad 2,6 tys. osób 

(ponad trzy razy więcej niż w projektach z Podziałania 9.1.1). Na staż i praktykę skierowano ponad 2 

tys. uczestników projektu (sześciokrotnie więcej niż w analogicznych projektach realizowanych 

przez OPS i PCPR). Z pośrednictwa pracy skorzystało ponad 2,6 tys. osób, podczas gdy w projektach 

z Poddziałania 9.1.1 tylko 64. Na znacznie szerszą skalę było też realizowane doradztwo psycholo-

giczne, zawodowe i edukacyjne. Podkreślenia wymaga też fakt, iż projekty z Poddziałania 9.1.2 re-

fundowały koszty przejazdu i zakwaterowania uczestników. Blisko pół tysiąca osób otrzymało ten 

rodzaj wsparcia. W Poddziałaniu 9.1.1 nie wykorzystywano tego instrumentu. W projektach z Pod-

działania 9.1.2 praktycznie nie przydzielano usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 

(tylko w jednym przypadku przydzielono tę formę wsparcia), podczas gdy OPS i PCPR w większym 

stopniu korzystały z tego instrumentu.  

Na dobór form wsparcia wpływała struktura uczestników w obu Poddziałaniach. W 9.1.2 więcej jest 

osób biernych zawodowo i bezrobotnych, a w 9.1.1 aż 11 proc. to osoby pracujące (wobec 1 proc. 

w 9.1.2). 

TABELA 3 PRZYDZIELONE USŁUGI WSPARCIA W PROJEKTACH W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.2 

Formy wsparcia Liczba zreali-

zowanych 

usług wsparcia 

Udział % w ogólnej 

liczbie zrealizowa-

nych form wsparcia 

doradztwo 4232 7,15% 

doradztwo edukacyjno-zawodowe 216 0,37% 

doradztwo psychologiczne 1919 3,24% 

doradztwo/ pomoc prawna 97 0,16% 

doradztwo/poradnictwo zawodowe 1232 2,08% 

inne doradztwo 767 1,30% 

doskonalenie zawodowe 52 0,09% 
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grant na telepracę 1 0,00% 

inne 12398 20,96% 

opieka nad dzieckiem do lat 3/ refundacja kosztów opieki nad dziećmi do 

lat 7 lub inną osobą zależną 

21 0,04% 

pośrednictwo pracy 2630 4,45% 

staż/ praktyka 2038 3,45% 

stypendium 267 0,45% 

szkolenie/ kurs 2693 4,55% 

usługa aktywnej integracji 34329 58,04% 

usługa o charakterze edukacyjnym 1500 2,54% 

usługa o charakterze społecznym 15060 25,46% 

usługa o charakterze zawodowym 15953 26,97% 

usługa o charakterze zdrowotnym 252 0,43% 

usługa rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych 

146 0,25% 

usługa reintegracji społecznej i zawodowej w CIS, KIS 204 0,34% 

inne usługi aktywnej integracji 1214 2,05% 

usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym 1 0,00% 

usługa w mieszkaniu chronionym lub innej formie mieszkania 

wspieranego 

1 0,00% 

Wsparcie z wykorzystania TIK 3 0,01% 

zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania 486 0,82% 

SUMA 5 9151 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 

OCENA TRAFNOŚCI I KOMPLEKSOWOŚCI WSPARCIA W PROJEKTACH 

W jakim stopniu programy aktywizujące odpowiadały na potrzeby uczestników projektów? Czy, biorąc pod uwagę do-

stępne w ich ramach instrumenty aktywizacji, okazywały się one w praktyce kompleksowe (próba identyfikacji luk we 

wsparciu)?  

 

Na trafność i kompleksowość wsparcia w projektach realizowanych w Działaniu 9.1 spojrzano 

z dwóch perspektyw: po pierwsze – z perspektywy beneficjentów realizujących projekty oraz – 

po drugie – z perspektywy uczestników projektów. Dzięki uwzględnieniu obu perspektyw możliwe 

będzie dokonanie rzetelnej oceny realizowanego wsparcia pod kątem trafności i kompleksowości. 

 

Z wywiadów przeprowadzonych wśród beneficjentów wynika, że podejmowano w projektach szereg 

różnych działań ukierunkowanych na zapewnienie uczestnikom trafnego i kompleksowego wspar-

cia. Jednym z nich – o czym już sygnalizowano – było diagnozowanie potrzeb odbiorców wsparcia. W 

ramach tego procesu identyfikowano mocne i słabe strony poszczególnych osób, cele, jakie chcia-

łyby osiągnąć, a także bariery, które stoją na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów. Na podsta-

wie wyników diagnozy, dobierano odpowiednie formy wsparcia, które miały pomóc poszczególnym 

uczestnikom w poprawie ich sytuacji społeczno-zawodowej. Sam fakt prowadzenia diagnozy po-

trzeb miał pozytywne przełożenie na adekwatność wsparcia oferowanego uczestnikom projektów. 

Przedstawiciele beneficjentów deklarowali również, iż na różnych etapach wdrażania projektów był 

prowadzony systematyczny monitoring zadowolenia uczestników projektu z uzyskanego wsparcia. 
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Było to rozwiązanie, które miało służyć podnoszeniu jakości form wsparcia. Było to jednocześnie na-

rzędzie kontroli, czy udzielane wsparcie odpowiada w dostatecznym stopniu na oczekiwania odbior-

ców.  

Moim zdaniem wsparcie odpowiadało na potrzeby uczestników, bo każdy uczestnik był 

traktowany jako podmiot tego wsparcia, ta indywidualna diagnoza pozwalała ułożyć ta 

ścieżki było to konsultowane z każdym uczestnikiem, były uzgadniane metody pracy, 

warunki współpracy, postępy były ciągle monitorowane, był możliwość modyfikacji od-

działywań, to sprawiało, ze ta trafność była na dobrym poziomie. Po zakończeniu pro-

jektu mieliśmy pytania o kontynuację wiec było to trafione. 

Każdy uczestnik po zakończeniu wypełniał ankietę ewaluacyjną i z tych ankiety wynika, 

że byli bardzo zadowoleni z tego rodzaju wsparcia i że to wsparcie było dla nich wystar-

czające. 

Beneficjenci przyznawali także, iż, poza diagnozowaniem i monitorowaniem zadowolenia uczestni-

ków, ważną rolę w przekazywaniu informacji o oczekiwaniach odbiorców odgrywały nieformalne 

spotkania i rozmowy, w czasie których uczestnicy projektów zgłaszali swoje uwagi i postulaty. 

W wielu przypadkach, jak podkreślano, modyfikowano założenia co do zakresu wsparcia, o ile po-

zwalały na to założenia budżetowe projektu.  

W trakcie trwania projektu uczestnicy zgłaszali potrzebę zwiększenia ilości godzin 

wsparcia i wtedy była dokonywana aktualizacja ścieżki wsparcia. Co świadczy, że odpo-

wiadało na ich potrzeby. 

Było bardzo kompleksowe i dopasowane do potrzeb każdego uczestnika. Nam się te 

wszystkie luki udało uzupełnić, jak w przypadku prawnika, którego nie przewidziałyśmy 

i środki się znalazły, bo chodzi o tą elastyczność, bo wszystkiego się nie da przewidzieć 

w projekcie. Część tych rodzin potrzebowała asystenta rodziny i wsparcia w zakresie 

opiekuńczo-wychowawczych i to też uwzględniliśmy w projekcie.  

Identyfikowane luki we wsparciu starano się wypełnić, oferując odpowiedni rodzaj wsparcia. Bene-

ficjenci zwracali uwagę na fakt, iż niezadowolenie uczestników wzbudzały procedury, jakie wiązały 

się z uruchomieniem dodatkowego rodzaju wsparcia, a także dosyć długi okres oczekiwania na uzy-

skanie potrzebnego wsparcia. Podkreślano też, iż indywidualizacja wsparcia często też wiązała się 

z trudnościami w rozliczeniu projektów.  

Wsparcie z założenia miało być kompleksowe, tylko sam projekt ograniczał je do pew-

nego stopnia. W projekcie jest dozwolone wsparcie zdrowotne, rehabilitacje, ale żeby to 

przeprowadzić i uzasadnić przy wniosku o płatność to już jest problem. Na przykład 
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część uczestniczek potrzebowało usługi stomatologicznej, żeby się lepiej poczuć. W za-

łożeniach projektu na podstawie diagnozy należy przyznać takie wsparcie, jednocześnie 

przy rozliczeniu pieniędzy są problemy, czy było to potrzebne, jak to uzasadnić, czy jest 

kwalifikowane, jest tu taki problem z tym.  

W celu poznania opinii uczestników projektów na temat trafności i kompleksowości wsparcia prze-

prowadzono wywiad telefoniczny (technika CATI). Z oceny adekwatności poszczególnych form 

wsparcia przez uczestników projektów w Poddziałaniu 9.1.1 wynika, iż przyznane im formy wsparcia 

przeważnie odpowiadały na ich potrzeby. Niewielki odsetek osób przypisywał poszczególnym for-

mom wsparcia niskie oceny trafności. Wysoko została oceniona trafność takich instrumentów 

wsparcia jak: kursy i szkolenia (82,9 proc.), trening kompetencji (80,8 proc.) rehabilitacja społeczna 

i zawodowa (79,2 proc.), subsydiowane zatrudnienie (79,2 proc.), pomoc psychologiczna (82 proc.), 

praktyka zawodowa (76,9 proc.), staż (75,9 proc.), wolontariat (76,9 proc.), usługi wspierania rodziny 

(82,4 proc.), a także pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków pieczy zastępczej. W każdym z 

tych przypadków wysoki odsetek odbiorców wsparcia (powyżej 75 proc.) oceniał trafność wsparcia 

dobrze lub bardzo dobrze. Najgorzej wypadła ocena usług w zakresie mieszkania wspomaganego 

oraz usług na rzecz osoby bezdomnej lub opuszczającej zakład karny. 

 
WYKRES 12 OCENA ADEKWATNOŚCI WSPARCIA REALIZOWANEGO W PROJEKTACH W PODDZIAŁANIU 9.1.1 [N=366] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

20,0%

3,4%

3,8%

7,7%

4,1%

2,1%

9,7%

4,2%

2,2%

2,8%

6,9%

6,7%

17,2%

17,3%

15,4%

50,0%

10,2%

15,8%

21,8%

13,5%

15,1%

11,1%

11,1%

40,0%

16,7%

16,7%

5,9%

16,1%

21,8%

25,0%

53,8%

25,7%

31,5%

26,6%

21,9%

24,7%

25,0%

19,4%

20,0%

20,0%

40,0%

35,3%

6,5%

54,0%

51,9%

23,1%

50,0%

56,3%

49,3%

33,9%

57,3%

57,0%

57,9%

59,7%

20,0%

53,3%

40,0%

47,1%

74,2%

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

Staż

Praktyka zawodowa

Wolontariat

Usługi asystenta na rzecz osoby bezdomnej lub osoby…

Pomoc psychologa

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Pośrednictwo w poszukiwaniu pracy

Subsydiowane zatrudnienie (pokrywanie kosztów…

Przygotowanie do wykonywania określonego zawodu

Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie…

Rehabilitacja społeczna i zawodowa

Poprawa dostępu do mieszkaniach wspomaganych

Usługi asystenckie na rzecz osób z…

Usługi wspierania rodziny (np. zatrudnienie asystenta…

Pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków pieczy…

Inne

1 - W ogóle 2 - W małym stopniu 3 - W średnim stopniu 4 - W dużym stopniu 5 - W bardzo dużym stopniu Nie dotyczy



 

44 
 

Podobnie trafność wsparcia została oceniona przez uczestników projektów realizowanych w Pod-

działaniu 9.1.2. Porównując wyniki można zauważyć, iż wyżej adekwatność poszczególnych form 

wsparcia oceniali uczestnicy projektów w ramach Poddziałania 9.1.2. Wysokie odsetki dobrych i bar-

dzo dobrych odpowiedzi (powyżej 75 proc. wszystkich odpowiedzi) zyskały takie formy wsparcia jak: 

staż (84,7 proc.), praktyka zawodowa (81,3 proc.), wolontariat (81,8 proc.), pomoc psychologa (82,9 

proc.), trening kompetencji i umiejętności społecznych (84,2 proc.), pośrednictwo w poszukiwaniu 

pracy (75,7 proc.), subsydiowane zatrudnienie (81,4 proc.), przygotowanie do wykonywania zawodu 

(88,7 proc.), kursy i szkolenia (83,1 proc.), rehabilitacja społeczna i zawodowa (80,4 proc.), usługi 

asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami (79,2 proc.) oraz usługi wspierania rodziny (80 

proc.).  

Praktycznie każdy rodzaj przyznanego wsparcia był nieco lepiej oceniany w projektach realizowa-

nych w Poddziałaniu 9.1.2 niż w projektach wdrażanych przez OPS i PCPR. Jedynym wyjątkiem jest 

usługa asystenta na rzecz osoby bezdomnej lub opuszczającej zakład karny. Została ona przez od-

biorców wsparcia oceniona jako nietrafna w przypadku Podziałania 9.1.2.  

WYKRES 8 OCENA ADEKWATNOŚCI WSPARCIA REALIZOWANEGO W PROJEKTACH W PODDZIAŁANIU 9.1.2 [N=365] 
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EFEKTY WSPARCIA 

Czy występują różnice pomiędzy skutecznością programów aktywizacyjnych w zależności od tego, kto jest realizatorem 

projektu? Które podmioty wykazały w tym zakresie największy potencjał? 

Jaka jest skuteczność projektów realizowanych przez OPS i PCPR (Poddziałanie 9.1.1) na tle pozostałych realizatorów 

projektów (Poddziałanie 9.1.2)? Jakie można identyfikować różnice? Jakie są mocne i słabe strony zarówno projektów 

realizowanych przez OPS i PCPR, jak i innych beneficjentów? 

W jakim stopniu oferowane wsparcie wpłynęło na aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym zarówno w wymiarze zatrudnieniowym, jak również społecznym?  

Jaka jest efektywność programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-

czeniem społecznym? 

W jakim stopniu wzrósł poziom efektywności zatrudnieniowej? 

 

Z punktu widzenia oceny form wsparcia udzielonych w ramach projektów realizowanych w Poddzia-

łaniach 9.1.1 oraz 9.1.2 ważne jest sprawdzenie nie tylko ich trafności, ale także to, co zmieniło się 

dzięki otrzymanemu wsparciu w życiu społecznym i zawodowym uczestników projektów. Innymi 

słowy, na ile skuteczne okazały się instrumenty wsparcia w zmianie sytuacji społeczno-zawodowej 

odbiorców wsparcia.  

Wśród odpowiedzi respondentów, najczęściej deklarowanym efektem wsparcia było zdobycie no-

wych umiejętności. Taką odpowiedź zaznaczyło 69 proc. odbiorców wsparcia w projektach z Pod-

działania 9.1.1 i aż 78 proc. uczestników z Poddziałania 9.1.2. Dosyć duży odsetek badanych efekt 

wsparcia wiązał z podniesieniem kwalifikacji (połowa uczestników Poddziałania 9.1.1 i 71 proc. bada-

nych z projektów z drugiego Poddziałania). Innym ważnym efektem była poprawa zdrowia fizycz-

nego i psychicznego. Taki efekt wsparcia zauważyło 65 proc. odbiorców wsparcia w ramach projek-

tów z Poddziałania 9.1.1 i 56 proc. z Poddziałania 9.1.2. Na efekt w postaci zwiększenia samodzielności 

życiowej wskazywało 57 proc. uczestników projektów realizowanych przez OPS i PCRP i 61 proc. od-

biorców wsparcia z Poddziałania 9.1.2. Istotne rozbieżności w ocenie efektów wsparcia pomiędzy 

uczestnikami projektów z obu porównywanych Poddziałań pojawiają się w kontekście oceny efek-

tów związanych z aspektem zatrudnieniowym. Wśród badanych z Poddziałania 9.1.2 41 proc. odpo-

wiedziało, iż otrzymało pracę. W przypadku respondentów z Poddziałania 9.1.1 taką odpowiedź wy-

brał zaledwie co piąty badany (22 proc.). Ponadto 68 proc. badanych z projektów realizowanych 

przez inne podmioty niż OPS i PCPR, do efektów wsparcia zaliczyło zdobycie doświadczenia zawo-

dowego. Analogiczny efekt wsparcia rzadziej był wybierany przez uczestników projektów z Poddzia-

łania 9.1.1 (41 proc.). Wyniki te pokazują, że projekty z Poddziałania 9.1.2 lepiej radziły sobie z osiąga-

niem efektywności zatrudnieniowej niż projekty OPS i PCPR. Wpływ na odnotowaną różnicę w pozio-

mie efektywności pomiędzy porównywanymi Poddziałaniami miała struktura uczestników projek-

tów. W 9.1.2 aż 99 proc. uczestników to osoby bierne lub bezrobotne, w przypadku 9.1.1 struktura jest 

inna – 11 proc. to osoby pracujące, których efekt wsparcia w postaci zdobycia doświadczenia zawo-

dowego nie dotyczy. 
 

Podkreślenia wymaga też fakt, iż niewielki odsetek badanych stwierdził w badaniu, iż nie dostrzega 

żadnych efektów wsparcia. Grupa respondentów, której sytuacja społeczno-zawodowa nie zmieniła 

się, kształtowała się w przedziale od 7 proc. (dla Poddziałania 9.1.1) do 8 proc. (dla Poddziałania 9.1.2).  
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Na podstawie przedstawionych wyników badań należy stwierdzić, iż instrumenty wsparcia wdra-

żane w projektach charakteryzowały się wysoką skutecznością, aczkolwiek wyższy poziom sku-

teczności wsparcia można przypisać projektom realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.2. Dotyczy 

to w szczególności instrumentów aktywizacji zawodowej. Wyższą efektywność zatrudnieniową wi-

dać w przypadku projektów z Poddziałania 9.1.2.  

WYKRES 149 EFEKTY WSPARCIA W WYNIKU UDZIAŁU W PROJEKTACH W PODDZIAŁANIACH 9.1.1 ORAZ 9.1.2 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

W badaniu CATI sprawdzono ocenę uczestników projektu, czy osiągnięcie podobnych efektów byłoby 

możliwe, gdyby nie udział w realizowanych projektach w Poddziałaniach 9.1.1 i 9.1.2. Wśród odbiorców 

wsparcia w projektach z obu Poddziałań, 40 proc. wyrażało przekonanie, że nie byłoby możliwe osią-

gnięcie efektów bez uzyskanego wsparcia w projektach. Co trzeci badany nie potrafił jednoznacznie 

odnieść się do tej kwestii. Z kolei 30 proc. uczestników w Poddziałaniu 9.1.1. i 36 proc. w Poddziałaniu 

9.1.2 dosyć optymistycznie oceniło swoje szanse na samodzielne osiągnięcie podobnych efektów, 

bez wsparcia uzyskanego w projektach.  
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WYKRES 1510 OCENA MOŻLIWOŚCI OSIĄGNIĘCIA POPRAWY W SYTUACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZ WSPARCIA 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

EFEKT NETTO INTERWENCJI PUBLICZNEJ W RAMACH PODZIAŁANIA 9.1.1 

 

Efekt netto interwencji publicznej w ramach Poddziałania 9.1.1 udało się oszacować, dzięki zastoso-

waniu metody kontrfaktycznej. Metoda ta pozwala wyodrębnić to, co jest zasługą wykorzystania 

funduszy europejskich oraz stanowi ich wartość dodaną. Przy jej użyciu można określić konkretne 

efekty, korzyści i wartości wygenerowane dzięki realizacji RPO WM, które bez ich wdrożenia by nie 

wystąpiły. 

W ramach realizacji tej metody przeprowadzono badanie CAWI z pracownikami ośrodków pomocy 

społecznej z podziałem na grupę kontrolną (pracownicy OPS realizujących projekty w ramach OP 9 

RPO WM) oraz grupę eksperymentalną (pracownicy OPS nie realizujących projektów w ramach OP 9 

RPO WM). Badanie zostało zrealizowane na próbie składającej się z 341 pracowników OPS. Badanie 

miało na celu określić, w jakim stopniu zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza na terenie 

gmin, na których wybrane do badania OPS prowadzą działalność i czy istnieje korelacja między 

znaczną poprawą sytuacji społeczno-gospodarczej a tym, czy OPS prowadził projekt finansowany w 

ramach Poddziałania 9.1.1.  

Pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej mieli określić obecną sytuację 

społeczno-gospodarczą na terenie gmin, w których poszczególne ośrodki prowadzą działalność. 

Okazało się, że sytuację społeczno-gospodarczą w gminach zdecydowanie lepiej oceniają pracow-

nicy Ośrodków realizujących projekty. 53 proc. pracowników z  grupy kontrolnej pozytywnie oce-

niało sytuację społeczno-gospodarczą. Natomiast wśród pracowników OPS z gmin, gdzie nie były 

realizowane projekty tylko 44 proc. Jest to dosyć ciekawa obserwacja biorąc pod uwagę fakt, iż 

część pracowników OPS tłumaczyło w trakcie wywiadów pogłębionych, iż ich Ośrodki nie starały się 

o realizację projektów z osi 9 RPO WM, gdyż sytuacja społeczno-gospodarcza na terenie ich gmin jest 

stosunkowo dobra i mieliby trudności ze znalezieniem zainteresowanych skorzystaniem z usług ak-

tywnej integracji.  
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WYKRES 16 OCENA OBECNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAWI 

 

Respondentów proszono także o to, aby odnieśli się od kwestii zmiany sytuacji społeczno-gospodar-

czej na terenie ich gmin na przestrzeni ostatnich pięciu lat. W tym przypadku również jest zauwa-

żalna różnica w odpowiedziach udzielanych przez pracowników OPS realizujących projekty w Pod-

działaniu 9.1.1 i takich, które nie realizowały analogicznych projektów. Co prawda w obu grupach 

(kontrolnej i eksperymentalnej) dominowało przekonanie o poprawie sytuacji społeczno-gospodar-

czej, ale wśród grupy pracowników z OPS realizujących projekty w OP 9 RPO WM odsetek wskazań 

mówiących o poprawie lub wyraźnej poprawie sytuacji był znacznie wyższy. W grupie kontrolnej aż 

92 proc. badanych zauważyło poprawę. Natomiast w grupie eksperymentalnej 77 proc., a więc 15 

punktów proc. mniej. Brak poprawy stwierdziło tylko 6 proc. pracowników z ośrodków realizujących 

projekty z zakresu aktywnej integracji i 22 proc. respondentów reprezentujących Ośrodki, które nie 

wdrażały wsparcia w ramach Poddziałania 9.1.1. Pogorszenie sytuacji społeczno-gospodarczej za-

obserwowała nieliczna grupa badanych (po 1 proc. w każdej grupie).  
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WYKRES 17 ZMIANA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ NA PRZESTRZENI OSTATNICH 5 LAT 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAWI 

W kwestii oceny zmiany poziomu bezrobocia na terenie gmin, 65 proc. badanych pracowników OPS 

realizujących projekty uznało, że doszło do znaczącej poprawy na lokalnym rynku pracy w ostatnich 

pięciu latach. Podobnego zdania było 55 proc. badanych z grupy eksperymentalnej. Z kolei brak istot-

nej poprawy dostrzegł co czwarty pracowników OPS, w którym był realizowany projekt z zakresu 

aktywnej integracji. Wśród pracowników ośrodków, które nie były beneficjentami w osi 9, ten odse-

tek był znacznie wyższy (o 12 punktów procentowych). Odsetek odpowiedzi wskazujących na pogor-

szenie się sytuacji na lokalnym rynku pracy był podobny w obu badanych grupach. Nie zmienia to 

jednak faktu, iż zjawisko bezrobocie jest generalnie oceniane jako mniejszy problem w grupie kon-

trolnej.  

 

WYKRES 11 ZMIANA ZJAWISKA BEZROBOCIA NA PRZESTRZENI PIĘCIU LAT 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAWI 
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Badani z grupy kontrolnej określili wpływ poszczególnych czynników na poprawę sytuacji spo-

łeczno-gospodarczej na terenie ich gmin. Najwyższy odsetek odpowiedzi (79 proc.) dotyczył wpływu 

programów rządowych, w ramach których doszło do transferów społecznych, w wyniku których po-

prawiła się kondycja finansowa gospodarstw domowych. Duża część badanych zwróciła też uwagę 

na ogólną koniunkturę gospodarczą (62 proc.). Do istotnych czynników zaliczono też realizowane 

projekty przez OPS w ramach osi 9 RPO WM. 58 proc. badanych odnotowała wysoki wpływ tego czyn-

nika. Najmniejszy wpływ przypisano projektom realizowanym przez inne podmioty w ramach Pod-

działania 9.1.2.  

WYKRES 12 WPŁYW CZYNNIKÓW NA POPRAWĘ SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAWI 

Z wyników uzyskanych dzięki realizacji metody kontrfaktycznej wyłaniają się dwa istotne wnioski. 

Po pierwsze, realizacja projektów w Poddziałaniu 9.1.1 powiązana jest z lepszą oceną aktualnej sy-

tuacji społeczno-gospodarczej. Można zatem powiedzieć, że wdrażanie projektów z zakresu aktyw-

nej integracji miało faktyczny wpływ na niwelowanie problemów społecznych na terenach, gdzie 

były one wdrażane. Warto też podkreślić, iż, na terenie gmin, gdzie OPS realizowały projekty, po-

prawa sytuacji społeczno-gospodarczej była wyższa niż na terenach, gdzie OPS nie wdrażały pro-

jektów. Po drugie, realizacja projektów przez OPS w ramach osi 9 RPO WM zostało ocenione jako 

czynnik o istotnym wpływie na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej.  
POTRZEBY DALSZEGO WSPARCIA 

Które z instrumentów aktywizacyjnych należałoby wspierać w perspektywie finansowej 2021 – 2027?  

 

Większość uczestników projektów, zarówno w Poddziałaniu 9.1.1, jak również w Poddziałaniu 9.1.2, 

deklarowała, iż zaspokojone zostały ich potrzeby w zakresie wsparcia i nie zgłaszają zapotrzebo-

wania na kolejne wsparcie w przyszłości. Co ciekawe jednak, w przypadku kursów i szkoleń odsetek 

osób deklarujących, iż ten rodzaj wsparcia będzie nadal potrzebny, wyraźnie wzrastał. W przypadku 
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respondentów z Poddziałania 9.1.1 do poziomu 49,5 proc., a w przypadku Poddziałania 9.1.2. do po-

ziomu 54,9 proc. Stosunkowo duży odsetek badanych (powyżej 30 proc. ogółu badanych) wskazy-

wało na potrzebę dalszego wsparcia w zakresie staży, subsydiowanego zatrudnienia, rehabilitacji 

społecznej i zawodowej oraz przygotowania do wykonywania zawodu.  

WYKRES 13 POTRZEBA DALSZEGO WSPARCIA UCZESTNIKÓW W PODDZIAŁANIU 9.1.1 [N=366] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

Uczestnicy z Poddziałania 9.1.2 generalnie w większym stopniu widzieli potrzebę dalszego wsparcia. 

Największy odsetek badanych deklarowało potrzebę wsparcia dotyczącego kursów i szkoleń. Staże, 

subsydiowane zatrudnienia i przygotowanie do wykonywania określonego zawodu to formy wspar-

cia, które uczestnicy projektów uznają za wciąż potrzebne. Na te formy wsparcia zwróciła uwagę 

ponad 40 proc. badanych. Za nadal potrzebne uznano również pośrednictwo zawodowe (33,2 proc.) 

oraz praktyki zawodowe (38,4 proc.).  
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WYKRES 21 POTRZEBA DALSZEGO WSPARCIA UCZESTNIKÓW W PODDZIAŁANIU 9.1.2 [N=365] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

O to, jakie instrumenty aktywizacyjne należy uwzględnić w przyszłej perspektywie finansowej za-

pytano także beneficjentów. Trzeba powiedzieć, iż stosunek beneficjentów do instrumentów aktywi-

zacyjnych istotnie zmienił się pod wpływem aktualnych uwarunkowań, a mianowicie pandemii ko-

ronawirusa i skutków gospodarczych, jakie wywołał COVID-19. Jak przyznawali beneficjenci, bardzo 

poprawiła się sytuacja na regionalnym rynku pracy w latach 2014-2019. Spadek bezrobocia był tak 

znaczący, iż realizowanie projektów nastawionych na aktywizację zawodową stało się bardzo 

trudne, gdyż osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia bez problemu odnajdywały pracę bez 

konieczności udziału w projektach. Narastało wśród beneficjentów przekonanie, iż aktywizacja za-

wodowa staje się coraz mniej konieczna. Pandemia koronawirusa spowodowała, iż wiele branż albo 

zostało czasowo unieruchomionych, albo odczuło znaczący spadek dochodów, w wyniku czego do-

szło do zwolnień pracowników na masową skalę. Beneficjenci wyrażali obawę, że wzrośnie poziom 

bezrobocia i trzeba będzie poświęcić wiele czasu na to, aby powrócić do sytuacji sprzed pandemii. W 

związku z tym przewidują, iż nadal potrzebne będą działania z zakresu aktywizacji zawodowej, przy 

równolegle wdrażanych działaniach nastawionych na aktywizację społeczną.    
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Jakby mnie ktoś zapytał dwa miesiące temu to pewnie bym powiedziała, że już nie będzie 

kogo wspierać, bo naprawdę dużo osób zostało wyciągniętych przez projekty i z bezro-

bocia i z wykluczenia, pomogliśmy ludziom wyjść na prostą. Aczkolwiek teraz myślę, że 

sporo zmieni się pod wpływem koronawirusa i dalej będzie potrzebne wsparcie dla osób 

z tego tytułu patrząc na to, jak dynamicznie się rynek pracy zmienia. Myślę, że dalej bar-

dzo potrzebne są te projekty aktywizujące zawodowe takie jak są w ramach 9.1.1, w któ-

rych są realizowane szkolenia, staże właśnie dla osób z najbardziej zagrożonej grupy, 

dla osób niepełnosprawnych, bo też mamy bardzo dużo osób na tym terenie niepełno-

sprawnych, które faktycznie mogłyby podjąć jakąś pracę ale z powodu na przykład tego, 

że  pracodawca boi się pracować z osobami niepełnosprawnymi to nie mogą tego zrobić, 

nie mają gdzie pokazać swoich umiejętności. 

Miesiąc temu powiedział bym co innego, że należałoby zrezygnować z aktywizacji zawo-

dowej, bo kto chce to pracę znajdzie, większy nacisk powinno się kłaść na wykluczenie 

społeczne. Natomiast dzisiaj, tak jak to wygląda to uwstecznimy się o jakieś osiem lat. Z 

powrotem wróci ta sytuacja. I aktywizacja zawodowa musi być kontynuowana 

PRZYGOTOWANIE BENEFICJENTÓW DO REALIZACJI PROJEKTÓW 

W jakim stopniu rozwiązania organizacyjne OPS, PCPR pozwalają na skuteczne aplikowanie o środki oraz skuteczne re-

alizowanie projektów w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020?  

W jakim stopniu OPS i PCPR były przygotowane do realizacji projektów, w szczególności w odniesieniu do stanu zaplecza 

technicznego (lokalowego, sprzętowego, etc.) oraz kadrowego? 

Jakie można zidentyfikować sposoby wzmocnienia potencjału OPS i PCPR ? Jakie rozwiązania instytucjonalne (organi-

zacyjne finansowe, techniczne) pozwolą zapewnić optymalne wykorzystanie możliwości płynących z realizacji projek-

tów w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020? 

 

Zdaniem uczestników projektów, beneficjenci wdrażający projekty byli na ogół dobrze przygotowani 

do realizowania wsparcia zaplanowanego w projekcie. Pogląd ten podzielało 93,5 proc. odbiorców 

wsparcia w ramach Poddziałania 9.1.1 oraz 92,4 proc. uczestników projektów w Poddziałaniu 9.1.2. 

Tylko nieliczni respondenci wyrażali zdanie przeciwne w tej sprawie. Na podstawie opinii odbiorców 

wsparcia można stwierdzić, iż beneficjenci realizujący projekty potrafili profesjonalnie zarządzać 

projektami oraz dysponują odpowiednim zapleczem do wdrażania działań.  
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WYKRES 142 OCENA PRZYGOTOWANIA BENEFICJENTÓW DO REALIZACJI PROJEKTÓW 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

Z wywiadów jakościowych przeprowadzonych z pracownikami OPS i PCPR wyłania się jednak sze-

reg problemów, z którymi zmagają się tego typu instytucje (szczególnie zaś OPS), co ma przełożenie 

na gotowość do realizacji projektów.  

W badaniu zwrócono uwagę na ograniczone możliwości kadrowe ośrodków pomocy społecznej. Za-

trudnieni pracownicy, jak wynika z wywiadów z przedstawicielami OPS, są obciążeni licznymi obo-

wiązkami zawodowymi i mają ograniczone możliwości wzięcia na siebie dodatkowych zadań. Reali-

zacja projektów wiąże się z ponadnormatywnym nakładem pracy ze strony niektórych pracowni-

ków. Podnoszono też inną kwestię, a mianowicie tego, iż wśród zatrudnionych pracowników socjal-

nych bardzo często brakuje też odpowiednich kompetencji, aby pełnić funkcję koordynatora pro-

jektu. Zarządzanie projektem wymaga bowiem innych kompetencji niż te, których oczekuje się od 

przeciętnego pracownika socjalnego. Z tego też powodu, część ośrodków pomocy społecznej powie-

rza przygotowanie wniosku o dofinansowanie profesjonalnym firmom zewnętrznym. Takie rozwią-

zanie jednak, choć daje szanse na uzyskanie dofinansowania, to jednak powoduje liczne komplikacje 

na późniejszym etapie wdrażania projektu. Osoba odpowiedzialna za kierowanie projektem nie jest 

autorem założeń i musi włożyć dodatkowy trud w zrozumienie, jak projekt powinien funkcjonować. 

Praktyka niektórych OPS pokazuje jednak, że można ten problem rozwiązań w inny sposób. Miano-

wicie, projekt nie jest realizowany wyłącznie przez ośrodek, lecz w partnerstwie z innym podmio-

tem, który bierze na siebie obowiązki z zakresu zarządzania i rozliczania projektu.  

Podkreślenia wymaga fakt, iż z powodu ograniczonego potencjału kadrowego część ośrodków po-

mocy społecznej w ogóle nie stara się o dofinansowanie projektów w ramach osi 9 RPO WM. Wśród 

pracowników takich OPS dominuje pogląd, że aplikowanie i realizacja projektów jest bardzo skom-

plikowanym i czasochłonnym procesem. Podkreślano też, że pracownikom nie zapewniono odpo-

wiedniego przeszkolenia, aby byli kompetentni w zakresie zarządzania projektem. Zwracano 

wreszcie uwagę na fakt, iż pracownicy socjalni są nisko opłacani i trudno też zmotywować ich do po-

dejmowania dodatkowego wysiłku.  
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Największym problemem jest odpowiednia kadra. Jesteśmy tak obciążeni innymi obo-

wiązkami, które realizujemy, bo musimy oczywiście z mocy ustawy i to nam zajmuje 

wiele czasu i energii. W zasadzie nie ma czasu już na inne wyzwania, chociaż chętnie 

pewnie byśmy się zmierzyli z projektem. Wynagrodzenie pracowników jest na najniż-

szym poziomie, teraz kiedy jeszcze wzrosła ta wysokość najniższego wynagrodzenia, 

moi pracownicy spadli do tego najniższego poziomu, są bardzo niezadowoleni, ja nie 

mam większej możliwości bo nie ma pieniędzy żeby im podwyżki dać i to zniechęca pra-

cowników. Nawet jakbym chciała cokolwiek zdziałać to bez nich, a bez nich będzie mi 

ciężko znaleźć kadrę, zatrudnić kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami, w naszym rejonie 

to jest ciężko. Asystenta rodziny szukałam dwa lata i nie mogłam znaleźć i w końcu z 

wielkim trudem i to tylko na umowę zlecenie i na ściśle określony czas znalazłam tego 

pracownika.  

Wśród OPS realizujących projekty, jak i tych ośrodków, które w ogóle nie aplikowały o środki z UE w 

ramach OP 9 RPO WM, bardzo często występują też problemy lokalowe. Niedostateczna liczba po-

mieszczeń względem liczby pracowników stanowi nie tylko barierę, ale również obniża komfort 

pracy. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, iż Ośrodki realizujące projekty znalazły sposób na to, 

jak zminimalizować negatywny wpływ deficytów lokalowych na proces wdrażania projektu. Roz-

wiązaniem po który chętnie sięgają Ośrodki jest wynajem pomieszczeń od jednostek samorządu te-

rytorialnego. Takie rozwiązanie pozwala przestrzeń do realizacji projektu i nie wymaga ponoszenia 

dużych nakładów finansowych. Ponadto, po zakończeniu realizacji projektu wygasają zobowiązania 

w kwestii wynajmu pomieszczeń i powstają przez to inne trudności.   

W gminie nie było wolnego pomieszczenia, a w tym samym czasie rozpoczął się nowy 

projekt świetlicowy wsparcia dziennego dla dzieci, to gmina musiała wynająć dom. I to 

jest super, dlatego, że ludzie mają zdecydowaną alergię na urząd. I w tym domu dzielimy 

się z tą świetlicą i są dzieci, to nie jest piętnujące. 

My nie dysponujemy salami ani miejscami gdzie moglibyśmy na przykład sami szkolić 

osoby. Korzystamy ze wsparcia gminy bo gmina jest sama wnioskodawcą. Ośrodki mogą 

otrzymać wsparcie jeżeli chodzi o kwestie kadrowe ale to już tylko dla osób które są za-

trudnione na etat w ramach projektu więc tutaj nie szukaliśmy pracowników a nie szu-

kając pracowników nie możemy otrzymać wsparcia na jakieś dostosowanie techniczne 

czy lokalowe bo to się łączy jedno z drugim. 

Wśród Ośrodków, które nie starają się o pozyskanie dofinansowania, nie dostrzega się możliwości 

ominięcia problemów lokalowych w opisany wyżej sposób. Ponadto, respondenci zwracali uwagę na 

to, iż nieaplikowanie o środki UE na działania z obszaru aktywnej integracji wynika z braku zaplecza 

finansowanego potrzebnego na sfinansowanie wkładu własnego. Trzeba jednak pamiętać, iż wkład 
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własny niekoniecznie musi mieć charakter finansowy. Można go wykazać na wiele różnych sposo-

bów i nie powinno to stanowić bariery dla Ośrodków.  

Głównym powodem był brak środków własnych na wkład własny. To był główny wiodący 

problem. Nie dysponujemy takimi środkami finansowymi, żeby moc je przeznaczyć na 

taki cel, zawsze tych pieniędzy brakuje. Gdy przyszło do podjęcia decyzji, to nie mieliśmy 

na wkład własny. Nie jest to obligatoryjne, coś co musi być. Zawsze to schodziło na 

ostatni plan. 

BARIERY  

Jakie występują bariery w aplikowaniu, realizacji oraz wdrażaniu projektów w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WM 

2014–2020 przez OPS i PCPR? 

Jaka powinna być formuła naboru wniosków o dofinansowanie w zakresie programów aktywnej integracji w perspekty-

wie finansowej 2021 – 2027?  

Jakie kroki należałoby podjąć, by zachęcić potencjalnych wnioskodawców do złożenia wniosków o dofinansowanie w 

perspektywie finansowej 2021 - 2027? 

 

Problem barier został oceniony zarówno z punktu widzenia uczestnika projektu, jak również bene-

ficjenta. Badania CATI wykazały, iż niewielka część respondentów, oscylująca w granicach 9-10 proc. 

doświadczyła trudności w trakcie uczestnictwa w projekcie. Bariery, na które natknęli się uczestnicy 

projektów miały przeważnie związek z: opóźnieniami w wypłacie środków finansowanych np. za 

udział w stażach, nieterminowością realizacji niektórych form wsparcia lub odwołaniem przyzna-

nych wcześniej form wsparcia, długim czasem oczekiwania na przyznany rodzaj wsparcia, a także 

trudnościami w otrzymaniu pełnej informacji od Beneficjenta. Niektórzy też badani zwracali również 

uwagę na niedostateczny poziom przygotowania trenerów prowadzących szkolenia. Nieliczni skar-

żyli się na problemy organizacyjne. Jednak – zdaniem zdecydowanej większości uczestników – pro-

jekty przebiegały bez większych zakłóceń. Takie zdanie podzielało 89,5 proc. respondentów z Pod-

działania 9.1.1 oraz 85,9 proc. badanych z Poddziałania 9.1.2.  

WYKRES 23 BARIERY W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W PODDZIAŁANIACH 9.1.1 I 9.1.2 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 
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Na problem barier można również spojrzeć przez pryzmat doświadczeń beneficjentów. Zasadne wy-

daje się przeanalizowanie, z jakimi barierami spotykają się beneficjenci na różnych etapach przygo-

towywania i realizowania projektów. Pierwszym etapem będzie więc aplikowanie o dofinansowanie 

projektu. Następnie realizacja projektu, obejmująca rekrutację uczestników, uruchomienie wspar-

cia i zarządzanie projektem. I na sam koniec – rozliczenie projektu.  

Jeśli chodzi o proces aplikowania to Beneficjenci pozytywnie wypowiadali się na temat obowiązują-

cych procedur, terminów i regulaminów. Przyznawali co prawda, że przygotowanie wniosku nie jest 

zadaniem łatwym, natomiast nie jest to obecnie żadna bariera, gdyż pracownicy OPS czy PCPR już 

wiedzą, jaki nakład pracy muszą włożyć w przygotowanie wniosku i posiadają też odpowiednią wie-

dzę i doświadczenie w tym zakresie. Zwracano też uwagę na obciążenie w postaci biurokracji, jaka 

wiąże się z procesem aplikowania, ale jednocześnie podkreślano, iż nie da wyeliminować całkowicie 

obciążeń biurokratycznych.  

W trakcie aplikowania nie mieliśmy żadnych trudności, regulamin był jasny, czytelny, 

kontakt z centrum jest bardzo dobry z opiekunem więc nie mieliśmy żadnych  trudności, 

jeżeli coś jest do poprawy lub do weryfikacji to to robimy na bieżąco. 

Biurokracja jest ale pewnie taka musi być. Każdy się tych papierów boi a zwłaszcza 

w projekcie. Biurokracja jest bardzo duża, tych papierów jest bardzo dużo. Ale na to 

chyba wszyscy narzekają. Nie można tego zminimalizować. Innych problemów nie było. 

Wobec dosyć dobrej oceny procesu aplikowania o dofinansowanie projektów, Beneficjenci nie zgło-

sili sugestii, które mogłyby przyczynić się do usprawnienia aplikowania o środki unijne na realizację 

wsparcia z zakresu aktywnej integracji.  

Uważam, że taka forma jaka była czyli tryb taki jaki był aplikowania jest w porządku, jest 

już przez nas przetestowany, wiemy jak się w nim poruszać, wiemy jak to pisać więc też 

jeżeli by pozostawała taka forma to zaoszczędzi nam czasu zapoznawania się ze zmia-

nami. Jeżeli zostałoby tak jak jest byłoby w porządku 

O ile na etapie aplikowania Beneficjenci nie doświadczyli większych trudności, o tyle już w fazie re-

alizacji pojawiło się kilka problemów. Część problemów miała związek z postawą uczestników pro-

jektów. W tym aspekcie problemy sprowadzały się do rekrutacji uczestników (część osób z obszaru 

wykluczenia społecznego niechętnie zapatrywała się na udział w projekcie), utrzymania ich w pro-

jekcie (niektórzy uczestnicy rezygnowali bez podawania przyczyny) i wyegzekwowania od uczest-

ników regularnego partycypowania w zajęciach. Oczywiście wystąpienie tych problemów nie było 

dużym zaskoczeniem dla Beneficjentów, gdyż w realizację projektów z udziałem osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, które bardzo często nie mają wyrobionych odpowiednich nawyków 
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(punktualność, terminowość, motywacja), wkalkulowane jest ryzyko wystąpienia tego typu trudno-

ści.  

Jedyny problem w czasie realizacji pojawił się z tą frekwencją na zajęciach związanych 

z aktywizacja społeczną. Osoby niechętnie uczestniczyły. Ale to był jakby problem 

w trakcie trwania projektu. 

Jeżeli chodzi o uczestników to były sytuacje takie, że osoby na wstępnym etapie rekru-

tacji miały swoje oczekiwania które nie były możliwe do zrealizowania przez projekt 

czyli na przykład tylko jedna konkretna forma wsparcia bo projekt zakłada przynajmniej 

trzy formy wsparcia więc te osoby rezygnowały i na to miejsce wchodziły kolejne, więc 

też nie możemy spełnić oczekiwań każdej osoby. 

Beneficjenci podkreślali też, że część problemów wynikała z działań Instytucji Pośredniczącej. 

Zwracali uwagę m.in. na zbyt długie – ich zdaniem – rozpatrywanie podań o zmianę we wnioskach. 

Oczekiwanie na zgodę ze strony IP prowadziło do zmian w harmonogramie projektu i dezorganizo-

wało pracę w ramach projektu. Ponadto, część beneficjentów narzekała na brak wsparcia informa-

cyjnego ze strony IP. Uczestnicy wywiadów podkreślali, że kierowali prośby o wyjaśnienia określo-

nych przepisów bądź wytycznych do IP z nadzieją, iż uzyskają jasne stanowisko w kwestii interpre-

towania poszczególnych zapisów. Jednak informacja zwrotna otrzymywana od IP nie zaspakajała w 

dostatecznym stopniu potrzeb informacyjnych Beneficjentów.  

Jeżeli składamy o wprowadzenie zmian do wniosku to czas oczekiwania jest trochę wy-

dłużony i to blokuje nam pewne działania bo musimy oczekiwać na zgodę. 

Jeżeli zadawaliśmy konkretne pytanie to otrzymywaliśmy wycinek z wytycznych a nie 

konkretnie to o co pytaliśmy i musieliśmy jeszcze doszukiwać, dopytywać, żeby mieć ja-

sność. To było bardzo dużym utrudnieniem. Problemy z komunikacją, problemy z jasno-

ścią wytycznych. 

Trzeba dodać, iż IP podejmuje wysiłki, aby udzielać aktualnych informacji Beneficjentom. Organizo-

wane są w siedzibie IP spotkania informacyjne. Beneficjenci mają też możliwość konsultowania 

wątpliwości z opiekunami projektów. Ponadto, opóźnienia w procedowaniu zmian w projekcie często 

nie wynikają z winy IP, a są konsekwencją braków w dokumentacji składanej przez Beneficjentów.  

Osobnym problemem dla części Beneficjentów była konieczność wykazania efektywności zatrud-

nieniowej. Trudności te wynikały z kilku czynników. Po pierwsze, takie instytucje jak OPS czy PCPR 

nie zajmowały się wcześniej w takim samym stopniu, jak w obecnej perspektywie finansowej akty-

wizacją zawodową, a bardziej skupiały się na aktywizacji społecznej. Po drugie, dobra koniunktura 

gospodarcza, skutkująca spadkiem bezrobocia na regionalnym rynku pracy, powodowała, iż trudniej 

było zrekrutować do projektu uczestników, których można byłoby wykazać we wskaźniku mierzą-

cym efektywność zatrudnieniową.  
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Przede wszystkim w tych projektach bardzo dużym utrudnieniem dla nas były wskaźniki 

związane z aktywnością zawodową, ponieważ my tak naprawdę nie jesteśmy instytu-

cjami, które się tym fachowo od wielu lat zajmują. My zostaliśmy zmuszeni wskaźnikami 

do przekwalifikowania się i stania się pośrednikami pracy i to było dla nas dosyć uciąż-

liwe i wiem że wiele ośrodków okolicy miało problem ze zrealizowaniem wskaźnika 

efektywności zawodowej. Nam się to udało bo mieliśmy mądrze te wskaźniki zaplano-

wane, ale to sprawiało dużą trudność i jeżeli mówimy o jakiejś zmianie to na pewno 

zmiana wskaźników zatrudnieniowych. My najlepiej możemy pomóc osobom w takich 

miękkich rzeczach. 

Mieliśmy problemy ze wskaźnikiem zatrudnieniowym, ilość osób zatrudnionych do ilości 

osób, które ukończyły projekt. Mierzyliśmy się z tym, ze osoby, które brały udział w pro-

jekcie nie koniecznie chętnie podejmowały zatrudnienie. To było najtrudniejsze. 

Podkreślano też, że liczne trudności w realizacji projektów biorą się z wadliwych wytycznych na te-

mat wyliczania wskaźników. Przykładowy problem został opisany poniżej: 

Same wytyczne do realizacji samych wskaźników są niedoskonałe, na przykład mam ko-

bietę bierną zawodowo ale jest żoną rolnika i nie mogę jej wykazać jako osoby biernej 

zawodowo czy bezrobotnej i tą osobę aktywizuję i idzie ta osoba na staż ale nie mogę tej 

osoby wykazać i nie wpływa mi na główny wskaźnik tylko jakiś miękki. Mierzenie wskaź-

ników moim zdaniem też jest do poprawy jeśli chodzi o niewielkie miasta. 

W opinii Beneficjentów, trudności w realizacji projektów mają też związek z koniecznością stosowa-

nia prawa zamówień publicznych. O ile w przypadku usług wsparcia kierowanych do większej grupy 

osób zachowanie rygorów prawa zamówień publicznych są niezbędne, o tyle – zdaniem Beneficjen-

tów – kłopotliwe staje się stosowanie tych samych wymagań w przypadku indywidualnych usług 

wsparcia. Ponieważ wiele usług wsparcia miało charakter zindywidualizowany, toteż powstawało z 

tego powodu wiele trudności w trakcie wdrażania działań projektowych.  

Dla nas głównym problemem były procedury, musieliśmy tutaj pracować uwzględniając 

prawo zamówień publicznych, właśnie te zadania, które musieliśmy na zewnątrz zlecić 

wymagały takiej procedury. I to niestety często przedłużało nam działania. Czasem się 

zdarzało, ze nie mogliśmy rozstrzygnąć trybu konkursowego bo ktoś nie dopełnił for-

malności. I trzeba było kolejny raz i to trwało. 

Większy problem był przy rozliczaniu wydatków. Dużo trzeba było się zastanawiać. Na 

przykład kurs księgowych, dla pana, który chciał mieć szkolenie online ze Stowarzysze-

nia Księgowych w Krakowie bo mają taką formę kształcenia, nie mogę tego zrobić bo 

trzymają mnie tryby konkurencyjności i musze to ogłaszać na BIP, przez co tracę czas, 

żeby tą osobę przeszkolić i jednocześnie wiem, że nikt inny się w tym trybie konkuren-

cyjności nie zgłosi się. Potrzebna jest elastyczność, żeby te szkolenia pojedyncze można 
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było w sposób uproszczony organizować. Bo jak robię szkolenia ECDL dla 6, 7 osób to 

wiadomo i ta formuła jest logiczna. Ale jak zamawiam szkolenie indywidualne dla jednej 

osoby i tylko jedna firma jest w stanie to wykonać dobrze, a i tak mam obowiązek organi-

zowania tego w trybie konkurencyjności. To strata mojego czasu i osoby oczekującej. 

W procesie rozliczania projektów Beneficjenci nie zgłaszali większych zastrzeżeń. Zwracano tylko 

uwagę na powstające kwestie sporne na temat kwalifikowalności określonych wydatków poniesio-

nych na sfinansowanie wsparcia dla uczestników projektu. Diagnoza uczestnika wykazywała, iż 

uznaje za potrzebny określony typ wsparcia (np. usługę stomatologiczną). Takie wsparcie zostało 

następnie zapewnione danemu uczestnikowi. Z kolei przy rozliczeniu projektu taki wydatek próbo-

wano traktować jako niekwalifikowany, co narażało beneficjenta na ryzyko poniesienia strat finan-

sowych.  

OCENA REKOMENDACJI DOTYCZĄCYCH MIESZKAŃ CHRONIONYCH 

W jakim stopniu, w ocenie beneficjentów, model mieszkań chronionych i wspomaganych adresowanych do osób choru-

jących psychicznie oraz adresowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie, będące załącznikami do dokumen-

tacji konkursowej, jest użyteczny? Co należałoby w nim zmienić? 

Z myślą o pomocy Beneficjentom w ustandaryzowaniu usług wsparcia oferowanych w formie mo-

delu mieszkań chronionych i wspomaganych adresowanych do osób niepełnosprawnych intelektu-

alnie, zostały stworzone rekomendacje, stanowiące załącznik do dokumentacji konkursowej. Reko-

mendacje te zostały wypracowane przez ROPS w Krakowie. Towarzyszył temu szeroki proces kon-

sultacji. Opracowany dokument charakteryzował odbiorców wsparcia, podstawowe funkcje miesz-

kania, a także standard działalności mieszkania chronionego, wspomaganego, w szczególności w 

odniesieniu do warunków lokalowych mieszkania, usług w nim realizowanych oraz kadry i jej kwa-

lifikacji. Dokument miał pomóc Beneficjentom w zorganizowaniu wsparcia w formie modelu miesz-

kań chronionych i wspomaganych, a także przyczynić się do zapewnienia wysokiej jakości usług 

wsparcia w ramach projektów. Ważnym celem tego dokumentu było też opracowanie wskazówek, 

dzięki którym możliwie będzie ujednolicenie w skali województwa usług wsparcia w formie modelu 

mieszkań chronionych i wspomaganych.   

Respondenci biorący udział w wywiadach jakościowych podkreślali, iż rekomendacje stanowiły dla 

nich podpowiedź w zakresie tego, jak zorganizowane powinno być planowane wsparcie w projekcie. 

Dzięki rekomendacjom mieli większą jasność w kwestii tego, jak powinien wyglądać standard 

usługi. Uczestnicy badania oceniali też, iż opracowanie takiego dokumentu samo w sobie stanowi 

dobrą praktykę, gdyż zapewnia dostęp do informacji potrzebnej przy tworzeniu założeń projektu. 

Choć beneficjenci pozytywnie oceniali dokument, to zarazem postulowali, aby zwiększyć jego uży-

teczność poprzez dodanie części, w której w sposób syntetyczny udzielona zostanie odpowiedź na 

najczęściej pojawiające się wątpliwości (odpowiednik FAQ) oraz opis dobrych praktyk w ramach 

projektów. Dzięki wdrożeniu tych propozycji Beneficjenci mogliby uzyskać więcej korzyści.  

POZIOM REALIZACJI WSKAŹNIKÓW W DZIAŁANIU 9.1 
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Przyjęte na potrzeby monitorowania wskaźniki RPO WM dzielą się na wskaźniki rezultatu (bezpo-

średniego i długoterminowego – zazwyczaj wyliczane na podstawie badań ewaluacyjnych) oraz pro-

duktu. Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego przedstawiono w sposób 

szczegółowy w tabeli poniżej. Lista wskaźników jest zgodna z SzOOP RPO WM (Wersja obowiązująca 

od 04.06.2020). Wartości realizacji wskaźników zostały przekazane przez Zamawiającego i są aktu-

alne na dzień 01.06.2020 r. Kolorem w tabeli 4. zaznaczono te wartości wskaźników, których realiza-

cja do 2023 r. na obecnym etapie realizacji Programu może być zagrożona.  

Stan realizacji wskaźników dla Działania 9.1 w większości przypadków już przekroczył poziom ocze-

kiwany w roku 2023. Warto zwrócić uwagę na zdecydowanie wyższy poziom realizacji wskaźnika 

dotyczącego liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), który na koniec maja 2020 r. 

miał wartość 18,61% (wartość docelowa na 2023 r. wynosi 10%). Jak wskazują autorzy informacji 

kwartalnej z realizacji RPO za I kwartał 2020 r. przekroczenie wartości docelowej wskaźnika jest 

wynikiem większego niż się spodziewano pozytywnego oddziaływania realizowanych obecnie pro-

jektów, w wyniku realizacji których jest osiągany efekt zatrudnieniowy. Jednocześnie stan realizacji 

wskaźnika liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy 

po opuszczeniu programu obecnie jest na poziomie 28,01%, względem 36% oczekiwanych na rok 

2023. Oba wskaźniki odnoszą się do tej samej grupy, czyli osób, zagrożonych ubóstwem lub wyklu-

czeniem społecznym objętych wsparciem w programie (osoby bierne zawodowo). Oznacza to ko-

rzystny efekt, gdyż osoby te w większym odsetku uzyskały zatrudnienie, zamiast tego zatrudnienia 

poszukiwać. Gdyby odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracują-

cych po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) był niższy niż wartość 

szacowana, a odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu, na takim poziomie jak obecnie, wówczas sytuacja byłaby nieko-

rzystna. Konkludując można uznać, iż wskazane powyżej wskaźniki wpływają na siebie, w opisanym 

powyżej przypadku wpływ ten należy ocenić pozytywnie.  

TABELA 4. STAN REALIZACJI WSKAŹNIKÓW RPO WM DLA DZIAŁANIA 9.1 

PI Nazwa wskaźnika 
rodzaj wskaź-

nika 

szacowana 

wartość do-

celowa (2023) 

realizacja 

wskaźnika 

(01.06.2020) 

09(i) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

 

rezultatu bez-

pośredniego  

 

10% 
3 015 

18,61%11 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu pro-

gramu 

36% 
2 404 

28,01%12 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszcze-

niu programu 

27% 
5 160 

29,97% 

                                                           
11 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 
na własny rachunek) została wyliczona w odniesieniu do liczby osób bezrobotnych i biernych objętych wsparciem w ramach PI 9i. 
Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika jest wynikiem większego niż się spodziewano pozytywnego oddziaływania realizowa-
nych obecnie projektów, w wyniku realizacji których jest osiągany efekt zatrudnieniowy. 
12 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu została wyli-
czona w odniesieniu do liczby osób biernych objętych wsparciem w ramach PI 9i. 
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PI Nazwa wskaźnika 
rodzaj wskaź-

nika 

szacowana 

wartość do-

celowa (2023) 

realizacja 

wskaźnika 

(01.06.2020) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie 

produktu 
23 900 

17 216  

(72,03%13) 

(C) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie 
5 000 

6 818  

(136,36%14) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SzOOP RPOWM i danych przekazanych przez Zamawiającego. 

WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wsparcia zrealizowanego w Działaniu 9.1 sformułować 

można następujące wnioski: 

 W Działaniu 9.1 przyznano w sumie ponad 100 tys. usług wsparcia dla prawie 16,5 tys. osób. W 

projektach realizowanych przez OPS i PCPR w ramach Poddziałania 9.1.1 udzielono ponad 

41,3 tys. form wsparcia. Przy liczbie uczestników na poziomie 7,8 tys. oznacza to, iż przecięt-

nie jeden uczestnik otrzymał 5 form wsparcia. Najwięcej przydzielono usług wsparcia o cha-

rakterze społecznym (ponad 17,8 tys.). Należy zauważyć, że w projektach wdrażanych w 

Poddziałaniu 9.1.2 udzielono więcej form wsparcia niż w Poddziałaniu 9.1.1 (o ponad 30 proc.). 

W pewnym stopniu wynika to z tego, iż w projektach aktywnej integracji realizowanych w 

Poddziałaniu 9.1.2 wzięła udział większa liczba uczestników (o blisko 10 proc.). Ale zauwa-

żalna jest też tendencja, iż w projektach z Poddziałania 9.1.2 przyznawano więcej form 

wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika niż w projektach wdrażanych przez OPS i 

PCPR. 
 Uczestnicy badania wysoko oceniali trafność i kompleksowość wsparcia zrealizowanego w 

projektach z zakresu aktywnej integracji. Porównując wyniki dla Poddziałań 9.1.1 i 9.1.2 

można zauważyć, iż wyżej adekwatność poszczególnych form wsparcia oceniali uczestnicy 

projektów w ramach drugiego Poddziałania. Aczkolwiek podkreślenia wymaga fakt, iż nie 

były to wyraźnie duże rozbieżności. Formą wsparcia, która została najniżej oceniona była 

usługa asystenta na rzecz osoby bezdomnej lub opuszczającej zakład karny. Nie do końca 

jednak wiadomo, dlaczego tak nisko oceniono tę formę wsparcia. Nie wykluczone, iż grupa 

odbiorców tego typu wsparcia była negatywnie nastawiona na otrzymywanie wsparcia tego 

rodzaju.  

 Wsparcie uzyskane w projektach, jak wynika z badania, było nie tylko trafne, ale też przynio-

sło wiele zmian w życiu społecznym i zawodowym odbiorców. Najczęściej deklarowanym 

efektem wsparcia było zdobycie nowych umiejętności. Taką odpowiedź zaznaczyło 69 proc. 

odbiorców wsparcia w projektach z Poddziałania 9.1.1 i aż 78 proc. uczestników z Poddziała-

nia 9.1.2. Dosyć duży odsetek badanych efekt wsparcia wiązał z podniesieniem kwalifikacji 

(połowa uczestników Poddziałania 9.1.1 i 71 proc. badanych z drugiego Podziałania). Innym 

ważnym efektem była poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego. Taki efekt wsparcia zau-

ważyło 65 proc. odbiorców wsparcia w ramach projektów z Poddziałania 9.1.1 i 56 proc. z Pod-

działania 9.1.2. 

                                                           
13 Poziom realizacji wskaźnika, czyli odsetek względem wartości docelowej na rok 2023 
14 Ibidem. 
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 Wśród badanych z Poddziałania 9.1.2 41 proc. odpowiedziało, iż otrzymało pracę. W przypadku 

respondentów z Poddziałania 9.1.1 taką odpowiedź wybrał zaledwie co piąty badany (22 

proc.). Wyniki te pokazują, że projekty z Poddziałania 9.1.2 lepiej radziły sobie z osiąganiem 

efektywności zatrudnieniowej niż projekty wdrażane przez OPS i PCPR, aczkolwiek trzeba 

mieć też na uwadze inną strukturę uczestników obu Poddziałań jako zmienną wpływającą 

na uzyskane wyniki.  

 Z wyników uzyskanych dzięki realizacji metody kontrfaktycznej wyłaniają się dwa istotne 

wnioski. Po pierwsze, realizacja projektów w Poddziałaniu 9.1.1 powiązana jest z lepszą 

oceną aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Można zatem powiedzieć, że wdrażanie 

projektów z zakresu aktywnej integracji miało faktyczny wpływ na niwelowanie problemów 

społecznych na terenach, gdzie były one wdrażane. 

 Uczestnicy projektów z zakresu aktywnej integracji deklarowali, iż nadal potrzebne jest im 

wsparcie takie jak: kursy i szkolenia, staże i subsydiowane zatrudnienie.  

 Beneficjenci realizujący projekty byli wysoko oceniani przez uczestników projektów. 

Nie było różnicy w ocenie OPS, PCPR oraz podmiotów z Poddziałania 9.1.2. Z wywiadów prze-

prowadzonych z beneficjentami Poddziałania 9.1.1 wynika jednak, iż znaczna część z nich po-

siada ograniczone zasoby kadrowe i lokalowe do realizacji projektów. Wśród Ośrodków, 

które nie realizują projektów w OP 9 RPO WM, deficyty kadrowe, lokalowe i finansowe są 

główną barierą, blokującą starania o pozyskanie dofinansowania na realizację projektów.  

 Niewielka część uczestników projektów zgłaszała trudności pojawiające się w trakcie 

uczestnictwa w projekcie. Widać wyraźnie, iż wysoka ocena przygotowania beneficjentów 

do realizacji projektów powiązana była z niskim odsetkiem osób zgłaszających problemy.  

 Beneficjenci realizujący projekty nie zgłaszali zastrzeżeń w kwestii procesu aplikowania o 

dofinansowanie. Procedury, regulaminy i dokumentacja zostały ocenione jako sprzyjające 

udziałowi w naborach. Problemy, jakie zgłaszali beneficjenci, występowały na etapie reali-

zacji projektów. Do głównych problemów beneficjenci zaliczali: kłopoty z rekrutacją uczest-

ników, rezygnacja części uczestników z udziału w projektach, skomplikowane wymogi zwią-

zane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych, niejasny sposób obliczania wskaźni-

ków (głównie wskaźników związanych z efektywnością zatrudnieniową), długi czas oczeki-

wania na informacje zwrotne ze strony Instytucji Pośredniczącej.  

 Beneficjenci wysoko oceniali przydatność rekomendacji związanych z modelem mieszkań 

chronionych i wspomaganych. Postulowali dalsze stosowanie takich rekomendacji w przy-

szłej perspektywie finansowej.  

 Stan realizacji wskaźników dla Działania 9.1 w większości przypadków już przekroczył po-

ziom oczekiwany w roku 2023. Warto zwrócić uwagę na zdecydowanie wyższy poziom reali-

zacji wskaźnika dotyczącego liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem spo-

łecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachu-

nek), który na koniec maja 2020 r. miał wartość 18,61% (wartość docelowa na 2023 r. wynosi 

10%). Wskaźnikiem, co do którego pojawia się obawa realizacji 100 proc. założonej wartości 

na rok 2023 jest: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obję-

tych wsparciem w programie – na koniec maja stan realizacji wynosi 72,03 proc.. 
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ZAKRES WSPARCIA 

W ramach Poddziałania 9.2.1 dostępnych jest – po aktualizacji SZOOP z 5 maja 2020 roku – w sumie 7 

typów wsparcia (A,B,C,D,E,F,G). Niniejsza ewaluacja obejmowała zakresem badania tylko 3 typy 

wsparcia (C,D,E) i ich specyfika zostanie szerzej opisana.  

1. Typ C - Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 

Zakres usług wsparcia rodziny obejmuje w szczególności następujące działania: 

a. asystenturę rodzinną; 

b. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne; 

c. terapię i mediację; 

d. usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne; 

e. pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; 

f. organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz za-

pobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”; 

g. ustanawianie rodzin wspierających w celu pomocy rodzinie przeżywającej trudności: w 

opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i 

wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 

h. tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek 

wsparcia dziennego 

i. wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego 

 

2. Typ D - Wsparcie projektów z zakresu teleopieki. 

 

a. dostęp do centrum teleopieki, zapewniającego co najmniej możliwość całodobowego 

przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, 

zdrowia lub bezpieczeństwa osoby wymagającej wsparcia w codziennym 

b. zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania (np. sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi 

opiekuńcze w miejscu zamieszkania). 

 

3. Typ E - Rozwój opieki długoterminowej we wskazanym wykazie dziedzin priorytetowych (tj. 

onkologii, psychiatrii, geriatrii, a także w zakresie dotyczącym chorób układu krążenia, 

układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego, opieki nad matką i dzieckiem 

oraz neurologii) w formach innych niż szpitalne. 

 

a. wsparcie działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej w formach zdein-

stytucjonalizowanych w tym Dziennych Domów Opieki Medycznej zgodnie ze standar-

dami wypracowanymi w ramach PO WER lub innych form opieki nad osobami wymaga-

jącymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 

b. długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobą wymagającą wsparcia w co-

dziennym funkcjonowaniu, w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej, 
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c. wsparcie dla opiekunów, w szczególności członków rodzin w postaci wsparcia psycho-

logicznego lub szkolenia w zakresie opieki medycznej nad osobami wymagającymi 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 

d. przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i 

wspomagającego połączonego z doradztwem w doborze sprzętu i jego wykorzystania 

oraz treningami z zakresu jego samoobsługi, 

e. teleopieką medyczna wykorzystywana na potrzeby doradztwa medycznego oraz bezpo-

średniej pomocy personelu medycznego, 

f. szkolenia oraz prowadzenie doradztwa w zakresie dostosowania podmiotów leczni-

czych do potrzeb osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 

g. wsparcie funkcjonowania zespołów środowiskowych na poziomie podstawowej opieki 

zdrowotnej lub psychiatrycznej. 

W ramach Poddziałań 9.2.2 i 9.2.3 wyodrębniono 3 typy wsparcia (A,B,C) i ich zakres nie różni się od 

siebie, jeśli porównamy oba Poddziałania. Różnica polega tylko na tym, iż wsparcie realizowane w 

ramach Poddziałań jest inaczej sprofilowane terytorialnie.  

1. Typ A. Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób wymagających wsparcia w co-

dziennym funkcjonowaniu, poprzez uruchomienie centrów wsparcia opiekunów, oferują-

cych co najmniej: 

 

a. wsparcie edukacyjno-doradcze opiekunów nieformalnych, obejmujące m.in. grupy 

wsparcia w określonych kręgach tematycznych (w tym np.: grupy wirtualne i telefo-

niczne), organizację indywidualnego poradnictwa (w tym psychologicznego) oraz szko-

leń i praktyk opiekuńczych (w tym w formach mobilnych/niestacjonarnych), zespołową 

asystenturę (w formach mobilnych/niestacjonarnych) – pomoc w „zarządzaniu opieką” 

(usługi „menadżerów opieki”), 

b. działania zwiększające dostęp opiekunów nieformalnych do informacji umożliwiających 

poruszanie się po różnych systemach wsparcia, dofinansowań, świadczeń itp., ułatwia-

jących opiekę i podnoszących jej jakość,  

c. działania informacyjno-edukacyjne kierowane do kadr różnych systemów związanych z 

opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym 

przede wszystkim służby zdrowia i pomocy społecznej.  

Zakres udzielanego wsparcia może obejmować dodatkowo: 

d. usługi „odciążeniowe”/„wytchnieniowe”/„opieki zastępczej”, umożliwiające czasowe 

całodobowe przebywanie osoby wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

pod profesjonalną opieką w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania 

opieki przez jej opiekuna nieformalnego lub potrzeby odpoczynku opiekuna.  

e. ułatwienia w dostępie opiekunów nieformalnych do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabili-

tacyjnego i medycznego w połączeniu z nauką obsługi sprzętu i doradztwem w zakresie 

jego wykorzystania. 
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2. Typ B. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i 

aktywizację osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oferujących od-

działywania terapeutyczne i inne zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofi-

zycznego, samodzielności i aktywności uczestników i niedopuszczanie do pogłębiania się 

dysfunkcji, a także edukację osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i 

ich opiekunów nieformalnych. Zakres usług świadczonych w placówce powinien obejmować 

co najmniej: 

a. usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne obejmujące co najmniej możliwość dowozu uczestni-

ków, możliwość pobytu w miejscu spełniającym odpowiednie warunki lokalowe, gwa-

rantującym prawidłową realizację usług, ciepły posiłek, pomoc w podstawowych czyn-

nościach życiowych oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie,  

b. usługi aktywizująco – usprawniające obejmujące m.in. organizację czasu wolnego, 

udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawność psy-

chiczną i fizyczną i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym,  

c. usługi wspomagające polegające m.in. na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i po-

radnictwu, zarówno dla uczestników, jak i ich opiekunów nieformalnych. 

 

3. Typ C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej, zapew-

niających osobom i rodzinom dotkniętym problemami i sytuacjami kryzysowymi komplek-

sową pomoc w zakresie zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu, ograni-

czenia czasu trwania kryzysu i jego negatywnych konsekwencji, przywrócenia równowagi 

psychospołecznej oraz zapobiegania nawrotom sytuacji kryzysowych. 

 

a. wsparcie na tworzenie nowych ośrodków interwencji kryzysowej 

Zakres usług interwencji kryzysowej świadczonych przez ośrodek powinien obejmować 

 diagnozę stanu klienta i stopnia zagrożenia jego równowagi psychicznej, zdrowia i 

życia,  

 ustalenie planu pomocy i jego realizatorów,  

 natychmiastowe udzielenie specjalistycznej,  

 interdyscyplinarnej pomocy mającej na celu przywrócenie równowagi psychospo-

łecznej (w szczególności pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, porad-

nictwa socjalnego), 

 zapewnienie dostępu do miejsc czasowego schronienia w sytuacji zagrożenia zdro-

wia lub życia wynikającej z kryzysu psychospołecznego, 

 profilaktykę kryzysu: działania pre-interwencyjne, w tym działania informacyjne o 

proponowanej ofercie adresowane do osób i rodzin dotkniętych problemami i sytua-

cjami kryzysowymi, instytucji i organizacji istotnych dla kompleksowości oferty 

wsparcia, mieszkańców danego terenu,  

 działania post-interwencyjne: działania wzmacniające i wspierające osoby i rodziny 

dotknięte problemami i sytuacjami kryzysowymi. 

b. wsparcie na rozwój istniejących ośrodków interwencji kryzysowej 
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UZYSKANE WSPARCIE W PROJEKTACH 

W jakim stopniu wykorzystywane były poszczególne typy wsparcia dostępne w ramach poddziałania 9.2.1 typ C, biorąc 

pod uwagę stopniowe rozszerzanie ich katalogu? Które z nich cieszą się większym a które mniejszym zainteresowa-

niem? Z czego to wynika? 

W Poddziałaniu 9.2.1 zrealizowano ponad 23,8 tys. usług wsparcia. Wsparcie to odebrało 11,7 tys. osób, 

co daje średnio dwie usługi wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika. Na podstawie danych z 

SL2014 określono, jakie usługi były udzielane w największym stopniu.  

Największą popularnością cieszyły się usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym. Łącznie 

takich usług zrealizowano 15,8 tys., z czego usługa opiekuńcza została przyznana prawie 5,2 tys. 

razy, a usługami wsparcia rodziny objęto ponad 4,9 tys. uczestników. Z innych usług społecznych 

świadczonych w interesie ogólnym skorzystało ponad 5,6 tys. osób.. 10,4 proc. wszystkich usług zre-

alizowanych w Poddziałaniu 9.2.1 to usługi zdrowotne lub medyczne. Zajęciami dodatkowymi objęto 

ponad 752 osoby. Na szkolenia i kursy skierowano 461 uczestników projektów. Ponadto doradztwem 

objęto 378 osób. Do programów zdrowotnych wpisano 197 mieszkańców regionu.  

TABELA 5 USŁUGI WSPARCIA ZREALIZOWANE W PODDZIAŁANIU 9.2.1 

Formy wsparcia Liczba zrealizowanych 

usług wsparcia 

Udział % w ogólnej 

liczbie zrealizowa-

nych form wsparcia 

doradztwo 378 1,6% 

doradztwo psychologiczne 143 0,6% 

inne doradztwo 235 1,0% 

doskonalenie zawodowe 3 0,0% 

inne 3508 14,7% 

program zdrowotny 197 0,8% 

szkolenie/ kurs 461 1,9% 

usługa aktywnej integracji 133 0,6% 

usługa o charakterze społecznym 60 0,3% 

usługa o charakterze zawodowym 6 0,0% 

usługa o charakterze zdrowotnym 67 0,3% 

usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym 15804 66,4% 

inne społeczne świadczone w interesie ogólnym 5662 23,8% 

usługa asystencka 8 0,0% 

usługa opiekuńcza lub specjalistyczna opiekuńcza 5180 21,8% 

usługa w mieszkaniu chronionym lub innej formie 

mieszkania wspieranego 

1 0,0% 

usługa wsparcia rodziny 4953 20,8% 

usługa zdrowotna/medyczna 2488 10,5% 

wsparcie z wykorzystania TIK 14 0,1% 

zajęcia dodatkowe 752 3,2% 

zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania 70 0,3% 

SUMA 23 808 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 
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W Poddziałaniu 9.2.2 objęto wsparciem ponad 2,2 tys. osób. Dla grupy odbiorców przewidziano w su-

mie 3,1 tys. usług wsparcia, co przeliczeniu na jednego uczestnika daje w zaokrągleniu jedną usługę 

wsparcia. Z kolei w Poddziałaniu 9.2.3 liczba usług wyniosła ponad 10,1 tys., przy liczbie uczestników 

na poziomie 4,4 tys. Średnia liczba usług w przeliczeniu na jednego uczestnika jest więc dwukrotnie 

wyższa niż w Poddziałaniu 9.2.2.  

W obu Poddziałaniach najwięcej usług wsparcia zrealizowano w kategorii usługi społeczne świad-

czone w interesie ogólnym. W Poddziałaniu 9.2.2 odsetek tego typu wsparcia w ogólnej liczbie zrea-

lizowanych usług kształtował się na poziomie 49 proc. Z kolei w Poddziałaniu 9.2.3 był wyższy o 11 

punktów proc. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się usługi opiekuńcze. Skorzystało z 

nich prawie 700 uczestników w Poddziałaniu obejmującym obszar oddziaływania strategii ZIT oraz 

ponad 1 tys. osób w Poddziałaniu kierowanym na obszar związany z SPR. Duża liczba odbiorców uzy-

skało wsparcie klasyfikowane jako inne w ramach usług świadczonych w interesie ogólnym (odpo-

wiednio 812 osób w Poddziałaniu 9.2.2 i 4,2 tys. osób w Poddziałaniu 9.2.3). W projektach realizowa-

nych w Poddziałaniu 9.2.2 widać wyraźnie, iż większy nacisk kładziono na zapewnianie wsparcia 

uczestnikom w zakresie doradztwa, szkoleń oraz usług zdrowotnych i medycznych. Z takich form 

wsparcia skorzystało więcej osób niż w Poddziałaniu 9.2.3, mimo iż Podziałanie 9.2.2 miało dwukrot-

nie mniej liczną grupę objętą wsparciem. Z kolei w Poddziałaniu 9.2.3 większy ciężar został położony 

na poprawienie dostępu do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.  

TABELA 6 USŁUGI WSPARCIA ZREALIZOWANE W PODDZIAŁANIACH 9.2.2 I 9.2.3 

Formy  

wsparcia 

Poddziałanie 9.2.2 Poddziałanie 9.2.3 

Liczba zre-

alizowa-

nych usług 

wsparcia 

Udział % w 

ogólnej licz-

bie zrealizo-

wanych form 

wsparcia 

Liczba zre-

alizowa-

nych usług 

wsparcia 

Udział % 

w ogólnej 

liczbie 

zrealizo-

wanych 

form 

wsparcia 

doradztwo 468 14,97% 160 1,58% 

doradztwo psychologiczne 56 1,79% 46 0,45% 

doradztwo/ pomoc prawna 34 1,09% 0 0,00% 

inne doradztwo 378 12,09% 114 1,12% 

inne 525 16,79% 3449 34,02% 

szkolenie/ kurs 352 11,26% 233 2,30% 

usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym 1537 49,17% 6107 60,24% 

Inne usługi świadczone w interesie ogólnym 812 25,98% 4262 42,04% 

usługa asystencka 26 0,83% 46 0,45% 

usługa opiekuńcza lub specjalistyczna opiekuńcza 699 22,36% 1070 10,56% 

usługa w mieszkaniu chronionym lub innej formie 

mieszkania wspieranego 

0 0,00% 2 0,02% 

usługa wsparcia rodziny 0 0,00% 727 7,17% 

usługa zdrowotna/medyczna 237 7,58% 168 1,66% 

wsparcie z wykorzystania TIK 0 0,00% 20 0,20% 

zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania 7 0,22% 0 0 
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SUMA 3126 100% 10137 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL2014 

OCENA TRAFNOŚCI I KOMPLEKSOWOŚCI WSPARCIA W PROJEKTACH 

W jaki stopniu działania służące wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Poddziałania 9.2.1 typ C są uży-

teczne z punktu widzenia odbiorców wsparcia? 

W jakim stopniu system z zakresu teleopieki dostępny w ramach Poddziałania 9.2.1 typ D jest użyteczny z punktu widzenia 

odbiorców wsparcia? Jaka jest jakość udzielanej w jego ramach pomocy? 

W jakim stopniu system opieki długoterminowej dostępny  w ramach Poddziałania 9.2.1 typ E jest użyteczny z punktu wi-

dzenia odbiorców wsparcia? Czy diagnozuje się trudności we wdrażaniu tej formy wsparcia? Z czego ona wynika? Co na-

leżałoby usprawnić? 

W jakim stopniu działania realizowane w ramach Poddziałania 9.2.1 są kompleksowe? 

 

Ocenę trafności i kompleksowości wsparcia w projektach dokonano z punktu widzenia uczestników 

projektów oraz Beneficjentów.  

 

W Poddziałaniu 9.2.1 występuje wiele zróżnicowanych form wsparcia kierowanych do różnych grup 

odbiorców, w tym m.in. dzieci, osób starszych, osób niesamodzielnych, opiekunów osób niesamo-

dzielnych itp. Zdecydowana większość form wsparcia realizowanych w Poddziałaniu 9.2.1 – w ocenie 

uczestników projektów – charakteryzowała się wysoką trafnością.  

 

W ramach wsparcia należącego do typu C, ukierunkowanego na wsparcie rodziny i pieczy zastęp-

czej, najwyżej oceniono terapię (89,4 proc.) oraz wsparcie rozwoju dziecka w placówkach wsparcia 

dziennego (84,2 proc.). Wysokie noty oceniające trafność przypisano również takim formom wspar-

cia jak: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne (83 proc.), udział w grupach wsparcia (81,5 proc.), 

a także usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne (79,4 proc.). Najniżej 

oceniono trafność mediacji (60,6 proc.). Teleopieka należąca do typu D w ramach Poddziałania 9.2.1 

uzyskała bardzo niski poziom trafności (40,9 proc.). Spośród wszystkich ocenianych form wsparcia, 

teleopieka – jak wynika z badań – wypada najgorzej pod względem odpowiadania na potrzeby 

uczestników projektów. Może to wynikać z faktu, iż osoby objęte teleopieką, a więc osoby w pode-

szłym wieku, bardziej cenią kontakt bezpośredni niż kontakt za pośrednictwem nowoczesnych na-

rzędzi komunikacji. Trzeba jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, iż przy rosnącej presji demogra-

ficznej nieodzowne w przyszłości będzie kontynuowanie wsparcia takiego jak teleopieka. Rozwią-

zanie to bowiem pozwala na obejmowanie dużej liczby osób efektywną opieką, przy relatywnie nie-

wielkich nakładach finansowych. Należy więc skupić się na tym, aby uświadamiać odbiorcom 

wsparcia korzyści płynące z teleopieki oraz pokazywać, w jaki sposób mogą z niej korzystać. Uza-

sadniony wydaje się postulat związany z koniecznością przeprowadzenia kampanii społecznej skie-

rowanej do osób w podeszłym wieku z regionu. Kampania miałaby charakter informacyjno-eduka-

cyjny. Pokazywałaby szanse związane z teleopieką i korzystaniem z nowoczesnych narzędzi komu-

nikacji. Niska ocena trafności teleopieki nie powinna być argumentem przemawiającym za rezygna-

cją z tej formy wsparcia. Wyniki z badania CATI powinny być wykorzystane do tego, aby lepiej przy-

gotować potencjalnych odbiorców do korzystania z tej usługi wsparcia.   
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Wsparcie kierowane do odbiorców w ramach typu E (opieka długoterminowa) oceniane było bardzo 

wysoko pod względem trafności. 83,3 proc. respondentów uznało, że opieka w miejscu zamieszkania 

w dużym i bardzo dużym stopniu odpowiada na ich potrzeby. Za wysoką trafnością opieki długoter-

minowej w Dziennych Domach Opieki Medycznej opowiedziało się 85 proc. badanych.  

 
WYKRES 15 TRAFNOŚĆ WSPARCIA W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.2.1 TYP C,D I E 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

W jakim stopniu utworzone dzięki wsparciu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży spełniają swoją rolę? 

Jaki jest stopień zainteresowania tego rodzaju wsparciem? Jaka jest dostępność usług w postaci placówek wsparcia 

dziennego? Jaka jest jakość wsparcia w placówkach wsparcia dziennego?  

Szczególnie ważnym rodzajem wsparcia w ramach typu C było wsparcie rozwoju dziecka w placów-

kach dziennego wsparcia. Placówki te nie tylko zapewniają usługi opiekuńczo-wychowawcze, ale 

także rozwijają zainteresowania wśród dzieci i organizują im czas w twórczy, kreatywny sposób. Z 

wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z Beneficjentami w ramach Poddziałania 9.2.1 typ C wy-

nika, że placówki te odpowiadają zarówno na potrzeby dzieci, jak również rodziców. Trzeba też pod-
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Popularne są zajęcia specjalistyczne i to są zajęcia z logopedą, socjoterapeutą. Gimna-

styka korekcyjno-kompensacyjna a w ramach zajęć dodatkowych rozwijających zainte-

resowania to akademia smaku która się cieszy bardzo dużą popularnością, akademię 

sztuki, akademię pitagorasa tam jest nauka matematyki. Dużą popularnością cieszy się 

akademia filmu i teatru i wyjazdy na basen. Ale dzieci są rekrutowane nie ze względu na 

to co lubią ale w związku z diagnozą, jest przeprowadzona szczegółowa diagnoza, jest 

przeprowadzony indywidualny program wsparcia danego dziecka i wtedy podejmowane 

są decyzje do jakich form wsparcia w jakich ma uczestniczyć. 

Bardzo duże zainteresowanie było językiem angielskim i dużo dzieci chodzi oprócz tego 

że w ciągu pięciu godzin wychowawcy organizują różnego rodzaju zajęcia tematyczne 

ale też dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z warsztatów plastycznych czyli roz-

wijanie umiejętności malarskich. Oprócz tego mamy też w ramach tak zwanej działalno-

ści podwórkowej są organizowane wyjazdy dzieci na warsztaty garncarskie albo wyko-

nywania świec, tematyczne związane z daną sytuacją i okolicznościami. Na przykład wy-

jazdy do kina, to też cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem 

Zajęcia logopedyczne, socjoterapia i spotkania z psychologiem dlatego, że głównie ro-

dzice też wnioskowali o tą formę pomocy w ankietach i drukach aplikacyjnych jak powo-

ływaliśmy te dzieci to najczęściej takie były powody zapisywania  dzieci do naszej pla-

cówki 

W jakim stopniu formy wsparcia dostępne w ramach Poddziałań 9.2.2 i 9.2.3 są użyteczne z punktu widzenia odbiorców 

wsparcia? 

Jaki jest stopień użyteczności działań realizowanych przez placówek, które powstały lub uzyskały wsparcie w ramach 

Poddziałań 9.2.2 i 9.2.3, z uwzględnieniem podziału na placówki opieki dziennej dla seniorów, centra wsparcia opieku-

nów i ośrodki interwencji kryzysowej?  

Formy wsparcia typu A w Poddziałaniach 9.2.2 i 9.2.3 zostały uznane jako trafne z punktu widzenia 

potrzeb uczestników projektów, ale zauważalna jest różnica w ocenach przypisywanych poszcze-

gólnym formom przez respondentów z Podziałania 9.2.2 i 9.2.3. Odsetek osób, które uznały wsparcie 

edukacyjno-doradcze dla opiekunów nieformalnych za trafne w dużym i bardzo dużym stopniu wy-

niósł 76,8 proc. (Poddziałanie 9.2.2) i 65 proc. (Poddziałanie 9.2.3). Wsparcie zwiększające dostęp 

opiekunów nieformalnych do informacji dla 73,9 proc. badanych było w wysokim stopniu trafne, jeśli 

chodzi o Poddziałanie związane z obszarem oddziaływania strategii ZIT oraz 68 proc. dla responden-

tów z Poddziałania związanego z SPR. Z kolei 72,6 proc. (w Poddziałaniu 9.2.2) i 60,8 proc. (w Poddzia-

łaniu 9.2.3) odbiorców wsparcia związanego z działaniami informacyjno-edukacyjnych dla kadr pla-

cówek opiekujących się osobami wymagającymi wsparcia, oceniło tę formę wsparcia jako odpowia-

dającą ich potrzebom.  W ramach wsparcia typu A była również oferowana możliwość wypożyczania 

sprzętu rehabilitacyjnego. Była to forma wsparcia ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród 

uczestników projektów. 85 proc. odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 9.2.2 oceniło takie 

działanie jako wysoce trafne. Podobnego zdania było 67,8 proc. uczestników projektów z Poddziała-

nia 9.2.3. 
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Bardzo wysoko została też oceniona trafność wsparcia typu B. Należy przypomnieć, iż w ramach 

typu B wsparcie jest ukierunkowane na tworzenie lub działalność placówek zapewniających 

dzienną opiekę i aktywizację osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Usługi 

opiekuńczo-pielęgnacyjne w tego typu placówkach dla 73 proc. respondentów z Poddziałania 9.2.2 

stanowiły formę wsparcia w wysokim stopniu odpowiadającą na potrzeby. Jeszcze większa część 

badanych z Poddziałania 9.2.3 podzielała taki pogląd (a dokładniej 77,6 proc.). Usługi aktywizacyjne, 

podnoszące sprawność intelektualną i fizyczną, prowadzone w placówkach zostały ocenione jako 

trafne przez 78,6 proc. uczestników projektów w Poddziałaniu związanym z obszarem ZIT oraz 75,9 

proc. z Poddziałania zadedykowanemu SPR. W projektach realizowanych w Działaniu 9.2 udzielono 

też pomocy rodzinom osób niesamodzielnych. Pomoc ta polegała na oferowaniu tzw. opieki wy-

tchnieniowej, polegającej na okresowym zastępowaniu opiekunów osoby niesamodzielnej w spra-

wowaniu opieki nad tymi osobami. Tego typu wsparcie miało na celu odciążyć opiekunów, a zarazem 

zwiększyć ich zdolność do sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi. W obu Poddziała-

niach podobny odsetek badanych oceniło tego typu wsparcie jako odpowiadające na potrzeby (taką 

ocenę podzielało około 79 proc. respondentów).  

WYKRES 25 TRAFNOŚĆ WSPARCIA TYPU A,B, W PODDZIAŁANIU 9.2.2

 
źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 
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WYKRES 2616 TRAFNOŚĆ WSPARCIA TYPU A,B W PODDZIAŁANIU 9.2.3 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 
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WYKRES 2717 TRAFNOŚĆ WSPARCIA TYPU C W PODDZIAŁANIU 9.2.2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

WYKRES 28 TRAFNOŚĆ WSPARCIA TYPU C W PODDZIAŁANIU 9.2.3 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 
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lepszym rodzicem (39,6 proc.), poprawę stanu zdrowia fizycznego (37,5 proc.) oraz otrzymanie po-

mocy w codziennych sprawach i poprawienie sytuacji rodzinnej (obie odpowiedzi wybrało 37,2 proc. 

ankietowanych). Co trzeci respondent przyznawał, że efektem uczestnictwa w projekcie było popra-

wienie relacji małżeńskich, a także uzyskanie pomocy w wychowywaniu dzieci. Pozostałe efekty 

wsparcia w mniejszym stopniu były wybierane przez respondentów. Najmniej osób wskazało efekt 

w postaci założenia rodziny zastępczej (zaledwie 0,8 proc.). Niewielka część badanych w wyniku 

wsparcia w projekcie wyszła z uzależnienia (3,5 proc.).  

WYKRES 189 EFEKTY WSPARCIA W WYNIKU UDZIAŁU W PROJEKTACH W PODDZIAŁANIU 9.2.1 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 
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WYKRES 19 OCENA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA PODOBNYCH EFEKTÓW BEZ UDZIAŁU W PROJEKTACH W PODDZIAŁANIU 9.2.1 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 
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pomoc jest jeszcze bardzo kojarzona z dawniejszą pomocą, bardzo zasiłkową i wkłada-
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pomocy społecznej to znaczy, że w domu jest coś nie tak i że tam jest patologia. Tutaj to 

idzie powoli na pewno, to jest jeden z naszych głównych problemów w ogóle. 

Wsparcie udzielone w ramach Poddziałań 9.2.2 i 9.2.3 również przyniosło szereg różnych efektów dla 

odbiorców wsparcia. Niewielki odsetek uczestników (odpowiednio: 10,1 proc. i 7,4 proc.) deklarowało 

brak pozytywnych zmian w wyniku udziału w projektach. Najczęściej badani wskazywali na poprawę 

zdrowia psychicznego. Taką odpowiedź zaznaczało odpowiednio 67,5 proc. i 52,4 proc. Efektem wy-

bieranym przez znaczą część ankietowanych było podniesienie komfortu życia. Blisko połowa 

uczestników projektów z Poddziałania 9.2.3 wybierało taką odpowiedź. Wśród respondentów z Pod-

działania 9.2.2, odsetek osób zauważających taką zmianę w swoim życiu kształtował się na poziomie 

54,6 proc. Otrzymanie fachowej pomocy było kolejnym efektem, które chętnie zaznaczali ankieto-

wani (odpowiednio: 53,4 proc. i 44 proc.). Innym efektem, który wpłynął na poprawę życia badanych, 

było otrzymanie pomocy w codziennych sprawach. Blisko połowa ankietowanych z Poddziałania 

9.2.2 odczuwało tego typu zmianę i co czwarty badany z Poddziałania 9.2.3. 1/3 uczestników projek-

tów odnotowała poprawę swojej kondycji fizycznej (podobnie odpowiadali badani z obu Poddziałań). 

Ważnym efektem było też uniknięcie przemocy domowej. 7,7 proc. badanych z Poddziałania 9.2.2 

wskazywało na ten efekt, podczas gdy odsetek osób wybierających tę odpowiedź wśród uczestników 

projektów w Poddziałaniu 9.2.3 wynosił 11,3 proc. Najrzadziej wybieranym efektem było wyjście z 

uzależnień (odpowiednio 3,7 proc. i 1,2 proc.).  
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WYKRES 20 EFEKTY WSPARCIA W WYNIKU UDZIAŁU W PROJEKTACH W PODDZIAŁANIACH 9.2.2 I 9.2.3 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

Wśród uczestników projektów w Poddziałaniach 9.2.2 i 9.2.3 znaczący odsetek osób wskazywał, iż 

bez wsparcia w ramach projektów nie byłoby możliwe osiągnięcie podobnych efektów. Taki pogląd 

wyrażało 58,9 proc. badanych z Poddziałania 9.2.2 i 47,3 proc. z Poddziałania 9.2.3. Przeciwnego zda-

nia było odpowiednio 29,8 proc. i 20,6 proc. respondentów. 11,3 proc. badanych nie potrafiło ustosun-

kować się jednoznacznie do tej kwestii (w Poddziałaniu 9.2.2). Z kolei w Poddziałaniu 9.2.3 co trzeci 

ankietowany zaznaczał odpowiedź „trudno powiedzieć”.  

Na podstawie wyników badania można stwierdzić, iż projekty oferowały taki rodzaj wsparcia, który 

trudno byłoby otrzymać osobom nieuczestniczącym w działaniach finansowanych ze środków unij-

nych. Inną sprawą jest to, jakie wydatki musiałyby zostać poniesione, aby uzyskać ekwiwalentne 

wsparcie poza projektem i czy na taki wydatek byłoby stać osoby zagrożone wykluczeniem społecz-

nym.  
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WYKRES 32 OCENA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA PODOBNYCH EFEKTÓW BEZ WSPARCIA W PODDZIAŁANIACH 9.2.2 I 9.2.3 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

POTRZEBA DALSZEGO WSPARCIA 

Które formy wsparcia należy kontynuować w perspektywie finansowej 2021 – 2027? Dlaczego? Czy diagnozuje się 

luki/braki w ramach dostępnych form wsparcia? Co należałoby w ich ramach zmodyfikować, by w perspektywie finan-

sowej 2021 – 2027 były bardziej skutecznym narzędziem w zakresie włączenia społecznego? 

Jakie działania w zakresie placówek wsparcia dziennego, centrów wsparcia opiekunów oraz ośrodków interwencji 

kryzysowej należałoby wspierać/rozwijać w perspektywie finansowej 2021 - 2027?  

Znaczący odsetek badanych uczestników projektów w Poddziałaniu 9.2.1 utrzymywało, iż nie zgłasza 

dalszych potrzeb na usługi wsparcia. W kontekście wielu form wsparcia odsetek osób wskazujących 

na konieczność kontynuowania ich realizacji, utrzymywał się na niskim poziomie, oscylującym w 

granicach 10-20 proc. Aczkolwiek trzeba zauważyć, że w przypadku niektórych form wsparcia od-

setek respondentów uważających, że dany typ wsparcia jest nadal potrzebny, był dosyć wysoki. Dla 

przykładu – ponad połowa badanych uznała za konieczne kontynuowanie wsparcia z zakresu kon-

sultacji i poradnictwa specjalistycznego. Ponad 41 proc. ankietowanych uznało także, iż istnieje dal-

sza potrzeba świadczenia usług opieki długoterminowej w Dziennych Domach Opieki Medycznej. Co 

trzeci respondent stał na stanowisku, że nadal potrzebne jest wsparcie takie jak: opieka w miejscu 

zamieszkania, teleopieka, wsparcie rozwoju dziecka w placówkach dziennego wsparcia, terapia 

oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla rodzin z dziećmi.  
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WYKRES 33 POTRZEBA DALSZEGO WSPARCIA UCZESTNIKÓW W PODDZIAŁANIU 9.2.1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

Na podstawie przeprowadzonych badań – można zidentyfikować te formy wsparcia, na które popyt 

po stronie mieszkańców regionu utrzymywać się będzie na wysokim poziomie. Badani zgłosili wy-

soki poziom zapotrzebowania na takie usługi wsparcia jak: terapia (42 proc. badanych z Poddziała-

nia 9.2.2 i 34,3 proc. z Poddziałania 9.2.3), usługi aktywizacyjne w placówkach dla seniorów (26,7 

proc. i 37,1 proc.), pomoc psychologiczna (odpowiednio: 38,7 proc. i 30,6 proc.) oraz usługi opiekuń-

czo-pielęgnacyjne w placówkach (26,7 proc. i 37,1 proc.). Duży odsetek respondentów zgłaszał też 

zapotrzebowanie na opiekę wytchnieniową (odpowiednio: 31 proc. i 23,8 proc.).  
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WYKRES 21 POTRZEBA DALSZEGO WSPARCIA UCZESTNIKÓW W PODDZIAŁANIU 9.2.2 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

63,2%

64,1%

61,3%

66,3%

65,3%

77,3%

64,4%

83,1%

47,9%

74,8%

72,4%

47,9%

68,7%

72,7%

92,0%

12,0%

12,0%

12,6%

6,4%

8,9%

5,2%

7,1%

5,2%

13,8%

10,1%

7,7%

11,0%

11,0%

11,7%

2,5%

13,8%

12,3%

13,8%

20,2%

18,4%

12,6%

23,9%

7,1%

28,2%

5,8%

12,9%

27,6%

10,1%

6,4%

4,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wsparcie edukacyjno-doradcze
opiekunów nieformalnych

Wsparcie zwiększające dostęp
opiekunów nieformalnych do informacji

Działania informacyjno-edukacyjne kadr związanych
z opieką nad osobami wymagającymi wsparcia

Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne w placówce
(pobyt dzienny w placówce, posiłek, opieka)

Usługi aktywizacyjne w placówce
(zajęcia terapeutyczne, udział w zajęciach…

Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego

Opieka wytchnieniowa (pomoc rodzinie
w opiece nad osobą niesamodzielną)

Zapewnienie dostępu do miejsca
tymczasowego schronienia

Terapia

Mediacja

Pomoc prawna

Pomoc psychologiczna

Poradnictwo socjalne

Pomoc pedagogiczna

Inne

1 brak potrzeby 2 3 4 5 bardzo duża potrzeba



 

84 
 

WYKRES 22 POTRZEBA DALSZEGO WSPARCIA UCZESTNIKÓW W PODDZIAŁANIU 9.2.3 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

Kwestia tego, jaki rodzaj wsparcia należy kontynuować w przyszłości, została poruszona w wywia-

dach jakościowych z Beneficjentami. Wnioski z tej analizy nieco różnią się od opinii uczestników pro-

jektów. Beneficjenci zwrócili uwagę w czasie badanie, że społeczeństwo województwa małopolskie 

jest w fazie starzenia się. A to oznacza, że wszelkiego rodzaje wsparcie kierowane do osób niesa-

modzielnych ze względu na wiek, w tym wsparcie specjalistyczne, lub ich środowiska rodzinnego (w 

postaci np. opieki wytchnieniowej) będą bardzo potrzebne. I co więcej – potrzeby tego typu będą z 

czasem jeszcze bardziej się zwiększać. Z trendami demograficznymi powiązana też będzie kwestia 

rosnących potrzeb na usługi zdrowotne i medyczne, w tym poprawa dostępu do urządzeń rehabili-

tacyjnych.  

Potrzebne będą przede wszystkim usługi opiekuńcze. To zdecydowanie największe za-

potrzebowanie aczkolwiek jest to kwestia bardzo indywidualna wynikająca z tego, jakich 

mieliśmy uczestników. Większość z nich opiekowała się bardzo długo osobami niesamo-

dzielnymi i mieli wiedzę niemal pielęgniarską, jak się zajmować podopiecznymi. To bar-

dziej kwestia tego, żeby zapewnić im wytchnienie. 
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Konieczne jest to wsparcie dla seniorów z tak szerokim dostępem do tych proponowa-

nych w projekcie, kontynuacja tych działań zdrowotnych i integracji społecznej. 

Z naszej perspektywy widać, ze jest ogromne zapotrzebowanie na placówki specjali-

styczne, skierowane do takich osób, które są dotknięte tymi chorobami, czyli chorobą Al-

zheimera, zespołem otępiennym albo po udarach, gdzie za wcześnie jest mówić o opiece 

całodobowej w DPS ale utrzymać takie wsparcie w klubach. Widać to było przy rekrutacji, 

gdzie mieliśmy tylko 20 miejsc w klubie, natomiast osób zainteresowanych było o wiele 

więcej, a nie wszystkich mogliśmy przyjąć. 

Beneficjenci zwracali również uwagę na fakt, iż pogarsza się kondycja psychiczna mieszkańców re-

gionu. W realizowanych projektach dużym zainteresowaniem cieszyły się takie działania jak: pomoc 

psychologa, terapeuty itp. W opinii badanych, tego typu wsparcie nadal będzie bardzo potrzebne i w 

przyszłej perspektywie finansowej nie może zabraknąć środków na realizację tego typu wsparcia. 

W kontekście dzieci zwrócono uwagę na fakt, iż coraz więcej pojawia się określonych chorób, które 

dotykają młodzież i dzieci i które wymagają specjalistycznej pomocy. W projektach realizowanych w 

OP 9 RPO WM należy uwzględnić te uwarunkowania i zapewnić kompleksowe wsparcie, zakładające 

również wsparcie specjalistyczne.  

Konieczna jest pomoc dla dzieci z Aspergerem , autyzmem czy trudnymi zachowaniami. 

Z roku na rok mamy coraz większą liczbę takich pacjentów. Dzwonią do nas rodzice, na-

uczyciele, którzy mają problem i zakładamy, że to będzie rosło. I musza mieć miejsce, do 

którego mogą się zwrócić o pomoc. 

BARIERY  

Wśród uczestników projektów w Poddziałaniu 9.2.1 aż 98 proc. badanych stwierdziło, iż nie doświad-

czyło żadnych barier i trudności w trakcie udziału w projekcie. Blisko 7 proc. ankietowanych przy-

znało, że pojawiły się pewne problemy, wpływające na funkcjonowanie w ramach projektu. Osoby, 

które zwracały uwagę na bariery, podkreślały, iż pojawiały się opóźnienia czasowe w realizacji za-

planowanego wsparcia. Podnoszono też problem częstej zmiany specjalistów udzielających wspar-

cia w ramach projektu. Nieliczni zwracali też uwagę na jakość obsługi po stronie organizatorów pro-

jektu.  
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WYKRES 23 BARIERY W PROJEKTACH W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.2.1 WEDŁUG UCZESTNIKÓW 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

Podobne wyniki, jak w przypadku Poddziałania 9.2.1, wystąpiły w pozostałych Poddziałaniach. Brak 

barier deklarowało 92 proc. badanych z Poddziałania 9.2.2 i 90,9 proc. z Podziałania 9.2.3. Odsetek 

osób zgłaszających problemy w trakcie udziału w projektach kształtował się na niskim poziomie, 

oscylującym w granicach 8 proc. Poruszano różne kwestie problemowe, zaczynając od nietermino-

wej realizacji projektu i licznych opóźnień, poprzez fluktuację kadry specjalistów w projekcie, koń-

cząc na zmienionym zakresie wsparcia w stosunku do pierwotnych założeń. Wśród uczestników 

projektu zgłaszających bariery, dosyć dużo krytycznych uwag pojawiło się na temat kwalifikacji 

osób opiekujących się dziećmi, w tym dziećmi z niepełnosprawnością.  

WYKRES 37 BARIERY W PROJEKTACH W RAMACH PODDZIAŁAŃ 9.2.2 I 9.2.3 WEDŁUG UCZESTNIKÓW 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

Z punktu widzenia beneficjentów bariery miały nieco inny charakter. Zwracano uwagę m.in. na opóź-

nienia w wypłacie środków finansowych na realizację projektów. Opóźnienia te generowały liczne 

trudności w funkcjonowaniu podmiotów realizujących projekt i wymuszały podejmowanie dodatko-

wego wysiłku, aby pozyskać inne środki na pokrycie bieżących zobowiązań finansowanych.  

Ja wchodząc do projektu zakładałam że jak robię wniosek to dostaje pieniądze i jest 

płynność i ja mogę realizować zadania a tu się okazuje że przez poślizgi to powoduje że 
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pieniądze nie wpływają na czas. Rok temu byliśmy w takiej sytuacji że ja naprawdę za-

stanawiam się czy do urzędu marszałkowskiego nie dzwonić bo nie wiedziałam co się 

dzieje ale się w końcu to udało pokonać ten problem i teraz już jest w miarę. Może wcze-

śniej się po prostu tego nie spodziewałam a teraz się tego na tyle spodziewałam że to 

mnie nie przeraża już. 

Beneficjenci narzekali też na niejasne wytyczne dotyczące sposobu wyliczania określonych wskaź-

ników. W trakcie wywiadów zauważali, że brakuje jasnych wytycznych na temat stosowania wskaź-

ników. Dodatkowe problemy powstają też w wyniku często zmieniających się przepisów. Uczestnicy 

wywiadów jakościowych zauważali, że bez stałego monitorowania wytycznych i regulacji można 

bardzo łatwo popaść w problemy formalne w związku z realizacją projektów.  

Mam zastrzeżenia, ponieważ wskaźniki były niejasne i te wskaźniki będziemy musieli 

zmieniać, one zostały później zmienione z tego co wiem, ale na etapie na którym myśmy 

aplikowali to było to niejasne, jeżeli chodzi o wskaźniki rezultatu, ilość osób przeszkolo-

nych i tak to było interpretowane, że jeżeli do opiekuna osoby niepełnosprawnej jedzie 

zespół mobilny który mu pokazuje jak się opiekować taką osobą, jak ją podnosić, jak ją 

umyć to pokazuje lekarz, pielęgniarka lub pracownik socjalny mówi gdzie osoba może 

się zwrócić o dodatkową pomoc czy rehabilitant jak rehabilitować taką osobę i było za-

kładane wstępnie, że ten wskaźnik czyli ilość osób przeszkolonych mamy wykazać. Póź-

niej się okazało, że chodziło o to żeby ta osoba dostała jakiś certyfikat więc musimy ten 

wskaźnik teraz aneksować ponieważ było to niejasno wyjaśnione w dokumentacji. 

Żadna z tych osób która zostaje przez zespół mobilny przeszkolona nie dostaje żadnego 

certyfikatu, nie ma żadnego sprawdzenia czy ta osobą tą wiedzę przyswoiła więc to mu-

simy aneksować w tym momencie, ale to podobno zostało już na późniejszych etapach, 

na późniejszych naborach zmienione. Mogłyby te instrukcje być bardziej przejrzyście 

napisane powiem szczerze, bo wiele rzeczy szczególnie przy wskaźnikach były niejasne 

jak to interpretować i jak to później wykazywać. Pewnie będzie to później problem przy 

rozliczeniu. 

OCENA REKOMENDACJI ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ 

W jakim stopniu, w opinii beneficjentów, rekomendacje  dla prowadzenia centrów wsparcia opiekunów nieformal-

nych/faktycznych osób niesamodzielnych w Małopolsce oraz rekomendacje do prowadzenia placówek zapewniających 

dzienną opiekę i aktywizację osób starszych na terenie Małopolski, będące załącznikiem do dokumentacji konkursowej, 

są użyteczne? Co należałoby w nich zmienić? 

Innym opracowaniem przygotowanym przez ROPS były rekomendacje prowadzenia centrów 

wsparcia opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych w Małopolsce. Ich stoso-

wanie nie było obligatoryjne, lecz uwzględnienie tych rekomendacji miało pozwolić wypracować do-

bre standardy realizacji usług wsparcia dla opiekunów nieformalnych i faktycznych. Trzeba powie-

dzieć, iż część Beneficjentów biorąca udział w badaniu w ogóle nie kojarzyła tego dokumentu jako 

załącznika do dokumentacji konkursowej. Mogło to jednak wynikać z faktu, iż od momentu apliko-
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wania o dofinansowanie do czasu realizacji badania ewaluacyjnego minęło sporo czasu. Warto jed-

nakże wzmocnić działania informacyjne wśród Beneficjentów, aby podnieść ich świadomość na te-

mat istnienia rekomendacji i ich znaczenia dla podnoszenia jakości wsparcia w projektach finanso-

wanych z osi 9 RPO WM. 

Należy podkreślić, że część badanych nie tylko kojarzyła dokument, ale również traktowała go jako 

przewodnik w projektowaniu i wdrażaniu wsparcia. Pod adresem rekomendacji pojawiło się wiele 

pozytywnych opinii. Wskazywano, że dokument ten ma dużą wartość praktyczną dla realizatorów 

projektów. Zwracano też uwagę na fakt, iż istnienie rekomendacji znacznie ułatwiło proces tworze-

nia założeń projektu. Wreszcie zauważono, że rekomendacje pomagają wypracować odpowiedni 

model wsparcia i ujednolicić go w skali regionu.  

Według mnie rekomendacje są przydatne jak najbardziej, wiele rzeczy podpowiadają, o 

wielu rzeczach informują czy przedstawiają jak to powinno być, trochę może bardziej 

bym je uszczegółowiła. 

Pomimo pozytywnej oceny zapisów rekomendacji, część Beneficjentów przyznawała, że nie wszyst-

kie propozycje zgłoszone w dokumencie są przez nich realizowane. Spełnienie wszystkich wymo-

gów jest bowiem trudne. Dlatego nie wszystkie zapisy rekomendacji były stosowane. Nie było to 

zresztą konieczne, gdyż nie miały one charakteru obligatoryjnego. Jeden z przykładów stosowania 

rozwiązań odbiegających do zapisów rekomendacji przedstawiono poniżej:  

Uważam, że są dobrze opracowane. Nic nie należy zmieniać. Uważam, że rekomendacje 

są w porządku. Tam jest nacisk na infolinie całodobowe, tutaj trzeba by się było zastano-

wić czy jest sens całodobowych infolinii, my mieliśmy nie całodobową a 16 godzinną i py-

tanie czy 16 godzinna jest aż tak potrzeba, ale powiedzmy że to jedna kwestia. Infolinie 

całodobowe wydaje się, że 16 godzinne wystarczają, bardzo rzadko ludzie próbowali się 

w nocach kontaktować. 

Innym załącznikiem do dokumentacji konkursowej były rekomendacje do prowadzenia placówek 

zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych na terenie Małopolski. Stosowanie tych 

rekomendacji w projektach było obligatoryjne, toteż znajomość zapisów tych rekomendacji była 

wyższa wśród Beneficjentów. W ocenie Beneficjentów realizujących wsparcie w postaci dziennej 

opieki dla osób starszych, rekomendacje spełniają swoją rolę jako zbiór zapisów tworzących stan-

dard realizacji usług wsparcia dla seniorów. Istnienie tych rekomendacji, jak wynika z wywiadów, 

pomogło Beneficjentom w tworzeniu założeń projektu i późniejszej realizacji wsparcia. Przygoto-

wane rekomendacje uznano za kompleksowe. Nie zgłoszono ani zastrzeżeń, ani uwag na temat tego, 

co powinno ulec zmianie w dokumencie. Optowano jednak za tym, aby w przyszłej perspektywie fi-

nansowej tego typu rekomendacje były nadal stosowane.  
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Na pewno ściśle się ich trzymamy, trzymaliśmy się przygotowując wniosek o dofinanso-

wanie jak i realizując projekt. Nie mam jakiegoś szczególnie stosunku czy negatywnego 

czy pozytywnego. Po prostu te rekomendacje były i się ich trzymamy i je realizujemy. Nic 

bym nie zmieniała, te rekomendacje były bardzo obszerne dotyczyły zarówno wymogów 

lokalowych jak i wymogów związanych z personelem jak i z tym jak powinny przebiegać, 

jak powinien być ustalany plan działania z takimi seniorami już po zakwalifikowania ich 

do pobytu w takiej placówce. Wydaje mi się, że były kompleksowe i nic bym nie zmieniała. 

Z naszego punktu widzenia się sprawdzają. 

Rekomendacje dotyczące placówek zapewniających dzienną opiekę badani również oceniali jako 

pomocne. Nie sformułowano pod ich adresem żadnej negatywnej uwagi. Dominowało wśród bada-

nych przekonanie o tym, że zapisy rekomendacji pozytywnie przekładają się na realizację projektów.  

Rekomendacje nam pozwoliły na określenie sposobu funkcjonowania organizacji i były 

użyteczne. Było wiadomo w jaki sposób zorganizować pracę i były tez wytyczne loka-

lowe, wiedzieliśmy jakie standardy szukając lokali musza być spełnione. Były wystar-

czające. 

POZIOM REALIZACJI WSKAŹNIKÓW W DZIAŁANIU 9.2 

Przyjęte na potrzeby monitorowania wskaźniki RPO WM dzielą się na wskaźniki rezultatu (bezpo-

średniego i długoterminowego – zazwyczaj wyliczane na podstawie badań ewaluacyjnych) oraz pro-

duktu. Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego przedstawiono w sposób 

szczegółowy w tabeli poniżej. Lista wskaźników jest zgodna z SzOOP RPO WM (Wersja obowiązująca 

od 04.06.2020). Wartości realizacji wskaźników zostały przekazane przez Zamawiającego i są aktu-

alne na dzień 01.06.2020 r. Kolorem w tabeli 7. zaznaczono te wartości wskaźników, których realiza-

cja do 2023 r. na obecnym etapie realizacji Programu może być zagrożona.  

Poziom realizacji wskaźników w Poddziałaniach jest nieco odmienny, i tak np. w przypadku wskaź-

nika Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakoń-

czeniu projektu, zagrożenie w jego realizacji jest widoczne w Poddziałaniu 9.2.1 (2,67% realizacji do 

końca maja 2020 r.) oraz w Poddziałaniu 9.2.3 (0% realizacji do końca maja 2020r.). Jak widać poziom 

realizacji różni się w obu tych Poddziałaniach, a najwyższe zagrożenie obserwuje się w Poddziałaniu 

9.2.3. Dużym zagrożeniem we wspomnianym wcześniej Poddziałaniu 9.2.1 jest również realizacja 

wskaźnika Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po 

zakończeniu projektu – do końca maja 2020 r. zrealizowano jedynie 0,86% zakładanej wartości 

wskaźnika na rok 2023.  Zagrożenie wykazuje również wskaźnik Liczba osób zagrożonych ubó-

stwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie 

ogólnym w programie, ale jedynie w przypadku Poddziałania 9.2.2 oraz 9.2.3 (odpowiednio 39,46% 

realizacji do końca 2020 r. oraz 35,05% realizacji do końca maja 2020 r.).  
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TABELA 7. STAN REALIZACJI WSKAŹNIKÓW RPO WM DLA DZIAŁANIA 9.2 

Poddzia-

łanie/ PI 
Nazwa wskaźnika 

rodzaj 

wskaź-

nika 

jed-

nostka 

miary 

szacowana war-

tość docelowa 

(2023) 

realizacja wskaźnika 

(01.06.2020) 

 

9.2.1 

09(iv) 

Liczba wspartych w programie miejsc świadcze-

nia usług społecznych, istniejących po zakoń-

czeniu projektu  

rezul-

tatu 

bezpo-

śred-

niego  

 

szt.  4800 128 

(2,67%)15 

Liczba wspartych w programie miejsc świadcze-

nia usług zdrowotnych, istniejących po zakoń-

czeniu projektu  

szt. 1850 16 

(0,86%)16 

Liczba utworzonych w programie miejsc świad-

czenia usług asystenckich i opiekuńczych istnie-

jących po zakończeniu projektu  

szt. n/d – wskaźnik o 

charakterze in-

formacyjnym 

0 

Liczba utworzonych w programie miejsc świad-

czenia usług wspierania rodziny i pieczy zastęp-

czej istniejących po zakończeniu projektu  

szt. n/d – wskaźnik o 

charakterze in-

formacyjnym 

64 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-

czeniem społecznym, które opuściły opiekę in-

stytucjonalną na rzecz usług społecznych 

świadczonych w społeczności lokalnej w pro-

gramie  

os. n/d – wskaźnik o 

charakterze in-

formacyjnym 

0 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-

czeniem społecznym objętych usługami spo-

łecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 

programie  

pro-

duktu 

os. 6 340 11 423 

(180,17%)17 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-

czeniem społecznym objętych usługami zdro-

wotnymi w programie  

os.  

7 500 

8 225 

(109,67%)18 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-

czeniem społecznym objętych usługami asy-

stenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w spo-

łeczności lokalnej w programie  

os. n/d – wskaźnik o 

charakterze in-

formacyjnym  

3 585 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-

czeniem społecznym objętych usługami wspie-

rania rodziny i pieczy zastępczej w programie  

os. n/d – wskaźnik o 

charakterze in-

formacyjnym  

7 297 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakre-

sie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19  

szt. zostanie osza-

cowana  

0 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przezna-

czonych na działania związane z epidemią CO-

VID-19  

PLN zostanie osza-

cowana  

0 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie 

zwalczania lub przeciwdziałania  

skutkom pandemii COVID-19  

os. zostanie osza-

cowana  

0 

9.2.2 Liczba wspartych w programie miejsc świadcze-

nia usług społecznych, istniejących po zakoń-

czeniu projektu  

rezul-

tatu 

szt. 90 100 

(111,11%)19 

                                                           
15 Poziom realizacji wskaźnika, czyli odsetek względem wartości docelowej na rok 2023 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 ibidem 
19 ibidem 
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Poddzia-

łanie/ PI 
Nazwa wskaźnika 

rodzaj 

wskaź-

nika 

jed-

nostka 

miary 

szacowana war-

tość docelowa 

(2023) 

realizacja wskaźnika 

(01.06.2020) 

Liczba utworzonych w programie miejsc świad-

czenia usług asystenckich i opiekuńczych istnie-

jących po zakończeniu projektu  

bezpo-

śred-

niego  

 

szt. n/d – wskaźnik o 

charakterze in-

formacyjnym 

100 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-

czeniem społecznym, które opuściły opiekę in-

stytucjonalną na rzecz usług społecznych 

świadczonych w społeczności lokalnej w pro-

gramie  

os. n/d – wskaźnik o 

charakterze in-

formacyjnym 

1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-

czeniem społecznym objętych usługami spo-

łecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 

programie  

pro-

duktu 

os. 4 098  1 617 

(39,46%)20 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-

czeniem społecznym objętych usługami asy-

stenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w spo-

łeczności lokalnej w programie  

os. n/d – wskaźnik o 

charakterze in-

formacyjnym  

906 

9.2.3 Liczba wspartych w programie miejsc świadcze-

nia usług społecznych, istniejących po zakoń-

czeniu projektu  

rezul-

tatu 

bezpo-

śred-

niego  

 

szt. 376 0 

(0,00%)21 

Liczba utworzonych w programie miejsc świad-

czenia usług asystenckich i opiekuńczych istnie-

jących po zakończeniu projektu  

szt. n/d – wskaźnik o 

charakterze in-

formacyjnym 

1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-

czeniem społecznym, które opuściły opiekę in-

stytucjonalną na rzecz usług społecznych 

świadczonych w społeczności lokalnej w pro-

gramie  

os. n/d – wskaźnik o 

charakterze in-

formacyjnym 

10 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-

czeniem społecznym objętych usługami spo-

łecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 

programie  

pro-

duktu 

os. 9 735  3 412 

(35,05%)22 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-

czeniem społecznym objętych usługami asy-

stenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w spo-

łeczności lokalnej w programie  

os. n/d – wskaźnik o 

charakterze in-

formacyjnym  

1 161 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SzOOP RPOWM i danych przekazanych przez Zamawiającego. 

WNIOSKI  

Na podstawie przeprowadzonej analizy efektów wsparcia w ramach Działania 9.2 RPO WM sformu-

łować można następujące wnioski: 

 Wsparciem w Działaniu 9.2 objęto ponad 18,4 tys. osób, a więc blisko połowę wszystkich 

uczestników, którzy uzyskali wsparcie w projektach realizowanych w osi 9 RPO WM. Ogółem 

na rzecz uczestników wykonano ponad 37 tys. usług wsparcia (co w przeliczeniu na jednego 

uczestnika daje średnią 3,7). W Poddziałaniu 9.2.1 zrealizowano ponad 23,8 tys. usług wspar-

cia. Wsparcie to odebrało 11,7 tys. osób, co daje średnio dwie usługi wsparcia w przeliczeniu 

                                                           
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
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na jednego uczestnika. W Poddziałaniu 9.2.2 objęto wsparciem ponad 2,2 tys. osób. Dla grupy 

odbiorców przewidziano w sumie 3,1 tys. usług wsparcia, co przeliczeniu na jednego uczest-

nika daje w zaokrągleniu jedną usługę wsparcia. Z kolei w Poddziałaniu 9.2.3 liczba usług 

wyniosła ponad 10,1 tys., przy liczbie uczestników na poziomie 4,4 tys. 

 W Poddziałaniu 9.2.1 największą popularnością cieszyły się usługi społeczne świadczone w 

interesie ogólnym. Łącznie z takich usług skorzystało 15,8 tys. osób, z czego usługa opiekuń-

cza została przyznana dla prawie 5,2 tys. osób, a usługami wsparcia rodziny objęto ponad 4,9 

tys. uczestników. 

 W Poddziałaniach 9.2.2 i 9.2.3 najwięcej usług wsparcia zrealizowano w kategorii usługi spo-

łeczne świadczone w interesie ogólnym. W Poddziałaniu 9.2.2 odsetek tego typu wsparcia w 

ogólnej liczbie zrealizowanych usług kształtował się na poziomie 49 proc. Z kolei w Poddzia-

łaniu 9.2.3 był wyższy o 11 punktów proc. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się 

usługi opiekuńcze. Skorzystało z nich prawie 700 uczestników w Poddziałaniu obejmującym 

obszar oddziaływania strategii ZIT oraz ponad 1 tys. osób w Poddziałaniu kierowanym na ob-

szar związany z SPR. 

 W Poddziałaniu 9.2.1 wysoko została oceniona trafność wsparcia. W ramach wsparcia nale-

żącego do typu C, ukierunkowanego na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, najwyżej oce-

niono terapię (89,4 proc.) oraz wsparcie rozwoju dziecka w placówkach dziennego pobytu 

(84,2 proc.). Wysokie noty oceniające trafność przypisano również takim formom wsparcia 

jak: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne (83 proc.), udział w grupach wsparcia (81,5 

proc.), a także usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne (79,4 

proc.). Teleopieka należąca do typu D w ramach Poddziałania 9.2.1 uzyskała bardzo niski po-

ziom trafności (40,9 proc.). Spośród wszystkich ocenianych form wsparcia, teleopieka – jak 

wynika z badań – wypada najgorzej pod względem odpowiadania na potrzeby uczestników 

projektów. Wsparcie kierowane do odbiorców w ramach typu E (opieka długoterminowa) 

oceniane było bardzo wysoko pod względem trafności. 83,3 proc. respondentów uznało, że 

opieka w miejscu zamieszkania w dużym i bardzo dużym stopniu odpowiada na ich potrzeby. 

Za wysoką trafnością opieki długoterminowej w Dziennych Domach Opieki Medycznej opo-

wiedziało się 85 proc. badanych. 

 Jak wynika z badania realizacja wsparcia typu C w ramach Poddziałania 9.2.1 w dużym stop-

niu przyczynia się do deinstytucjonalizacji usług oraz wykorzystywania potencjału lokalnej 

społeczności do oferowania usług opiekuńczo-wychowawczych.  

 Trafność wsparcia w ramach Poddziałań 9.2.2 i 9.2.3 również została wysoko oceniona. Od-

setek osób, które uznały wsparcie edukacyjno-doradcze dla opiekunów nieformalnych za 

trafne w dużym i bardzo dużym stopniu wyniósł 76,8 proc. (Poddziałanie 9.2.2) i 65 proc. (Pod-

działanie 9.2.3). Pozostałe rodzaje wsparcia typu A zostało ocenione nieco gorzej, aczkol-

wiek uzyskany wynik świadczy o adekwatności do potrzeb uczestników. Bardzo wysoko zo-

stała też oceniona trafność wsparcia typu B. Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne w tego typu 

placówkach dla 73 proc. respondentów z Poddziałania 9.2.2 stanowiły formę wsparcia w wy-

sokim stopniu odpowiadającą na potrzeby. Jeszcze większa część badanych z Poddziałania 

9.2.3 podzielała taki pogląd (a dokładniej 77,6 proc.). Usługi aktywizacyjne, podnoszące 

sprawność intelektualną i fizyczną, prowadzone w placówkach zostały ocenione jako trafne 
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przez 78,6 proc. uczestników projektów w Poddziałaniu związanym z obszarem ZIT oraz 75,9 

proc. z Poddziałania zadedykowanemu SPR. Inne formy wsparcia zyskały zostały wysoko 

ocenione przez mniejszy odsetek respondentów. Jeśli chodzi o typ C, najwyżej zostały oce-

nione następujące formy wsparcia: zapewnienie dostępu do miejsca tymczasowego schro-

nienia (91,7 proc. w Poddziałaniu 9.2.2. i 70,8 proc. w Poddziałaniu 9.2.3), terapia (odpowied-

nio: 87,8 proc. i 75,5 proc.) oraz pomoc pedagogiczna (80,6 proc. i 84,7 proc.). 

 Udział w projektach w ramach Podziałania 9.2.1 przyczynił się do osiągnięcia wielu różnych 

efektów. Największy odsetek respondentów (54 proc.) podkreślało poprawę stanu zdrowia 

psychicznego jako główny efekt. 46,5 proc. badanych deklarowało, iż odczuli poprawę kom-

fortu życia. W ramach dwóch pozostałych poddziałań, głównymi efektami było:  poprawa 

zdrowia psychicznego, podniesienie komfortu życia oraz otrzymanie fachowej pomocy.  

 Potrzeba dalszego wsparcia w zakresie oferowanym przez Poddziałanie 9.2.1 dotyczy kon-

sultacji i poradnictwa specjalistycznego, opieki długoterminowej oraz opieki w miejscu za-

mieszkania. W Poddziałaniach 9.2.2 i 9.2.3 badani zgłosili wysoki poziom zapotrzebowania 

na takie usługi wsparcia jak: terapia, usługi aktywizacyjne w placówkach dla seniorów, po-

moc psychologiczna, usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne w placówkach oraz opieka wytchnie-

niowa. Jak wynika z wywiadów jakościowych z Beneficjentami, rosnąć będzie zapotrzebo-

wanie społeczne na usługi opiekuńcze kierowane do seniorów, usługi zdrowotne, a także 

opiekę psychologiczną i terapeutyczną, w tym także dla dzieci i młodzieży. 

 Barierami dla Beneficjentów były: opóźnienia w wypłacie środków finansowanych na reali-

zację projektów, niejasne wytyczne dotyczące sposobu wyliczania wskaźników oraz zmiana 

przepisów prawa (m.in. ustawy o pomocy społecznej). Za liczne komplikacje odpowiadała też 

pandemia koronawirusa, w wyniku której zawieszono realizację wielu projektów.  

 W trakcie badania ustalono, iż rekomendacje zawarte w załącznikach do dokumentacji kon-

kursowej określające standard realizacji poszczególnych form wsparcia (np. prowadzenia 

centrów wsparcia opiekunów nieformalnych/faktycznych bądź placówek dziennej opieki dla 

osób starszych oraz placówek zapewniających dzienną opiekę ), spełniają swoją rolę w za-

kresie informacyjnym (wyposażenia beneficjentów w wiedzę, jak powinny być świadczone 

określone usługi) i praktycznym (beneficjenci kierują się rekomendacjami w określaniu 

sposobu świadczenia usług wsparcia). Trzeba jednak zauważyć, iż nie wszystkie zapisy re-

komendacji znajdują zastosowanie w projektach.  

 Poziom realizacji wskaźników w Poddziałaniach jest nieco odmienny, i tak np. w przypadku 

wskaźnika Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istnieją-

cych po zakończeniu projektu, zagrożenie w jego realizacji jest widoczne w Poddziałaniu 

9.2.1 (2,67% realizacji do końca maja 2020 r.) oraz w Poddziałaniu 9.2.3 (0% realizacji do końca 

maja 2020r.). Jak widać poziom realizacji różni się w obu tych Poddziałaniach, a najwyższe 

zagrożenie obserwuje się w Poddziałaniu 9.2.3. Dużym zagrożeniem we wspomnianym 

wcześniej Poddziałaniu 9.2.1 jest również realizacja wskaźnika Liczba wspartych w progra-

mie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – do końca 

maja 2020 r. zrealizowano jedynie 0,86 proc. zakładanej wartości wskaźnika na rok 2023.  

Zagrożenie wykazuje również wskaźnik Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
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niem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w pro-

gramie, ale jedynie w przypadku Poddziałania 9.2.2 oraz 9.2.3 (odpowiednio 39,46 proc. rea-

lizacji do końca 2020 r. oraz 35,05 proc. realizacji do końca maja 2020 r.). 
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ZAKRES WSPARCIA 

W ramach Działania 9.3 wsparcie realizowane jest przez pięć OWES z województwa małopolskiego. 

Zakres wsparcia obejmuje: 

1. usługi animacji lokalnej, obejmujące m.in. działania o charakterze animacyjnym, umożliwia-

jące tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, budowę i wsparcie 

partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypacji społecznej, działania 

mające na celu wyszukiwanie, przygotowanie oraz wspieranie liderów i animatorów lokal-

nych. 

2. usługi rozwoju ekonomii społecznej, obejmujące: 

a. usługi polegające na podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do za-

łożenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności zwią-

zanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego (np. szko-

lenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne, 

wsparcie motywacyjne (psychologiczne), doradztwo zawodowe),  

b. usługi polegające na dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych 

potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym;  

c. przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie 

społecznym 

d. wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych utworzonych w ramach projektu, 

świadczone w formie finansowej lub w zindywidualizowanej formie usług  

e. inne działania mające na celu inicjowanie tworzenia nowych podmiotów ekonomii spo-

łecznej;  

3. usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, obejmujące m.in. doradztwo 

prawne, biznesowe, finansowe, szkolenia i warsztaty, mentoring, coaching, tutoring, wizyty 

studyjne, wsparcie dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej23. 

Ponadto, w ramach Działania 9.3 przewidziano realizację projektów w zakresie koordynacji rozwoju 

ekonomii społecznej w regionie. Jeden projekt jest już zakończony. Obecnie trwa realizacja dru-

giego. Rolę koordynatora pełni ROPS w Krakowie. Do jego zadań należy: 

a. tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie  

b. tworzenie lub dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć regionalnych sieci podmiotów 

ekonomii społecznej (PES) (klastry, franczyzy) oraz włączanie PES w istniejące na po-

ziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry),  

c. tworzenie regionalnych sieci kooperacji PES o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, 

ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wspar-

cie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług, 

d. inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, PES o charakterze rein-

tegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty 

                                                           
23 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, maj 
2020, s. 287.  
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w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 

wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej  

e. budowanie powiązań pomiędzy systemem edukacji, nauką, biznesem i ekonomią spo-

łeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji)  

f. organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności PES jako dostawców 

produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez 

PES  

g. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w 

szczególności PES, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecz-

nej lub lokalnych planów udziału PES w rozwoju usług społecznych  

h. wspieranie realizacji przez PES usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES 

w tym zakresie, 

i. zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i or-

ganizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariu-

szy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie, 

j. wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego pro-

gramu rozwoju ekonomii społecznej reprezentowanie interesów sektora ekonomii spo-

łecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii roz-

woju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, roz-

wojem przedsiębiorczości 

k. ewaluacja działań OWES 

l. weryfikacja statusu przedsiębiorstw społecznych (PS) i prowadzenie ich spisu24. 

W jakim stopniu działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oferowane w ramach Działania 9.3. RPO WM 2014-2020 

odpowiadają na potrzeby rozwojowe ekonomii społecznej w regionie, w tym przedsiębiorstw społecznych?  

W jakim stopniu przewidziane w ramach Działania 9.3 RPO WM 2014-2020 typy wsparcia na rzecz rozwoju ekonomii spo-

łecznej, są kompleksowe z punktu widzenia instytucjonalnych uczestników projektów? Jakich typów wsparcia brakuje? 

Które typy wsparcia należy zmodyfikować? 

Zarówno w ocenie ROPS, jak i MOWES, zakres wsparcia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej jest 

na tyle szeroki, iż pozwala zaspokoić potrzeby rozwojowe sektora ekonomii społecznej. Wsparcie o 

charakterze animacyjnym, inkubacyjnym, doradczym, dotacyjnym i pomostowym tworzą komplek-

sowy system wsparcia, która przyczynia do powstawania inicjatyw lokalnych, mobilizowania grup 

do zakładania firm społecznych i wreszcie rozwijania działalności przez przedsiębiorstwa spo-

łeczne. Zauważono jednakże, że oferta wsparcia w ramach Działania 9.3 w mniejszym stopniu skupia 

się na istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a bardziej koncentruje się na wspieraniu po-

wstawania nowych podmiotów.  

W trakcie wywiadów sugerowano, iż w nowej perspektywie finansowej większy nacisk powinien być 

położony na stworzenie form wsparcia kierowanych do funkcjonujących już PS. Podkreślano, iż ta-

kie rozwiązanie pomoże zwiększyć trwałość efektów uzyskanych w wyniku podjętych już działań. 

Mechanizmem wsparcia, którego obecnie brakuje, jest udzielenie wsparcia finansowego (w formie 

                                                           
24 Ibidem, s. 288-289.  



 

98 
 

dotacji lub pożyczki) dla istniejących PS z odroczonym w czasie efektem zatrudnieniowym. A zatem 

celem wsparcia powinno być wzmocnienie instytucjonalne firm społecznych bez stawiania wymogu, 

iż w wyniku wsparcia utworzone zostaną dodatkowe miejsca pracy. Zwrócono też uwagę na fakt, iż 

obecna sytuacja wywołana przez pandemią koronawirusa postawiła w trudnej sytuacji także przed-

siębiorstwa społeczne, którym spadły obroty i pogorszyła się ich kondycja finansowa.  

UZYSKANE WSPARCIE W PROJEKTACH 

W wyniku realizacji projektów w Działaniu 9.3 wsparciem objęto ponad 4 tys. uczestników. Łącznie 

udzielono ponad 6,4 tys. usług wsparcia. Oznacza to, iż średnio na jednego uczestnika przypadła po-

nad jedna usługa. Z usług animacyjnych – jak  wynika z danych SL 2014 – skorzystało ponad 2,1 tys. 

osób. Był to ten rodzaj wsparcia, który objął największą grupę odbiorców. W szkoleniach i kursach 

wzięło udział ponad 1,2 tys. osób. W ramach kategorii inne usługi wsparcia ekonomii społecznej zre-

alizowano blisko 1,2 tys. usług. Z doradztwa skorzystało ponad pół tysiąca uczestników. Na mniejszą 

skalę realizowano takie formy wsparcia jak wizyta studyjna, usługa biznesowa czy usługa rozwo-

jowa dla pracownika przedsiębiorstwa społecznego.  

WYKRES 38 USŁUGI WSPARCIA ZREALIZOWANE W DZIAŁANIU 9.3 RPO WM 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie SL2014 

OCENA TRAFNOŚCI I KOMPLEKSOWOŚCI WSPARCIA W PROJEKTACH 

W jakim stopniu formy wsparcia oferowane przez podmioty ekonomii społecznej odpowiadają na potrzeby indywidual-

nych uczestników projektów (pytanie o skuteczność i użyteczność wsparcia)? Jakie działania należałoby podjąć, aby 

zwiększyć skuteczność i użyteczność wsparcia udzielanego przez OWES i ROPS? 

Uczestnicy projektów realizowanych w Działaniu 9.3 ocenili trafność poszczególnych form wspar-

cia, z których korzystali25. Najbardziej trafną formą wsparcia – jak wynika z badań – było wsparcie 

pomostowe na utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. 82 proc. respondentów 

uznało taką formę wsparcia za odpowiadającą na ich potrzeby w dużym bądź bardzo dużym stopniu. 

Wysoko została oceniona trafność doradztwa prawnego (76 proc.). Coaching i wizyty studyjne zo-

stały ocenione jako wysoce trafne przez 75 proc. badanych. Blisko ¾ ankietowanych pozytywnie 

                                                           
25 Logika doboru próby została opisana w rozdziale pt. Metodologia badania.  
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oceniło trafność grantów do 10 tys. zł oraz działań zmierzających do przekazania wiedzy na temat 

założenia przedsiębiorstwa społecznego. Dla 73 proc. badanych dotacja na utworzenie miejsc pracy 

w przedsiębiorstwie społecznym stanowiła wsparcie charakteryzujące się wysoką trafnością. Naj-

niższe oceny trafności przypisano takich formom wsparcia jak: doradztwo biznesowe oraz budowa-

nie powiązań pomiędzy PES a interesariuszami zewnętrznymi (JST, nauką i biznesem). Trzeba jed-

nak przyznać, iż oceny trafności nie były niskie, bowiem kształtowały się w przedziale od 62 do 64 

proc.  

WYKRES 39 OCENA TRAFNOŚCI WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 9.3 [N=349] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 
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Wsparcie realizowanie w Działaniu 9.3 pozwoliło osiągnąć uczestnikom projektów wiele różnych ko-

rzyści. 70 proc. badanych przyznawało, że podniosło swoje kwalifikacje oraz zdobyło nowe umiejęt-

ności. Blisko połowa respondentów deklarowała, że zdobyła doświadczenie zawodowe, dzięki 

udziałowi w projektach. Z punktu widzenia realizacji wsparcia w Działaniu 9.3 ważne było, aby uzy-

skane wsparcie prowadziło do powstania nowych miejsc pracy. 13 proc. ankietowanych stwierdziło 

w badaniu, iż uzyskało pracę w przedsiębiorstwie społecznym. Kolejne 9 proc. respondentów otrzy-

mało pracę poza sektorem ekonomii społecznej. Wśród osób, które otrzymały pracę w wyniku 

wsparcia w projektach, 52 proc. było zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę. Poza pracą na pełen 

etat uczestnicy projektów byli zatrudniani na niepełny wymiar czasu pracy (pół etatu lub ćwierć 

etatu). W niepełnym wymiarze czasowym pracowało 48 proc. zatrudnionych w wyniku wsparcia w 

projekcie. Zarobki uzyskiwane w wyniku zatrudnienia nie należały do wysokich. 79 proc. zatrudnio-

nych twierdziło, iż ich wynagrodzenia mieszczą się w przedziale od 1 do 2 tys. zł netto. Co piąty za-

trudniony deklarował, iż jego zarobki przekraczają próg 2 tys. zł. Nieliczni badani (2 proc.) przyzna-

wali, iż ich miesięczne uposażenia nie przekraczają 1 tys. zł. W grupie respondentów zatrudnionych 

w przedsiębiorstwach społecznych (45 osób), 72 proc. twierdziło, iż wciąż jest zatrudniona w PS.  

Co dziesiąty ankietowany przyznawał, że zdobył awans zawodowy. Warto też zauważyć, że efektem 

realizacji wsparcia w projektach był to, iż część uczestników podniosło swoje zarobki. 14 proc. za-

znaczało taką odpowiedź. 9 proc. badanych otrzymało dotację na założenie przedsiębiorstwa spo-

łecznego. Podkreślenia wymaga fakt, iż tylko 6 proc. uczestników twierdziło, iż nic nie zmieniło się w 

ich życiu w wyniku udziału w projekcie. Pokazuje to wysoką skuteczność wsparcia w poprawie sytu-

acji społecznej i zawodowej uczestników.  

WYKRES 40 EFEKTY WSPARCIA W PROJEKTACH Z DZIAŁANIA 9.3 [N=349] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 
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Co trzeci badany stwierdził, że nie osiągnąłby podobnych efektów, gdyby nie udział w projektach w 

Działaniu 9.3. Co czwarty uczestnik wyrażał pogląd, że samodzielnie uzyskałby podobne efekty. 

Trzeba zauważyć, że dosyć duży odsetek respondentów nie potrafił jednoznacznie odnieść się do tej 

kwestii.  

WYKRES 41 MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA EFEKTÓW BEZ UDZIAŁU W PROJEKTACH W DZIAŁANIU 9.3 [N=349] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

Jak jest oceniania przez OWES użyteczność działań realizowanych przez ROPS w poszczególnych obszarach i działania?  

Jak jest oceniana przez ROPS użyteczność działań realizowanych przez OWES w poszczególnych obszarach ich działa-

nia? 

W jakim stopniu działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej przyniosły zakładane efekty? Jakie efekty nie zostały 

osiągnięte i dlaczego? Jakie są efekty działań animacyjnych poszczególnych OWES, w tym szczególnie w zakresie budo-

wania powiązań pomiędzy PES a nauką, biznesem i JST? 

 

Efekty wsparcia w ramach Działania 9.3 w nieco inny sposób przedstawili przedstawiciele małopol-

skich ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Ich zdaniem, głównym efektem wsparcia było po-

wstanie wielu przedsiębiorstw społecznych, które nie działają dla zysku, lecz osiągnięty dochód 

przeznaczają na realizację celów społecznych. Założeniem przedsiębiorstw społecznych jest dużym 

osiągnięciem z tego powodu, iż kreują one miejsca pracy dla osób z obszaru wykluczenia społecz-

nego, które miałyby trudność w odnalezieniu się na tradycyjnym rynku pracy.  

Mam na przykład wskaźniki z akredytacji którą wypełnialiśmy na początku roku i tu jest 

liczba inicjatyw powstałych dzięki wsparciu OWES to jest 310, liczba utworzonych PES 

dzięki wsparciu OWES 77, liczba miejsc pracy powstałych w PES 213 i to są te dane według 

mnie w miarę aktualne i też dotyczą poprzednich projektów. Liczba wspartych PES to 

mam 254. 

Jak wynika z wywiadów pogłębionych, powstające miejsca pracy w PS charakteryzują się wysoką 

trwałością, to znaczy, że osoby które otrzymały zatrudnienie nadal wykonują pracę w przedsiębior-

stwach społecznych. Podkreślano też, że część efektów z realizacji wsparcia MOWES będą przesu-
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nięte w czasie. Przykładem jest wsparcie animacyjne nastawione na przekazywanie wiedzy i pobu-

dzanie inicjatywy społecznej w środowisku lokalnym ukierunkowanej na rozwój sektora ekonomii 

społecznej.   

Te miejsca pracy utworzone bo efekt był od razu widoczny i musiano utrzymać te miejsca 

pracy przez 12 miesięcy i siłą rzeczy ta trwałość była. Ale też długofalowa bo wsparcie 

ostatnie poszło w 2018 roku, do dzisiaj jest sporo miejsc pracy, które trwają od tamtego 

czasu, sporo jest tych spółdzielni socjalnych, spółki non profitowe czy fundacji Wiele tych 

miejsc pracy istnieje do dzisiaj. No i teraz będą tworzyć kolejne czyli z punktu widzenia 

trwałości to jest najważniejsze. Taka ciekawą formą są te granty i one też dawały dużo 

możliwości rozwojowych. Jeśli chodzi o skuteczność to trudno w tych działaniach OWES 

bo nie da się przy tych działaniach animacyjnych przypisać tej skuteczności. Często te 

efekty są przesunięte w czasie i zbieramy różne plony działań z poprzedniego projektu. 

Gdzieś tam owocuje ta współpraca a ilość czasu się namawiało gminę Ochotnica i ona 

teraz przystąpiła do projektu i będzie tworzyć te miejsca pracy ale to trwało.  

Innym efektem jest wzrost powiązań pomiędzy sferą ekonomii społecznej a administracją samorzą-

dową. Potwierdza to raport z VIII edycji badań przygotowany przez ROPS Krakowie. Jak czytamy w 

raporcie „Tegoroczne badania przynoszą informację o znacznym wzroście JST  stosujących niemal 

wszystkie formy współpracy z PES (poza regrantingiem, który jest stosowany nadal tylko w 5 proc. 

JST). W stosunku do danych z 2018 r. o 20 pp. wzrosło powierzanie PES realizacji zadań publicznych 

wraz z udzieleniem dotacji, o ponad 10 pp. wzrosły niefinansowe formy współpracy: wzajemne infor-

mowanie się o planowanych działaniach, konsultacje projektów aktów normatywnych, wsparcie lo-

kalowe, tworzenie wspólnych zespołów doradczych oraz jedna finansowa forma współpracy - 

udzielanie pożyczek i gwarancji”26. W raporcie zwrócono też uwagę, iż blisko 50 proc. JST zaplano-

wało współpracę z PES w strategiach rozwiązywania problemów społecznych. Najczęściej robiły to 

gminy miejsce i miejsko-wiejskie. Z kolei najrzadziej takie zapisy pojawiają się w dokumentach po-

wiatowych27. Choć z roku na rok widać poprawę w zakresie budowy powiązań między PES a JST, to 

zarazem – jak podkreślano w badaniu – wciąż wiele jest do zrobienia. Pierwszym problemem jest 

fakt, iż – jak zaznaczył przedstawiciel ROPS – wiele gmin nie ma podstawowej wiedzy o działalności 

OWES. Wynika z tego wniosek, że małopolskie Ośrodki powinny w większym stopniu zaangażować 

się we współpracę z JST. Drugim z kolei problemem jest to, iż administracja samorządowa nadal nie-

chętnie stosuje klauzule społeczne, w wyniku czego brakuje popytu ze strony sektora publicznego 

na usługi oferowane przez PS.  

Mówiąc o efektach realizacji Działania 9.3 i ocenie działań podejmowanych przez OWES trzeba zwró-

cić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Otóż, pomimo faktu, iż Ośrodki sprawnie radzą sobie z realizacją 

wsparcia o charakterze animacyjnym, inkubacyjnym, biznesowym itd., to zarazem obszarem, w któ-

rych ta aktywność OWES jest znacznie mniejsza, jest współpraca z podmiotami reintegracyjnymi 

                                                           
26 ROPS w Krakowie, Współpraca małopolskich gmin i powiatów z podmiotami ekonomii społecznej w 2019 r. Raport z VIII edycji badań, 
s. 8. 
27 Ibidem, s. 10.  
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(CIS, KIS, ZAZ, WTZ). Zdaniem przedstawicieli ROPS, intensyfikacja współpracy między OWES a pod-

miotami reintegracyjnymi pozwoliłaby osiągnąć efekt synergii i skuteczniej aktywizować osoby za-

grożone wykluczeniem społecznym. Obecnie jednak tego typu współpraca jest słabo rozwinięta. 

Ewentualne mechanizmy zaradcze powinny być ukierunkowane na podniesienie poziomu wiedzy 

OWES na temat specyfiki jednostek reintegracyjnych i ich problemów, które powinno prowadzić do 

stworzenia oferty wsparcia dedykowanej dla CIS, KIS, WTZ i ZAZ.  

Ocena OWES na temat działań podejmowanych przez ROPS jest pozytywna. Podkreślano, iż ROPS 

wywiązuje się z roli koordynatora w Działaniu 9.3 i podejmuje działania, zmierzające do promocji 

ekonomii społecznej i rozwoju tego sektora. Przyznawano też, iż relacje z ROPS nie zawsze układają 

się pozytywnie, co wynika z problemów z przepływem informacji.  

Współpraca z ROPS jest trudna czasami w związku z tym, że czasami my jako OWES mie-

liśmy takie poczucie, że ROPS nie do końca wie na czym nasze projekty polegają i jaki jest 

podział u nas w partnerstwie, więc wynikały z tego nieporozumienia ponieważ my mu-

simy trzymać się projektów i wskaźników i regulaminów. ROPS działa na wyższym po-

ziomie, więc jeżeli pojawiały się jakieś konflikty czy niedopowiedzenia to też z tego po-

wodu. Ogólnie ROPS dobrze wywiązuje się ze swoich zadań tylko musimy popracować 

nad lepszą komunikacją, najlepiej się spotkać wypracować metody współpracy. 

Wtedy na ten czas współpraca układała się całkiem spokojnie, ostatnio były jakieś tarcia 

i niezrozumienie ale konflikt został zażegnany. Natomiast generalnie ta współpraca jest, 

czasem może kwestia przepływu informacji kuleje ale generalnie jest dobrze, spoty-

kamy się regularnie, jak mamy problem to ich pytamy. 

POTRZEBY DALSZEGO WSPARCIA 

Jaki powinien być kierunek rozwoju ekonomii społecznej w województwie małopolskim? Co należałoby usprawnić w 

dotychczasowym wsparciu z funduszy unijnych, w tym czy należałoby kontynuować wsparcie sieci OWES? Dlaczego?  

Uczestnicy projektów dostrzegali największą potrzebę kontynuowania wsparcia w zakresie szkoleń 

i warsztatów. Taką potrzebę podkreślało 2/3 wszystkich respondentów biorących udział w badaniu. 

Dla ponad 56 proc. równie ważnym i potrzebnym typem wsparcia są granty do 10 tys. zł. Ponad po-

łowa uczestników twierdziła, iż doradztwo prawne należy do usług, które będzie im nadal potrzebne. 

Zdaniem 50 proc. respondentów, kluczową sprawą jest też kontynuowanie działań z zakresu budo-

wania powiązań pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a interesariuszami zewnętrznymi (JST, 

biznesem i nauką). Pozostałe formy wsparcia zostały ocenione jako mniej potrzebne. Jak wynika z 

badań CATI, coaching jest tą formą wsparcia, która jest najmniej potrzebna uczestnikom (tylko 34 

proc. badanych stwierdziło, iż potrzebuje w przyszłości wsparcia z tego zakresu).  
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WYKRES 24 POTRZEBY DALSZEGO WSPARCIA W DZIAŁANIU 9.3 [N=349] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

Kwestię kierunków rozwoju wsparcia dla ekonomii społecznej w województwie małopolskim poru-

szano także w trakcie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami beneficjentów realizujących 

projekty w ramach Działania 9.3. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, iż wsparcie dla sektora 

ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej w mniejszym stopniu powinno skupiać się na 

tworzeniu kolejnych przedsiębiorstw społecznych, a bardziej na wzmacnianiu istniejących PS. Uza-

sadniano tę propozycję tym, iż w obecnej perspektywie finansowej wiele środków finansowych zo-

stało zainwestowanych w powstanie przedsiębiorstw społecznych. Zapewnienie wsparcia w ich 

dalszym funkcjonowaniu będzie niwelowało ryzyko zakończenia działalności przez te podmioty. Wy-

maga to prowadzenia stałego monitoringu kondycji PS, by wsparcie było szyte na miarę oraz by iden-

tyfikować ich problemy (np. z płynnością finansową) na samym początku, a nie w momencie ogła-

szania upadłości. 

Podkreślano też, iż PS znacznie różnią się od zwykłych firm działających dla zysku i z tego powodu 

są znacznie bardziej podatne na utratę płynności finansowej. Zwrócono też uwagę na fakt, iż obecna 

pandemia koronawirusa będzie mieć negatywny wpływ także na kondycję małopolskich przedsię-

biorstw społecznych.  
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W trakcie badania zwracano też uwagę na fakt stymulowania popytu na usługi oferowane przez 

przedsiębiorstwa społeczne. Co prawda istnieje portal poświęcony małopolskiemu sektorowi eko-

nomii społecznej, dzięki któremu można zapoznać się z ofertą PS z regionu, jednak wciąż aktualnym 

wyzwaniem – jak podkreślano – jest promowanie klauzul społecznych, zwłaszcza wśród JST oraz 

zachęcanie instytucji publicznych do powierzania określonych usług przedsiębiorstwom społecz-

nym. W badaniu podkreślano, iż brak popytu na usługi PS doprowadzi do upadku przedsiębiorstw i 

utraty miejsc pracy przez osoby oddalone od tradycyjnego rynku pracy.  

BARIERY  

Podobnie jak w poprzednio omówionych Działaniach, tak i w Działaniu 9.3 widać wyraźnie, iż udział 

w projekcie dla zdecydowanej większości uczestników nie wiązał się z doświadczaniem barier. Tylko 

8 proc. badanych przyznało, że pojawiły się trudności. Najczęściej zwracano uwagę na dużą liczbą 

formalności, opóźnienia w wypłacie dotacji oraz mało wydajny proces przekazywania informacji w 

ramach projektu. 90 proc. badanych nie dostrzegało jednak barier. Natomiast niewielki odsetek ba-

danych (2 proc.) nie potrafił odnieść się do tej kwestii.  

WYKRES 43 BARIERY W PROJEKTACH W DZIAŁANIU 9.3 W OCENIE UCZESTNIKÓW [N=349] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

Niski odsetek osób wskazujących na wystąpienie problemów w procesie realizacji projektów świad-

czy o tym, iż projekty te były dobrze zarządzane. Taki wniosek potwierdzają inne wyniki, dotyczące 

oceny przygotowania beneficjenta do realizacji projektów. Aż 99,1 proc. badanych twierdziło, iż rea-

lizator projektu był dobrze, albo bardzo dobrze przygotowany do wdrażania działań projektowych. 

Tylko 0,9 proc. badanych miało inne zdanie w tym temacie. Jest to jednocześnie najwyższy wynik 

wśród wszystkich podmiotów realizujących projekty w osi 9 RPO WM. 
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WYKRES 25 OCENA PRZYGOTOWANIA BENEFICJENTA DO REALIZACJI PROJEKTU [N=349] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI 

Przedstawiciele MOWES uczestniczący w badaniu jako główną barierę przedstawiali obciążenia ad-

ministracyjne związane z realizowanymi projektami. Wskazywali na bardzo dużą biurokrację, jaka 

związana jest w realizacją wsparcia. Zwrócono też uwagę na brak stabilnego otoczenia regulacyj-

nego. W efekcie często zmieniają się przepisy wykonawcze i pojawia się konieczność dostosowania 

do nowych wymogów, co rodzi kolejne komplikacje. Inną trudnością jest złożony system wskaźni-

ków, który ma obrazować postępy w realizacji projektów.  

Bariery administracyjne, niespójność przepisów, niespójność interpretacyjna i nie był 

takiego pełnego zrozumienia z instytucji, która daje nam pieniądze i procedury, które z 

nimi przerabialiśmy i proszę sobie wyobrazić, że trzy projekty, które zakończyły się w 

lipcu do dziś nie są zakończone i nie mamy zatwierdzonych ostatecznych wniosków o 

płatność. Ja jeszcze w zeszłym tygodniu poprawiałem wnioski o płatność bo zmiany, 

które składaliśmy półtorej roku temu czy dwa lata temu dalej nie były zatwierdzone.  

Trudnością jest dla kwestia sprawozdawczości, dokumentacji systemu wniosków o płat-

ność, które składamy, ponieważ taka praca bieżąca związana z dokumentami jest tego 

dużo jak na projekt unijny. Do każdej umowy musimy robić dodatkowe zaświadczenia. 

Jest to ciężkie przy zorganizowaniu nawet szkolenia, zebranie wszystkich dokumentów 

od KRS, formularz zgłoszeniowy, zaświadczenia de minimis, uzupełnienie ankiet i tak da-

lej to takich dokumentów jest mnogość, a my potem jako pracownicy musimy to spra-

wozdawać, robić ewaluacje, raporty, są też różne systemy do tego które służą i z jednej 

strony mamy akredytację, a z drugiej jest ROPS, a z trzeciej są wskaźniki projektowe. 

Jest tego dużo, jest to skomplikowane i trochę utrudnia życie  

Barierą systemową, na którą zwracano uwagę, jest nieoptymalny system wsparcia ekonomii spo-

łecznej w regionie. Pomimo faktu, iż rolą ROPS jest koordynacja systemu ekonomii społecznej, to za-

razem posiada on stosunkowo niewiele formalnych narzędzi, umożliwiających wpływ na działania 

OWES oraz które pozwoliłyby mu skutecznie i efektywnie wpływać na rozwój ekonomii społecznej w 
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województwie. Fakt, że w regionie istnieją dwa silne konsorcja, które prowadzą pięć OWES, których 

akredytowanie zachodzi na poziomie centralnym, utrudnia prowadzenie działań koordynacyjnych 

ROPS. Uzasadniony wydaje się postulat, aby akredytowanie OWES przenieść na poziom regionalny i 

przekazać ROPS. Takie rozwiązanie poprawiłoby zdolności ROPS do efektywnej koordynacji ekono-

mii społecznej. 

POZIOM REALIZACJI WSKAŹNIKÓW W DZIAŁANIU 9.3 

Przyjęte na potrzeby monitorowania wskaźniki RPO WM dzielą się na wskaźniki rezultatu (bezpo-

średniego i długoterminowego – zazwyczaj wyliczane na podstawie badań ewaluacyjnych) oraz pro-

duktu. Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego przedstawiono w sposób 

szczegółowy w tabeli poniżej. Lista wskaźników jest zgodna z SzOOP RPO WM (wersja obowiązująca 

od 04.06.2020). Wartości realizacji wskaźników zostały przekazane przez Zamawiającego i są aktu-

alne na dzień 01.06.2020 r. Kolorem w tabeli 8. zaznaczono te wartości wskaźników, których realiza-

cja do 2023 r. na obecnym etapie realizacji Programu może być zagrożona.  

Dla Działania 9.3 zaplanowano 2 wskaźniki rezultatu bezpośredniego – w obu przypadkach realiza-

cja ich na poziomie założonym do 2023 roku może być zagrożona, należy zatem w sposób szczególny 

monitorować postęp w realizacji wskaźników w już zawartych umowach. Należy tutaj również do-

dać, iż w obu przypadkach są to rezultaty, a ich moment pomiaru jest odłożony w czasie (do 4 tygodni 

po zakończeniu udziału w projekcie), w związku z czym osiągnięte wartości wskaźników w przyszło-

ści powinny narastać. Miernik Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych 

– do końca maja 2020 r. osiągnął wartość realizacji na poziomie 53,16%, natomiast wskaźnik Liczba 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) powinien wynosić w roku 2023 26%, a obecna jego war-

tość to 10,3% (stan na koniec maja 2020 r.).  

Wśród wskaźników produktu jeden ma charakter informacyjny, jeden przekracza już zakładaną na 

2023 r wartość - Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem (207,4%), a ostatni - 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w progra-

mie  wykazuje możliwe zagrożenie w realizacji zakładanego na 2023 r. poziomu – do końca maja 

2020 r. jego wartość wyniosła 28,33% realizacji.  

 TABELA 8 STAN REALIZACJI WSKAŹNIKÓW RPO WM DLA DZIAŁANIA 9.3 

PI Nazwa wskaźnika rodzaj wskaźnika 

jednostka 

miary 

wartość ba-

zowa (2014) 

szacowana war-

tość docelowa 

(2023) 

realizacja 

wskaźnika 

09(v) Liczba miejsc pracy 

utworzonych w 

przedsiębiorstwach 

społecznych  

 

rezultatu bezpo-

średniego  

 

szt. 309 760 404 

(53,16%)28 

Liczba osób zagrożo-

nych ubóstwem lub 

os. 26% 26% 130 

(10,3%)29 

                                                           
28 Poziom realizacji wskaźnika, czyli odsetek względem wartości docelowej na rok 2023 
29 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 
na własny rachunek) została wyliczona w odniesieniu do liczby osób bezrobotnych i biernych objętych wsparciem w ramach PI 9v. 
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PI Nazwa wskaźnika rodzaj wskaźnika 

jednostka 

miary 

wartość ba-

zowa (2014) 

szacowana war-

tość docelowa 

(2023) 

realizacja 

wskaźnika 

wykluczeniem spo-

łecznym pracujących 

po opuszczeniu pro-

gramu (łącznie z pra-

cującymi na własny 

rachunek)  

 

Liczba podmiotów 

ekonomii społecznej 

objętych wsparciem  

 

produktu szt.  nd  500  1 037 

(207,4%)30 

 

Liczba osób zagrożo-

nych ubóstwem lub 

wykluczeniem spo-

łecznym objętych 

wsparciem w progra-

mie  

 

os.  nd  1 200  340 

(28,33%)31 

Liczba inicjatyw doty-

czących rozwoju eko-

nomii społecznej sfi-

nansowanych ze 

środków EFS  

 

szt.  nd  n/d – wskaźnik o 

charakterze in-

formacyjnym  

2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SzOOP RPOWM i danych przekazanych przez Zamawiającego. 

WNIOSKI  

Na podstawie przeprowadzonej analizy efektów wsparcia w ramach Działania 9.3 można sformuło-

wać następujące wnioski:  

 Zakres wsparcia w Działaniu 9.3 jest na tyle szeroki, iż zapewnia kompleksowe wsparcie pod 

kątem potrzeb sektora ekonomii społecznej..  

 ROPS pozytywnie ocenił działania podejmowane przez MOWES. Przekładają się te działania 

zarówno na rozwój PES, jak również na wzrost zdolności sektora ekonomii społecznej w re-

gionie do kreowania popytu na miejsca pracy. W perspektywie ROPS, Ośrodki powinny wy-

kazywać większą aktywność we współpracy z podmiotami reintegracyjnymi (ZAZ, WTZ, CIS, 

KIS), jak również z JST, aby budować silniejsze więzi łączące JST a PES i tworzyć efektywny 

i kompleksowy system wsparcia dla osób z obszaru wykluczenia społecznego.  

 MOWES pozytywnie odnosiły się do działań ROPS i zauważały pozytywne efekty działalności 

tej instytucji na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. W ocenie Ośrodków, usprawnienia wy-

maga kwestia współpracy na linii OWES-ROPS oraz poprawa komunikacji między tymi pod-

miotami.  

                                                           
30 Poziom realizacji wskaźnika, czyli odsetek względem wartości docelowej na rok 2023 
31 Ibidem 
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 W wyniku realizacji projektów w Działaniu 9.3 RPO WM wsparciem objęto ponad 4 tys. 

uczestników. Łącznie udzielono ponad 6,4 tys. usług wsparcia. Oznacza to, iż średnio na jed-

nego uczestnika przypadła ponad jedna usługa. Z usług animacyjnych – jak  wynika z danych 

SL 2014 – skorzystało ponad 2,1 tys. osób. Był to ten rodzaj wsparcia, który objął największą 

grupę odbiorców. W szkoleniach i kursach wzięło udział ponad 1,2 tys. osób. Z doradztwa 

skorzystało ponad pół tysiąca uczestników. 

 Najbardziej trafną formą wsparcia – jak wynika z badań – było wsparcie pomostowe na 

utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. 82 proc. respondentów uznało 

taką formę wsparcia za odpowiadającą na ich potrzeby w dużym bądź bardzo dużym stopniu. 

Wysoko została oceniona trafność doradztwa prawnego (76 proc.). Coaching i wizyty stu-

dyjne zostały ocenione jako wysoce trafne przez 75 proc. badanych. Blisko ¾ ankietowanych 

pozytywnie oceniło trafność grantów do 10 tys. zł oraz działań zmierzających do przekazania 

wiedzy na temat założenia przedsiębiorstwa społecznego. Dla 73 proc. badanych dotacja na 

utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym stanowiła wsparcie charaktery-

zujące się wysoką trafnością. 

 70 proc. badanych przyznawało, że podniosło swoje kwalifikacje oraz zdobyło nowe umie-

jętności. Blisko połowa respondentów deklarowała, że zdobyła doświadczenie zawodowe, 

dzięki udziałowi w projektach. Z punktu widzenia realizacji wsparcia w Działaniu 9.3 ważne 

było, aby uzyskane wsparcie prowadziło do powstania nowych miejsc pracy. 13 proc. ankie-

towanych stwierdziło w badaniu, iż uzyskało pracę w przedsiębiorstwie społecznym (45 

osób wybrało taką odpowiedź na 349 badanych). Kolejne 9 proc. respondentów otrzymało 

pracę poza sektorem ekonomii społecznej. 

 Inne efekty realizacji projektów to wzrost liczby przedsiębiorstw społecznych w regionie 

oraz wzrost liczby miejsc pracy kreowanych przez sektor ekonomii społecznej. Realizowane 

projekty w ramach Działania 9.3 RPO WM miał też wpływ na wzrost powiązań między sferą 

ekonomii społecznej a administracją samorządową. 

 Uczestnicy projektów dostrzegali największą potrzebę kontynuowania wsparcia w zakresie 

szkoleń i warsztatów. Taką potrzebę podkreślało 2/3 wszystkich respondentów biorących 

udział w badaniu. Dla ponad 56 proc. równie ważnym i potrzebnym typem wsparcia są granty 

do 10 tys. zł. Ponad połowa uczestników twierdziła, iż doradztwo prawne należy do usług, 

które będzie im nadal potrzebne. Zdaniem 50 proc. respondentów, kluczową sprawą jest też 

kontynuowanie działań z zakresu budowania powiązań pomiędzy podmiotami ekonomii 

społecznej a interesariuszami zewnętrznymi (JST, biznesem i nauką). 

 Przedstawiciele beneficjentów zwracali uwagę na potrzebę wspierania istniejących przed-

siębiorstw społecznych. W nowej perspektywie finansowanej wsparcie  powinno być rów-

nież kierowane na wzmacnianie potencjału istniejących firm społecznych z odroczonym w 

czasie efektem zatrudnieniowym. Takie rozwiązanie mogło pomagać firmom społecznym w 

pomyślnym przejściu procesu ekonomizacji, na co zwraca uwagę Komisja Europejska.. 

Zwrócono też uwagę na potrzebę kreowania popytu na usługi oferowane przez PS. Nadal ist-

nieje potrzeba zachęcania JST do stosowania klauzul społecznych. 
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 Dla MOWES dużą barierą w działaniu są znaczne obciążenia administracyjne wynikające 

z realizowanych projektów. Niewielki odsetek uczestników zgłaszał problemy związane 

z wystąpieniem barier w trakcie udziału w projektach. 

 Przebudowy wymaga system wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce. Rozwiązaniem, 

które powinno temu służyć jest wyposażenie ROPS w realne instrumenty w zakresie koor-

dynacji systemu ekonomii społecznej, np. poprzez przyznanie ROPS możliwości przyznawa-

nia akredytacji podmiotom, starającym się o realizację zadań OWES. 

 Miernik Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych – do końca 

maja 2020 r. osiągnął wartość realizacji na poziomie 53,16 proc., natomiast wskaźnik Liczba 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) powinien wynosić w roku 2023 26 

proc., a obecna jego wartość to 10,3 proc. (stan na koniec maja 2020 r.). Wśród wskaźników 

produktu jeden ma charakter informacyjny, jeden przekracza już zakładaną na 2023 r war-

tość - Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem (207,4 proc.), a ostatni - 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 

programie  wykazuje możliwe zagrożenie w realizacji zakładanego na 2023 r. poziomu – 

do końca maja 2020 r. jego wartość wyniosła 28,33 proc. realizacji. 
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Oś 9 RPO WM 2014-2020 jest ukierunkowana na niwelowanie obszaru ubóstwa i wykluczenia spo-

łecznego w województwie małopolskim. Oś ta została opracowana z myślą o stworzeniu skutecz-

nych form wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jak zauważono bowiem 

w SZOOP, znaczna skala ubóstwa oraz wykluczenia społecznego stanowią jeden z czynników będą-

cych barierą rozwoju województwa. 

 

Działanie 9.1  

 

Celem Działania 9.1 jest aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem spo-

łecznym, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Interwencja w ramach tego 

Działania jest ukierunkowana na realizację programów aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, z wykorzystaniem róż-

norodnych instrumentów aktywizacji edukacyjnej, zawodowej lub społecznej. 

 

Wsparciem w ramach Działania 9.1 objęło m.in.: długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo, 

osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskim wykształceniu i kwalifikacjach oraz inne grupy za-

grożone wykluczeniem społecznym.  

 

Grupa objęta wsparciem (stan z dnia 31.05.2020) Liczba ogółem Udział % kobiet Udział % mężczyzn 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem 

w programie 

2 844 67% 33% 

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w 

programie 

8 583 62% 38% 

Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w programie 3 203 58% 42% 

Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w progra-

mie 

3 002 53% 47% 

Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimna-

zjalnym objętych wsparciem w programie 

4 145 56% 44% 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 

w programie 

6 818 52% 48% 

Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecz-

nej, objętych wsparciem w programie 

13 534 67% 33% 

Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie 

550 30% 70% 

 

Pozytywny wpływ realizacji wsparcia w ramach Działaniach 9.1 RPO WM zauważalny jest w przy-

padku osób z niepełnosprawnością, których sytuacja na rynku pracy uległa poprawie. Ponad 6,8 tys. 

osób z niepełnosprawnościami objęto wsparciem w Działaniu 9.1. Niemal 1,9 tys. uzyskało kwalifika-

cje, a 900 znalazło zatrudnienie. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w woje-

wództwie wyniósł w 2019 r. 21,3 proc. co stanowi wzrost o 3,5 punktu proc. w porównaniu do roku 

2014. W dalszym ciągu jest jednak niższy niż średnia ogólnopolska (24,2 proc. w 2019 roku). Trzeba 

jednak zauważyć, iż dynamika wzrostu była wyższa na analizowanym obszarze niż w skali kraju (o 
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1,4 punktu proc.). Realizowane wsparcie w Działaniu 9.1 miało istotny wpływ w minimalizowanie ba-

rier w aktywności zawodowej tej szczególnej grupy, aczkolwiek trzeba też podkreślić znaczenie in-

nych czynników jak choćby: ogólna poprawa koniunktury gospodarczej w latach 2014-2019 czy spa-

dek poziomu bezrobocia. 

 
WYKRES 39 WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W POLSCE I WOJ. MAŁOPOLSKIM W LATACH 2014-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Warto zauważyć, że przy ogólnym zmniejszeniu się liczby niepracujących osób z niepełnosprawno-

ściami, w latach 2014-2019 zmalała także liczba osób biernych zawodowo z powodu choroby lub nie-

pełnosprawności - z 1 876 mln do 1 532 mln osób w Polsce i z 172 tys. do 131 tys. w Małopolsce. O ile w 

skali kraju odnotowany spadek wyniósł 18 proc., o tyle na terenie województwa małopolskiego był 

wyższy aż o 6 punktów proc.  

 

Do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym zaliczono w OP 9 RPO WM osoby w wieku poniżej 25 

lat oraz osoby w wieku 54 i więcej. Ryzyko pojawienia się wykluczenia społecznego wynika z faktu, 

iż osoby z tych grup mają liczne deficyty w kwalifikacjach, przez co w większym stopniu są oddalone 

od rynku pracy niż członkowie innych grup wiekowych. Ponad 3,2 tys. osób objętych wsparciem w 

ramach Działania 9.1 to osoby w wieku do 25 lat. Z kolei liczba osób w wieku 54 i więcej przekroczyła 

poziom 3 tys. Analiza struktury bezrobocia ze względu na wiek w latach 2014-2019 pozwala na zaob-

serwowanie istotnych zmian. Po pierwsze, znacząco zmniejszył się odsetek osób bez pracy w wieku 

24 lata i mniej (spadek z 20,7 proc. w 2014 roku do 13,3 proc. w 2019 roku). Warto podkreślić, iż jeszcze 

w 2014 roku populacja osób bezrobotnych w wieku 24 lat i mniej wynosiła 28,7 tys. osób. Pięć lat póź-

niej liczebność tej grupy zmalała o 71 proc. (obecnie liczy ona ponad 8,3 tys. osób). Poza wpływem 

czynników ekonomicznych odnotować należy w tym kontekście pozytywny wpływ realizacji wspar-

cia w ramach Działania 9.1 RPO WM. Po drugie, wzrósł odsetek osób w wieku 55 lat i więcej w ogólnej 

liczbie bezrobotnych (o 4,1 punktu proc.), co oczywiście należy zaliczyć do negatywnych zjawisk. 

Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, iż lata 2014-2019 były okres, w którym liczba bezrobotnych w 

tej grupie wiekowa spadła z poziomu 18,6 tys. do poziomu 10,9 tys. osób (spadek rzędu 41 proc.).  
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WYKRES 40 STRUKTURA OSÓB BEZROBOTNYCH W MAŁOPOLSCE ZE WZGLĘDU NA WIEK W 2014 I 2019 ROKU 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Na wykluczenie społeczne są znacznie bardziej narażone kobiety niż mężczyźni. Z tego też powodu 

w OP 9 RPO WM przyjęto założenie, aby wsparcie otrzymywały w większym stopniu kobiety niż męż-

czyźni. Udział kobiet w ogólnej liczbie osób długotrwale bezrobotnych objętym wsparciem wyniósł 

aż 67 proc, natomiast w przypadku osób biernych zawodowo 62 proc. Widać wyraźnie, iż Działanie 9.1 

uwzględniało problem nierównej sytuacji kobiet i mężczyzn. W latach 2014-2019 liczba bezrobotnych 

kobiet w Małopolsce spadła z poziomu 72,8 tys. do poziomu 35,5 tys. Oznacza to, iż spadek bezrobocia 

wśród kobiet o 51 proc. Niepokojącym zjawiskiem, które z roku na rok uwidacznia się coraz silniej, 

jest wzrost udziału kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych. W 2014 roku kobiety stanowiły 52,4 proc. 

ogółu zarejestrowanych osób pozostających bez pracy. W kolejnych latach odsetek ten systema-

tycznie wzrastał. W 2018 roku uzyskał rekordowo wysoki poziom (57,6 proc.). Co prawda w ostatnim 

roku zmniejszył się udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych (spadek rzędu 0,8 punktu proc.), ale 

dalej kształtuje się on na dosyć wysokim poziomie (56,8 proc.). Mając na uwadze te tendencje trzeba 

stwierdzić, iż kobiety stanowią dziś grupę szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne. Zasadne 

wydaje się twierdzenie, że bez wsparcia realizowanego w ramach Działania 9.1 opisywany problem 

osiągnąłby jeszcze większą skalę w województwie małopolskim.  
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WYKRES 41 LICZBA BEZROBOTNYCH W MAŁOPOLSCE W LATACH 2014-2019 W PODZIALE NA PŁEĆ 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Na doświadczenie zjawiska wykluczenia społecznego są też narażone osoby o niskim poziomie wy-

kształcenia i niskich kwalifikacjach. Ponad 4,1 tys. osób o wykształceniu podstawowym lub gimna-

zjalnym znalazło wsparcie w ramach Działania 9.1. Udzielone im wsparcie było ukierunkowane na 

podniesienie ich kwalifikacji (poprzez np. kursy i szkolenia) oraz wzmocnienie ich szans na zatrud-

nienie. Należy zauważyć, iż populacja bezrobotnych o wykształceniu podstawowym i gimnazjalnym 

obniżyła się w latach 2014-2019 o 55 proc. (z poziomu 29,2 tys. do poziomu 13,1 tys. osób). W 2014 roku 

grupa osób bezrobotnych o wykształceniu zasadniczym liczyła 39,8 tys. osób. Pięć lat później liczeb-

ność tej grupy spadła o 23,3 tys. osób (spadek rzędu 58 proc.). Dobra koniunktura gospodarcza oraz 

pobudzenie obserwowane na regionalnym rynku pracy sprzyjały aktywizacji zawodowej osób o ni-

skim wykształceniu. Wpływ na poprawę sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym miały 

też działania podejmowane w osi 9 RPO WM.  

Choć pozytywna jest zmiana polegająca na spadku liczby osób bezrobotnych o niskim wykształce-

niu, to zarazem nadal udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych jest wysoki. Tendencja ta utrzy-

muje się przez wiele lat i pozostała ona bez zmian w badanym okresie. Osoby o wykształceniu za-

sadniczym zawodowym stanowią najliczniejszą grupę osób bez zatrudnienia (na koniec 2019 roku 

ich udział wyniósł 26,4 proc., a pięć lat wcześniej był wyższy o 2,3 punktów proc). Liczna jest też grupa 

osób z wykształceniem policealnym (24,3 proc.) oraz gimnazjalnym (21 proc.). Absolwenci szkół 

ogólnokształcących i uczelni wyższych stanowili najmniej liczną grupę wśród bezrobotnych, acz-

kolwiek należy odnotować fakt, iż wzrósł o 2,9 punktu proc. udział osób z wykształceniem wyższym 

w ogólnej liczbie bezrobotnych.  
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WYKRES 262 ROZKŁAD BEZROBOCIA ZE WZGLĘDU NA WYKSZTAŁCENIE W 2014 I 2019 ROKU 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Wsparcie w ramach osi 9 RPO WM jest też skierowane do osób długotrwale bezrobotnych. Ponad 2,8 

tys. osób otrzymało wsparcie w ramach Działania 9.1, a czego 1,6 tys. podniosło swoje kwalifikacje, a 

563 osoby uzyskały zatrudnienie w wyniku otrzymanego wsparcia. Podkreślenia wymaga fakt, iż 

udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bez pracy stale zmniejsza się w Mało-

polsce. Jeszcze w 2014 roku udział ten kształtował się na poziomie 55,6 proc. W 2015 roku wyniósł już 

55,1 proc. Rok później spadł o 1,6 punktu proc., by w 2017 roku osiągnąć poziom 53 proc. Największy 

spadek udziału osób długotrwale bezrobotnych zanotowano w okresie 2017-2018. W tych latach 

udział ten spadł o kolejne 2,5 punktu proc., osiągając rekordowo niski poziom (50,5 proc.). Dane za 

2019 rok nie zostały jeszcze opublikowane. Długotrwałe bezrobocie, tak jak i w poprzednich latach, 

było związane z: wiekiem (62 proc. w wieku powyżej 50 roku życia i 34 proc. poniżej 30 roku życia jest 

bezrobotnych długotrwale), niepełnosprawnością (59 proc. niepełnosprawnych bezrobotnych to 

osoby długotrwale bezrobotne), opieką nad małymi dziećmi (długotrwale bezrobotni stanowią 58 

proc. bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia) oraz korzystaniem ze 

świadczeń pomocy społecznej (73 proc. takich osób jest bezrobotnych długotrwale)32. 

                                                           
32 Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2018. Załącznik do Uchwały nr IX/106/19 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 31.05.2019 r., s. 52. 
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WYKRES 43 ODSETEK OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH W OGÓLNEJ LICZBIE BEZROBOTNYCH W MAŁOPOLSCE (2014-2018) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu pt. Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w 

roku 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018.  

W 2018 roku poniżej granicy ubóstwa skrajnego żyło w Małopolsce 9,2 proc. ludności (o 2,6 punktu 

proc. więcej niż cztery lata wcześniej). Średnia obliczona dla kraju wyniosła 5,4 proc., a więc znacz-

nie mniej niż w analizowanym województwie. Pod tym względem Małopolska zajmuje przedostatnie 

miejsce w rankingu województw (tylko warmińsko-mazurskie ma gorszy wynik). Ubóstwem rela-

tywnym dotkniętych było w regionie 22,2 proc. mieszkańców (jest to również jeden z najgorszych 

wyników w kraju – tylko warmińsko-mazurskie uplasowało się niżej w tym zestawieniu niż Mało-

polska). W 2014 roku odsetek osób żyjących poniżej granicy relatywnego ubóstwa było o 5,3 punktu 

proc. mniej. Wynik obliczony dla kraju wyniósł w 2018 roku 14,2 proc. Problem „ustawowego” ubó-

stwa dotyczył w 2018 roku 17,8 proc. mieszkańców województwa (tylko w województwie warmińsko-

mazurskim problem ten występował na szerszą skalę), podczas gdy średnia dla kraju kształtowała 

się na znacznie niższym poziomie (10,9 proc.). Tendencja wzrostowa zasięgu ubóstwa jest odwrotna 

niż trendy zachodzące w kraju. O ile w Polsce odnotowano spadek odsetka osób żyjących poniżej 

wszystkich trzech miar ubóstwa, o tyle na terenie województwa małopolskiego obserwuje się od-

wrotny i niekorzystny społecznie trend. 

WYKRES 44 UBÓSTWO W POLSCE I WOJ. MAŁOPOLSKIM W LATACH 2014-2018 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Zróżnicowanie wewnątrzregionalne pod względem nasilenia ubóstwa możliwe jest do określenia, 

jeśli spojrzymy m.in. na odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z powodu 

ubóstwa. Najmniejszy odsetek występuje w powiatach z północno-centralnej części województwa, 

a więc w powiatach: miechowskim (33,7 proc.), proszowickim (41,4 proc.), Krakowie (42,8 proc.) 

i brzeskim (40,7 proc.). Największy udział występuje z kolei w powiecie suskim (75,8 proc.), gdzie 

problem ubóstwa jest przyczyną udzielenia wsparcia dla szerokiej grupy klientów pomocy społecz-

nej.  

MAPA 1 ODSETEK KLIENTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ KORZYSTAJĄCYCH ZE WSPARCIA Z POWODU UBÓSTWA W 2018 ROKU 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Internetowego Obserwatora Statystyk Społecznych, http://www.obserwa-

tor.rops.krakow.pl/differenceanalysis/31 

Działanie 9.2 

 

Głównym celem Działania 9.2 jest większa dostępność usług społecznych i zdrowotnych w Małopol-

sce. Interwencje skoncentrowano na: 

 działania prewencyjno-profilaktyczne (skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży 

oraz rodzin zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opie-

kuńczo-wychowawczych).  

 działania ukierunkowane na zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin do-

tkniętych kryzysem (m.in. poprzez rozwój oferty usług świadczonych na rzecz tych osób oraz 

wsparcie dla tworzenia nowych miejsc, w tym noclegowych, w ośrodkach interwencji kry-

zysowej).  

 działania prowadzące do zwiększenia dostępności oraz jakości usług kierowanych do osób 

wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów.  

http://www.obserwator.rops.krakow.pl/differenceanalysis/31
http://www.obserwator.rops.krakow.pl/differenceanalysis/31
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Wartość z dn. 31.05.2020 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 

5 652 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

16 452 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie 

7 297 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi w programie 

8 225 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej istniejących po zakończeniu projektu 

64 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po za-

kończeniu projektu 

228 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po 

zakończeniu projektu 

16 

 

W 2014 roku funkcjonowało w województwie małopolskim ponad 2,1 tys. rodzin zastępczych. Rodziny 

te obejmowały opiekę nad blisko 3 tys. dzieci. W 2019 roku liczba rodzin zastępczych wyniosła 1923, 

co oznacza spadek rzędu 10 proc. w porównaniu ze stanem sprzed pięciu lat. Zmalała także liczba 

dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (o 8 proc.). Spadła również liczba rodzinnych do-

mów dziecka (z 26 w 2014 roku do 24 w 2019 roku). O ile w 2014 roku przebywało w rodzinnych domach 

dziecka 173 dzieci, o tyle już pięć lat później ta liczba spadła o 15 proc. Realizacja wsparcia w ramach 

Działania 9.2 nie zatrzymała trendu spadkowego, jeśli chodzi o poziom rozwoju rodzinnych form pie-

czy zastępczej. Deinstytucjonalizacja usług opiekuńczych jest natomiast widoczna, jeśli spojrzymy 

na wzrost liczby placówek specjalistyczno-terapeutycznych. W 2014 roku działały w Małopolsce za-

ledwie 3 tego typu placówki. W 2019 roku jest trzy razy więcej. Trzykrotnie wzrosła też roczna liczba 

dzieci i młodzieży korzystających z usług specjalistyczno-terapeutycznych (z poziomu 32 w 2014 

roku do poziomu 102 w 2019 roku). 

 
WYKRES 45 LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH W MAŁOPOLSCE ORAZ DZIECI PRZEBYWAJĄCE W RODZINACH ZASTĘPCZYCH 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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W 2014 roku funkcjonowało na terenie województwa małopolskiego 227 placówek wsparcia dzien-

nego. Korzystało z nich 7,5 tys. dzieci. Pięć lat później liczba placówek osiągnęła poziom 342 (wzrost 

o 50 proc.). Wraz z rozbudową sieci placówek w regionie wzrosła dostępność usług społecznych ofe-

rowanych przez te placówki. W 2019 roku z usług placówek korzystało blisko 9,2 tys. dzieci. W porów-

naniu z wynikiem z 2014 roku oznacza to wzrostu rzędu niemal 23 proc. W wyniku wsparcia realizo-

wanego w ramach Działania 9.2 przybyło w regionie 51 publicznych placówek wsparcia dziennego 

dla dzieci i młodzieży33. Do tego należy doliczyć placówki prowadzone przez inne podmioty (np. or-

ganizacje pozarządowe), które również powstały dzięki środkom europejskim otrzymanym w ra-

mach dofinansowania projektów w Działaniu 9.2.  

 
WYKRES 46 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W WOJ. MAŁOPOLSKIM ORAZ LICZBA KORZYSTAJĄCYCH 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Jak wynika z raportu pt. Województwo małopolskie 2019, dostęp mieszkańców do usług społecznych 

ulega ciągłej poprawie, w tym za sprawą interwencji w ramach osi 9 RPO WM na lata 2014–2020. Od 

roku 2012 w samym sektorze publicznym w regionie przybyło:  

 

 61 klubów samopomocy (w 2018 roku działało 71 tego rodzaju klubów);  

 42 mieszkania chronione dla różnych grup (w 2018 roku wykazano łącznie 102 mieszkania 

chronione);  

 19 klubów integracji społecznej realizujących zatrudnienie socjalne (w 2018 roku funkcjono-

wało 31 klubów);  

 13 dziennych domów pomocy dla seniorów (w 2018 roku funkcjonowało 20 tego rodzaju do-

mów);  

 8 centrów integracji społecznej realizujących zatrudnienie socjalne (w 2018 roku działało 13 

centrów);  

                                                           
33 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Województwo Małopolskie 2019, Kraków 2019, s. 69. 
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 4 środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w 2018 roku było 

do dyspozycji w sumie 78 jednostek);  

 4 zakłady aktywności zawodowej (w 2018 roku 10 ZAZ);  

 3 warsztaty terapii zajęciowej realizujące rehabilitację społeczną i zawodową osób niepeł-

nosprawnych (w 2018 roku funkcjonowało łącznie 68 WTZ)34.  

 

Działanie 9.3 

 

Głównym celem Działania 9.3 RPO WM jest wyższy poziom zatrudnienia w sektorze ekonomii spo-

łecznej.  W ramach Działania 9.3 wsparciem objęto 340 osób z obszaru wykluczenia społecznego. Ze 

wsparcia skorzystało 1037 podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki zrealizowanemu wsparciu udało 

się stworzyć 404 miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.  

 

  Wartość aktualna na 

dzień 31.05.2020 

Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS 9 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 

programie [osoby] 

340 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem [szt.] 1 037 

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych (szt.) 404 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszcze-

niu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

559 

 

Jak wynika z wywiadów pogłębionych, wsparcie w ramach osi 9 RPO WM stanowi główny czynnik 

stymulujący rozwój sektora ekonomii społecznej w Małopolsce. Uczestnicy wywiadów zgodnie pod-

kreślali, iż bez projektów z osi 9 niemożliwe byłoby osiągnięcie takiego stopnia rozwoju ekonomii 

społecznej w regionie, jak jest obecnie. Podkreślano w badaniu, że małopolski sektor ekonomii spo-

łecznej osiąga coraz większy potencjał w zakresie kreowania miejsc pracy. Dzięki powstałym w la-

tach 2014-2020 firmom społecznym wiele osób z obszaru wykluczenia społecznego znalazło zatrud-

nienie. Nie są to co prawda, jak podkreślano, wysokopłatne miejsca pracy, jednak pozwalają one na 

włączenie w rynek pracy osób, które pozostawały – nieraz przez długi okres czasu – w znacznym od 

niego oddaleniu. Ponadto, powstałe miejsca pracy cechują się stosunkowo dużą trwałością. Po-

twierdzają to nie tylko przedstawione wyniki badania CATI, ale również opinie przedstawicieli MO-

WES.  

Powstały i nowe podmioty i miejsca pracy i większość tych podmiotów dalej istnieje i się 

utrzymało. Mieliśmy z dwoma przedsiębiorstwami problemy, że one nie zachowały tej 

trwałości i nie udało się tych miejsc pracy utrzymać, ale reszta z tego co wiem to działa. 

                                                           
34 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Województwo Małopolskie 2019, Kraków 2019, s. 69. 
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Teraz w tych nowych projektach oni wracają i też będą składać wnioski o kolejne dotacje 

na tworzenie kolejnych miejsc pracy. 

Realizacja projektów w Działaniu 9.3 wywarła również pozytywny wpływ na uświadamianie miesz-

kańcom regionu, ale też przedstawicielom JST, czym jest ekonomia społeczna i jakie korzyści z niej 

płyną. Nadal dużym wyzwaniem jest pobudzanie popytu na usługi świadczone przez firmy społeczne. 

Odbywa się to m.in. poprzez zachęcanie JST do stosowania klauzul społecznych. Jak pokazują wyniki 

badania przeprowadzonego przez ROPS, stopniowo rozwijają się relacje pomiędzy PES a JST.  
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Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie dobrych praktyk w sposobie realizacji poszczegól-

nych typów wsparcia zapewnianych w ramach OP 9 RPO WM 2014-2020. Przypadki poszczególnych 

projektów do analizy były dobierane ze względu na typ oferowanego wsparcia, dzięki czemu możliwe 

było określenie, jak wygląda proces realizacji wysokiej jakości wsparcia i przy pomocy jakich roz-

wiązań odbywa się ten proces. Rezultatem prowadzonych analiz jest 9 niżej opisanych przypadków, 

w których wskazano praktyki, które wprowadziły skuteczne bądź innowacyjne rozwiązania do pro-

jektów, dzięki którym są w stanie zapewniać usługi wsparcia odpowiadające na potrzeby uczestni-

ków i pozytywnie wpływające na poprawę ich sytuacji. 

Przy wyborze omawianych projektów kierowano się następującymi względami: 

 9 omawianych przypadków projektów odpowiada 9 rodzajom wsparcia wyróżnianym 

w ewaluowanym obszarze RPO WM 2014-2020 – oznacza to, że zgodnie z założeniami meto-

dologicznymi niniejszego badania, wybrano po jednym projekcie z typów wsparcia określa-

nych jako: reintegracja społeczna, reintegracja zawodowa35, usługi wsparcia rodziny i sys-

temu pieczy zastępczej, teleopieka, opieka długoterminowa, wsparcie opiekunów niefor-

malnych osób niesamodzielnych, wsparcie placówek zapewniających dzienną opiekę, inter-

wencja kryzysowa, wsparcie rozwoju ekonomii społecznej; 

 wstępny wybór projektów oparty został na analizie ich opisów, które zawarte są w bazie pro-

jektów realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020, z uwzględnieniem planowanego za-

kresu wsparcia, grup jego odbiorców oraz określanych rezultatów jego realizacji; po wstęp-

nej weryfikacji pogłębiano wiedzę na temat projektów na podstawie ogólnodostępnych in-

formacji zawartych na stronach internetowych dotyczących zidentyfikowanych projektów 

bądź beneficjentów;  

 jeśli na podstawie wyżej opisanych czynności uznano działania w ramach projektu za takie, 

które można nazwać dobrymi praktykami, bądź takie, które prowadzą do skutecznej reali-

zacji projektu lub wprowadzają rozwiązania innowacyjne - pogłębiano zgromadzoną wiedzę 

w dalszym etapie nawiązując kontakt z beneficjentem oraz analizując treści przeprowadzo-

nych wywiadów jakościowych pod kątem podejmowanych działań zmierzających do zapew-

nienia wsparcia jak najwyższej jakości, kierowanego do uczestników projektów. 

Projekt Szansa na lepsze jutro 

Typ wsparcia Reintegracja społeczna i zawodowa 

Zasięg teryto-

rialny pro-

jektu   

Powiat tarnowski oraz miasto Tarnów. 

Nazwa bene-

ficjenta 

CENTRUM EDUKACJI I WSPARCIA „RES-GEST” 

                                                           
35 Najczęściej łączone są działania z zakresu reintegracji społecznej oraz zawodowej w ramach jednego przedsięwzięcia – stąd w 
niniejszych case studies znajdują się dwa projekty realizujące typ wsparcia określanego jako „reintegracja społeczna i zawodowa”. 
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Cel projektu Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 30 osób niepełno-

sprawnych z dysfunkcją słuchu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

(w tym w szczególności osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia oraz osób 

korzystających z POPŻ). 

Opis projektu W celu osiągnięcia głównych założeń projektu, podjęto szereg działań aktywizacyjnych 

zwiększających możliwości zatrudnienia osób głuchoniemych takich jak: 

 organizacja szkoleń, kursów, 

 prowadzenie doradztwa zawodowego, 

 prowadzenie pośrednictwa pracy, 

 organizacja staży zawodowych,  

 prowadzenie poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego, 

 prowadzenie warsztatów grupowych z zakresu aktywizacji społecznej. 

Uczestnictwo w projekcie miało przede wszystkim pozwolić zidentyfikować osobom ob-

jętym projektem własne predyspozycje zawodowe i przyczyny pozostawania w trudnej 

sytuacji. W efekcie, organizatorzy projektu mogli zaproponować uczestnikom wysokiej 

jakości ofertę dalszego kształcenia, zatrudnienia bądź stażu oraz odpowiedni dobór 

wsparcia, który w konsekwencji przyczynić się ma do sprawnego funkcjonowania tych 

osób w systemie społecznym. Dodatkowo, projekt pozwalał na skuteczną aktywizację 

osób w nim uczestniczących, zmianę ich postaw życiowych oraz zdobycie doświadczenia 

zawodowego i odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem. W ramach pro-

jektu uruchomione zostało Centrum Integracji Społecznej. 

Dobre Prak-

tyki  

Projekt skierowany był do bardzo specyficznej grupy, jaką są osoby głuche, głównie po-

sługujące się językiem migowym. W tym kontekście, pierwszą dobrą praktyką dającą się 

wyróżnić w tym projekcie, było trafne wyodrębnienie kategorii odbiorców wsparcia – 

skupiono się na wąskiej grupie osób, które często pozostają bez dodatkowego wsparcia 

w sytuacjach trudnych, ze względu na potrzebę ścisłego dostosowania form pomocy oraz 

środków przekazu tej pomocy, w tym przede wszystkim poważną barierę komunikacyjną. 

Beneficjent zadbał o to, by uczestnicy projektu mieli możliwość jak najlepszego skorzy-

stania z oferowanej im pomocy – przede wszystkim poprzez zapewnienie obecności tłu-

macza migowego na każdym z etapów prowadzenia działań na rzecz osób wspieranych, 

co było mocno podkreślanym kluczowym elementem wpływającym na powodzenie rea-

lizowanego przedsięwzięcia. Ponadto, organizator projektu wprowadził możliwość 

zwrotu kosztów dojazdu uczestników do miejsca realizacji wsparcia – co również znacz-

nie wpłynęło na objęcie zasięgiem projektu osób wpisujących się w charakterystykę 

grupy docelowej.  

W trakcie projektu zastosowano indywidulane podejście do dostosowywania oferowa-

nego wsparcia odpowiadającego na potrzeby uczestników. Pozwoliło to w efektywny 

sposób położyć akcenty na pomoc w zakresie psychologicznym, terapeutycznym czy też 

zawodowym w zależności od oczekiwań poszczególnych osób.  

Ściśle dostosowując sposób realizacji projektu pod wąską i specyficzną grupę odbiorców 

wsparcia, beneficjent wykorzystał swoją wiedzę na temat problemów dotykających śro-
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dowisko osób niesłyszących. Cennym elementem projektu było to, że jego uczestnicy mo-

gli poczuć się członkami grupy osób borykających się z podobnymi trudnościami i barie-

rami, a ponadto mogli skorzystać z szerokich i dostosowanych do nich form pomocy psy-

chologicznej, która na co dzień jest dla nich trudnodostępna. Projekt obok aktywizacji za-

wodowej wykorzystywał elementy rehabilitacji społecznej, warsztaty grupowe, oferował 

pomoc związaną z funkcjonowaniem w życiu codziennym, a także z radzeniem sobie ze 

stresem, emocjami.   

Do realizacji projektu wykorzystano doświadczenie specjalistów pracujących do tej pory 

z osobami głuchoniemymi, które posiadają przygotowanie do pracy z tą specyficzną 

grupą. Efektem pobocznym prowadzonego projektu była też zmiana nastawienia praco-

dawców, którzy zatrudniali uczestników bądź przyjmowali na staże zawodowe – wielu z 

nich wcześniej obawiało się współpracy z takimi osobami, często nie wiedząc też w jaki 

sposób  

 

 

Projekt Uwierz w siebie na nowo! Edycja 2 

Typ wsparcia Reintegracja społeczna i zawodowa 

Zasięg teryto-

rialny pro-

jektu   

Tereny powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi w zakresie 

ubóstwa: nowotarski, brzeski, myślenicki, miasto Nowy Sącz, suski, tarnowski, miasto 

Tarnów, dąbrowski, limanowski, nowosądecki, gorlicki i proszowicki. 

Nazwa bene-

ficjenta 

AKADEMIA KSZTAŁCENIA EUROPEJSKIEGO KRZYSZTOF KURYŁOWICZ 

Cel projektu Głównym celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału 

w życiu społeczno-zawodowym 120 osób z grupy docelowej, jaką stanowiły: osoby zagro-

żone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia, które w 

pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby do-

świadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z 

powodu więcej niż jednej z przesłanek; osoby korzystające z POPŻ, w tym o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; osoby z niepełnosprawnościami sprzężo-

nymi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością inte-

lektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 

Opis projektu W celu osiągnięcia głównych założeń projektu, podjęto szereg działań takich jak: 

 opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji, 

 indywidualne poradnictwo psychologiczne, 

 treningi kompetencji i umiejętności społecznych, 

 indywidualne poradnictwo w formie jobcoachingu, 

 szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodo-

wych, 

 staże zawodowe, 
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 pośrednictwo pracy. 

Uczestnictwo w projekcie miało zaowocować uzyskaniem kwalifikacji, poszukiwaniem 

pracy przez osoby objęte wsparciem oraz podejmowaniem przez nie pracy, w tym pracy 

na własny rachunek. Ponadto, projekt miał pomagać uczestnikom zaistnieć lub powrócić 

nie tylko do życia zawodowego, ale też do życia społecznego, z którego integracją mieli 

trudności spowodowane różnego rodzaju niekorzystnymi sytuacjami i dysfunkcjami, np. 

ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, bezdomnością czy uzależnieniami. 

Dobre Prak-

tyki  

Elementem stanowiącym bardzo dobre rozwiązanie w ramach projektu tego typu jest za-

oferowanie bardzo szerokiego spektrum wsparcia jego uczestników oraz brak ograni-

czania pracy z osobami wspieranymi tylko do standardowych działań zaplanowanych w 

projekcie, co pozwala w sposób kompleksowy pomóc osobom wykluczonym społecznie – 

w projekcie oprócz działań skupionych na przygotowaniu do podjęcia zatrudnienia, po-

średnictwie pracy, pomocy psychologicznej czy terapeutycznej, zadbano też o pozostałe 

aspekty związane z pomocą w wejściu na rynek pracy i funkcjonowaniu w społeczeń-

stwie, takie jak wsparcie w postaci umożliwienia zadbania o swój wygląd zewnętrzny, 

wymianę odzieży, treningi umiejętności autoprezentacji i komunikacji czy też warsztaty 

wspierające podstawowe kompetencje związane z życiem codziennym, planowaniem ży-

cia rodzinnego, budżetu oraz zarządzaniem czasem. 

Szeroki wachlarz wsparcia w połączeniu z indywidualnym podejściem do każdego z 

uczestników posiadających swoje osobiste problemy z adaptacją z różnych powodów, o 

różnym nastawieniu i oczekiwaniach, pozwolił w przypadku tego projektu z powodzeniem 

objąć dopasowanym wsparciem jego uczestników. Dzięki wielu formom wsparcia, a 

także zaangażowaniu doświadczonych specjalistów z wielu dziedzin, możliwe było kom-

plementarne wsparcie na wielu poziomach. 

Plusem wyróżnianym w ramach realizacji niniejszego projektu, była współpraca nawią-

zana z noclegownią dla osób bezdomnych – w ten sposób, projekt dotarł do grona ludzi, 

którzy borykają się z bardzo specyficznym zestawem dysfunkcji, pozostając wykluczeni 

społecznie najczęściej z kilku współwystępujących powodów. Można także dodać, że 

pensjonariusze tej placówki, to zarówno kobiety, jak i mężczyźni, zmagający się nie tylko 

z bezdomnością, bezrobociem i ubóstwem ale też uzależnieniami czy różnego rodzaju 

niepełnosprawnościami. Należy zaznaczyć, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od 

beneficjenta, pensjonariusze domu dla bezdomnych stanowili znaczną część uczestni-

ków projektu. Zaletą projektu było także to, że dzięki doradcom pracującym z uczestni-

kami, a także z potencjalnymi uczestnikami na początku procesu rekrutacji do projektu, 

była możliwość wspólnego przeanalizowania sytuacji osoby znajdującej się w trudnym 

położeniu, której często dana osoba sobie nie uświadamia – tzn. nie jest świadoma swo-

jego wykluczenia społecznego, związanych z tym aspektów swojego funkcjonowania, a 

również samych jego powodów. Jest to pierwszy krok w kierunku tego, by rozpocząć 

pracę nad zmianą tej sytuacji. 

Dobrą praktyką wyróżnioną w ramach niniejszego projektu jest także kontynuowanie 

kontaktu z uczestnikami po zakończeniu trwania projektu, w miarę możliwości organiza-

tora – podkreśla się bowiem czynnik ludzki obecny w tego typu projektach, który wpływa 

nie tylko na to, że wsparcie, jakie otrzymują poszczególne osoby jest „szyte na miarę”, ale 
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też to, że często wykracza ono poza ramy standardów określonych w projekcie. Jak pod-

kreślają organizatorzy, pomiędzy osobami korzystającymi ze wsparcia a osobami tego 

wsparcia udzielającymi, często wytwarza się pewnego rodzaju więź, która nie pozwala 

im zostawić uczestników w potrzebie, np. w momentach wzmożonego nawrotu choroby 

alkoholowej. 

 

Projekt 
Utworzenie placówki wsparcia dziennego Centrum Równych Szans - MobilEduPark - dla 

dzieci i młodzieży do 18 roku życia z Tarnowa oraz ich rodzin 

Typ wsparcia Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Zasięg teryto-

rialny pro-

jektu   

Miasto Tarnów 

Nazwa bene-

ficjenta 

KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI W TARNOWIE 

Cel projektu Głównym celem projektu było otwarcie placówki wsparcia dziennego o wysokim stan-

dardzie - Centrum Równych Szans MobilEduPark dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia 

oraz ich rodzin zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 

Opis projektu Realizacja projektu wyniknęła z przeprowadzonych analiz problemów społecznych w 

Tarnowie na obszarach rewitalizacji. Realizacja projektu była zatem odpowiedzią na za-

potrzebowanie wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywanie zdiagnozowanych 

deficytów oraz oddziaływanie na środowisko młodego człowieka, w celu zapobiegania 

wykluczeniu społecznemu. Uruchomiono wysokiej jakości placówkę wsparcia dziennego 

w formie podwórkowej i opiekuńczej. Jej zadaniem jest przede wszystkim: 

 umożliwienie rozwijania zainteresowań, talentów, predyspozycji, pasji uczest-

ników projektu,  

 nauka funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych, rodzinnych, rówie-

śniczych,  

 budowanie poczucie własnej wartości,  

 zwalczanie dysfunkcji w rodzinie.  

Jest to możliwe poprzez realizację: 

 działań animacyjnych, 

 działań socjoterapeutycznych, 

 zajęć rozwijających kluczowe kompetencje, 

 zajęć wyrównujących szanse, 

 zajęć rehabilitacyjnych, 

 konsultacji psychologicznych. 

Grupą docelową stanowią dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat oraz ich rodziny mieszkające 

w Tarnowie, pochodzące ze środowisk zagrożonych, osoby niepełnosprawne, rodziny 
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wielodzietne, z problemami uzależnień. Projekt zakłada także współpracę z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dzięki czemu uniknięto problemów z rekrutacją uczest-

ników.  

Dobre Prak-

tyki  

Pierwszą zdecydowanie mocną stroną opisywanego projektu, jaką można wyróżnić, jest 

szeroko zaplanowany zakres wsparcia oferowanego w ramach otwartej placówki – co 

sprawia, że jest to projekt skupiony na konkretnej grupie docelowej (rodzinach z różnego 

rodzaju trudnościami), ale jednocześnie projekt wszechstronny. Wnioski wynikające z 

przeprowadzonych przez beneficjenta diagnoz wskazywały na to, że działalność w ra-

mach realizowanego przedsięwzięcia nie może ograniczać się tylko do zajęć opiekuń-

czych, ponieważ nie wyczerpują one potrzeb grupy docelowej. W związku z tym, oprócz 

zajęć opiekuńczych, zadbano o dostęp do szeregu takich działań jak:  zajęcia tematyczne, 

zajęcia rozwijające kompetencje, wyrównujące szanse z dziedziny technicznej, informa-

tycznej, humanistycznej, a ponadto pakiet zajęć rehabilitacyjnych obejmujący zajęcia na 

basenie, indywidualną rehabilitację, zajęcia na siłowni, zajęcia animacyjne, ruchowe, do-

goterapię. Umożliwiono również prowadzenie zajęć grupowych dla rodzin oraz indywidu-

alnych konsultacji z psychologiem. 

Ważną, dobrą praktyką wyróżnianą w przedmiotowym projekcie, istotną w kontekście 

jego typu, a więc wsparcia rodziny ze szczególnym naciskiem na rodziny z dziećmi nie-

pełnosprawnymi i rodziny dysfunkcyjne, jest to, że do placówki przyjmowano również ro-

dzeństwo dzieci z niepełnosprawnościami. Zauważono bowiem, że przyjmując dzieci, 

które poddawane są rehabilitacji i pozostają pod specjalną opieką, tak naprawdę najbar-

dziej osamotnione pozostaje dziecko zdrowe, ponieważ rodzic poświęca wiele czasu i 

uwagi choremu dziecku. W związku z taką zidentyfikowaną potrzebą, rozszerzono 

wsparcie placówki również na rodzeństwo dzieci korzystających z zajęć rehabilitacyj-

nych – one także są obejmowane specjalistyczną opieką, co stanowi też ogromną pomoc 

dla rodziców. Wspomagającą praktyką w tym zakresie jest także wprowadzenie konsul-

tacji z psychologiem dla samych rodziców, co z kolei pozostaje już wymogiem odnośnie 

tego typu projektów. Zwraca jednak uwagę wyżej opisana praktyka, która zakłada, że w 

przypadku, gdy pomoc placówki kierowana jest do dziecka z niepełnosprawnością, które 

korzysta z zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w projekcie, ogólne wsparcie rozsze-

rzane jest nie tylko na jego rodziców/opiekunów, ale również i zdrowe rodzeństwo, które 

zasadniczo problemów nie ma, ale objęcie go opieką w ramach placówki jest dodatkowym 

wsparciem dla całej rodziny. 

Kolejną mocną stroną projektu było nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami, zaj-

mującymi się obszarem pomocy rodzinom – na sukces przedsięwzięcia wpłynęła koope-

racja z innym lokalnym stowarzyszeniem, które działa na rzecz osób niepełnosprawnych, 

a także z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

W projekcie postawiono też na pewnego rodzaju innowacyjne rozwiązania – organizato-

rzy starali się wprowadzać elementy niespotykane indziej, atrakcyjne dla uczestników. 

Taką rzeczą był rower, na którym jednocześnie może jechać 11 osób. Stanowi to cieka-

wostkę przyciągającą uwagę nie tylko osób korzystających ze wsparcia placówki, ale 

wzbudza także duże zainteresowanie pojawiając się w miejskiej przestrzeni wraz z po-

dopiecznymi. 
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Projekt Małopolski Tele-Anioł 

Typ wsparcia Teleopieka 

Zasięg teryto-

rialny pro-

jektu   

Województwo małopolskie 

Nazwa bene-

ficjenta 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 

Cel projektu Celem głównym projektu Małopolski TeleAnioł jest zorganizowanie kompleksowego sys-

temu opieki, który ma umożliwiać osobom niesamodzielnym i osobom niepełnospraw-

nym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.  

Opis projektu Realizacja celu projektu zakłada stworzenie innowacyjnego systemu wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych z terenu całego województwa małopolskiego z wykorzystaniem te-

leopieki oraz usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania. Dla osiągnięcia 

celu projektu zaplanowano w jego ramach następujące działania: 

 ocenę sytuacji materialnożyciowej, 

 utworzenie Centrum Teleopieki,  

 usługi opiekuńcze i sąsiedzkie w miejscu zamieszkania. 

Projekt zakłada stworzenie Indywidualnego Planu Wsparcia i Opieki dla każdego uczest-

nika na podstawie przeprowadzonej oceny jego sytuacji materialnożyciowej. Kluczowym 

elementem projektu, stanowiącym jednocześnie o jego innowacyjnym charakterze, jest 

Centrum Teleopieki, dostępne całodobowo każdego dnia przez cały okres realizacji pro-

jektu. Przedsięwzięcie polega na tym, że wszyscy włączeni w projekt otrzymują opaski 

bezprzewodowe wyposażone w przycisk SOS i kartę SIM z możliwością połączenia gło-

sowego z Centrum Teleopieki oraz instrukcję. Ponadto,  uczestnicy są szkoleni w zakresie 

korzystania z Centrum Teleopieki.  

Dobre Prak-

tyki  

Mimo niskiej ogólnej oceny projektu wynikającej z przeprowadzonego badania ilościo-

wego, z pewnością można wyróżnić teleopiekę jako rozwiązanie samo w sobie bardzo in-

nowacyjne, a co za tym idzie godne uwagi w kontekście przeprowadzanych studiów przy-

padków. Należy podkreślić jednocześnie, że jest to jedyny i pierwszy tego typu projekt 

prowadzony w województwie na taką skalę. Wsparcie oferowane w jego ramach jest 

czymś nowym, do czego grupa odbiorców być może jeszcze nie przywykła. Analizując 

sposób realizacji tego nowatorskiego przedsięwzięcia, można wyróżnić kilka wzorów 

rozwiązań, których zastosowanie może być uznane za skuteczne i warte do wykorzysta-

nia w podobnych projektach w przyszłości – które też być może będą oceniane lepiej, po 

tzw. „przetarciu szlaków” przez realizację niniejszego projektu. 
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Zdecydowaną mocną stroną projektu jest jego szeroka skala oraz regionalny charakter, 

pozytywnie wpływający na poczucie bezpieczeństwa społecznego osób niesamodziel-

nych oraz ich rodzin – zwłaszcza u osób w wieku senioralnym, które często zamieszkują 

same. Wdrożony system jest uzupełnieniem dostępnych form wsparcia systemu pomocy 

społecznej, zapewniającym poprawę komfortu życia, wydłużenie okresu niezależności, a 

także poprawę aktywności społecznej.  

Projekt wprowadza rozwiązania innowacyjne na bardzo szeroką skalę, w całym woje-

wództwie, wzorując się na doświadczeniach innych krajów i wykorzystując nowoczesne 

technologie przystępnie dostosowane do osób objętych działaniem projektu. Dobrą prak-

tyką wyróżnianą w tego rodzaju projekcie jest to, funkcjonujące w jego ramach Centrum 

Teleopieki nie jest usługą zewnętrznej firmy, tylko rozwiązaniem utworzonym przez 

samo województwo i bezpośrednio przez nie nadzorowanym. Pozwala to realnie wpły-

wać na świadczone usługi utworzonego Centrum Teleopieki, w ramach którego uczestni-

ków projektu objęto 24-godzinnym systemem usług teleopiekuńczych. Zapewnia to wy-

soką jakość wsparcia udzielanego osobom z grupy docelowej.  

Na tę jakość wpływa też w głównej mierze charakter całego utworzonego systemu teleo-

pieki, który nie ogranicza się tylko do formalnego świadczenia usług i stosowania tech-

nologicznych rozwiązań, ale jest tworem opartym na ludziach. Podkreślana wartość tego 

innowacyjnego projektu, to połączenie rozwiniętych technologicznie możliwości z bardzo 

dużym ładunkiem pierwiastka ludzkiego – sprawia to, że osoby korzystające z oferowa-

nej teleopieki mogą uzyskać wsparcie nie tylko w trudnych chwilach zagrażających ich 

życiu, zdrowiu czy bezpieczeństwu, ale także w sytuacjach kiedy potrzebują rozmowy, 

wsparcia emocjonalnego. Nacisk również na taki aspekt działalności Centrum Teleopieki 

wynika ze zidentyfikowanego problemu, który często dotyka osoby niesamodzielne, 

zwłaszcza seniorów - poczucie samotności. W związku z tym, w ramach projektu kiero-

wane jest do nich także dodatkowe wsparcie, polegające na możliwości skorzystania z 

usług psychologa w ramach Centrum Teleopieki, a ponadto tzw. asystentów opieki. Asy-

stenci pracujący w Centrum Teleopieki posiadają bogate doświadczenie we współpracy z 

osobami niesamodzielnymi i ich głównym zadaniem jest pomoc w codziennym życiu oso-

bom niesamodzielnym.  

Wiąże się to z istotną wartością dodaną opisywanego projektu, wykraczającą poza jego 

podstawowe założenia związane z prowadzeniem teleopieki – mianowicie, poprzez 

wsparcie osób korzystających z usług Centrum Teleopieki w postaci samych rozmów, 

utrzymywania przyjaznego kontaktu i pochylenia się nad ich problemami, potrzebami, 

udaje się pozytywnie wpłynąć na jakość życia uczestników i nawiązywanie przez nich 

ważnych w codziennym funkcjonowaniu relacji międzyludzkich. 

 

 

 

Projekt Centrum Zdrowia Seniora - W trosce o Ciebie 
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Typ wsparcia Opieka długoterminowa 

Zasięg teryto-

rialny pro-

jektu   

Powiaty: tarnowski, miasto Tarnów, dąbrowski, brzeski, bocheński. 

Nazwa bene-

ficjenta 

CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW SP. Z O.O. 

Cel projektu Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej osób ob-

jętych wsparciem w zakresie prowadzonego domu dziennej opieki medycznej (DDOM) i 

przygotowanie ich opiekunów do kontynuacji samoopieki oraz do życia z niepełnospraw-

nościami, poprawa warunków życia i usprawnienie funkcjonowania w środowisku domo-

wym.  

Opis projektu Realizacja głównych założeń projektu polega na ukończeniu leczenia uczestników w 

DDOM, przygotowaniu ich do samoopieki i życia z własną niepełnosprawnością, przygo-

towaniu ich opiekunów do sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną oraz poprawę 

warunków ich życia i ułatwienie funkcjonowania w warunkach domowych dzięki wypo-

życzanemu sprzętowi. Do osiągnięcia tych rezultatów zaplanowano realizację poniż-

szych zadań: 

 utworzenie zgodnie z wymaganymi standardami DDOM, gabinetu Pielęgniarskiej 

Opieki Długoterminowej Domowej (PODD) i wypożyczalni sprzętu; 

 świadczenie usług prozdrowotnych dla uczestników projektu w utworzonym 

DDOM (20 zinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi); 

 świadczenie usług edukacyjnych, głównie dla opiekunów uczestników projektu; 

 wyposażenie gabinetu PODD oraz świadczenie usług PODD wraz z teleopieką 

medyczną; 

 wyposażenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgna-

cyjnego i wspomagającego połączonego z doradztwem w doborze sprzętu i jego 

wykorzystania oraz treningami z zakresu jego obsługi dla osób objętych wspar-

ciem w projekcie. 

Wypełnianie wyżej wskazanych, zamierzonych zadań w ramach projektu jest możliwe 

dzięki prowadzeniu następujących szczegółowych form wsparcia: 

 opieka psychologa, dietetyka, logopedy, lekarza geriatry, lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej, lekarza rehabilitanta, rehabilitanta i pielęgniarki; 

 programy aktywizacji ruchowej i fizjoterapii; 

 ćwiczenia usprawniające mowę, umysł, sprawność manualną i  ruchową; 

 dostęp do oferty kulturalnej – kino, teatr, wyjazdy tematyczne; 

 zajęcia artystyczne, kulinarne itp.; 

 dostęp do usług terapii zajęciowej.   

Dobre Prak-

tyki  

Podstawową dobrą praktyką w ramach opisywanego projektu było zastosowanie kom-

pleksowych i komplementarnych względem siebie form wsparcia. Podstawowym zało-

żeniem projektu jest pomoc osobom zależnym oraz im rodzinom, opiekunom – począwszy 
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od możliwości pobytu w DDOM i korzystania ze wszystkich dostępnych tam usług, poprzez 

edukację w zakresie sprawowania samoopieki i opieki po okresie pobytu w DDOM, koń-

cząc na usługach PODD i wpływającym na podniesienie jakości życia tych osób wypoży-

czaniu sprzętu rehabilitacyjnego czy innych artykułów pomagających w pielęgnacji. Do 

dyspozycji uczestników pozostaje także zespół fizjoterapeutów, których porady i wizyty 

domowe utrwalą efekty pobytu w placówce. Ta kompleksowość sprawia, że uczestnicy i 

ich opiekunowie lub najbliżsi będą gotowi do kontynuowania odpowiedniej opieki w śro-

dowisku domowym pacjenta – następuje więc trwała i efektywna poprawa warunków co-

dziennego życia osób zależnych. Dodatkowo, w ramach projektu utworzono wspomnianą 

wypożyczalnię sprzętu, umożliwiając jednocześnie dostęp do profesjonalnego doradz-

twa w zakresie dopasowania wyposażenia do indywidualnych potrzeb. Można też dodać 

w tym miejscu, że oferta udostępnianego do wypożyczania sprzętu pozostaje bardzo bo-

gata – między innymi, znajdują się w niej nie tylko balkoniki czy kule wspomagające po-

ruszanie się pacjentów, ale także łóżka rehabilitacyjne ze sterowaniem elektrycznym.  

Należy też podkreślić, że w projekcie zadbano o potrzeby uczestników wykraczające 

poza te stricte związane z ich stanem zdrowia – organizowane były zajęcia pobudzające 

ich aktywność, spotkania integrujące społecznie i ułatwiające dostęp do kultury. 

W ramach projektu pomyślano także o praktycznej realizacji założonych zadań, zapew-

niając bezpłatny transport jego uczestnikom – tym samym zwiększając dostępność usług 

prowadzonego DDOM w kierunku osób z grupy docelowej.  

Projekt wprowadził także wiele nowych rozwiązań technologicznych, wspomagających 

opiekę nad osobami biorącymi udział w projekcie. Wzbogacono wyposażenie placówki o 

takie sprzęty jak np. laser wysokoenergetyczny, aparat do terapii falą uderzeniową i fotel 

masujący. Innowacją są też zestawy do teleopieki, które mają za zadanie pomóc w cało-

dobowo świadczonej pomocy i nadzorze pielęgniarskim. 

Zdecydowanie mocną stroną projektu, wpływającą na jakość organizowanego w nim 

wsparcia, jest także zaangażowanie w jego realizację doświadczonych specjalistów. W 

ramach przedsięwzięcia pracuje personel o wysokich kompetencjach, wzmacniając po-

tencjał realizacyjny projektu na wysokim poziomie i zwiększając jakość świadczonych w 

nim usług. Zespół projektowy posiadał także doświadczenie w prowadzeniu podobnych 

projektów w przeszłości, co znacznie wpływa na płynność realizacji projektu od jego or-

ganizacyjnej i formalnej strony. 

 

Projekt 
Rozszerzenie oferty usług Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych Mało-

polskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie 

Typ wsparcia Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych 

Zasięg teryto-

rialny pro-

jektu   

Miejski Obszar Funkcjonalny Krakowa – 11 gmin 
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Nazwa bene-

ficjenta 

FUNDACJA MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 

Cel projektu Celem projektu było zwiększenie możliwości dostępu do usług opieki wyręczającej dla 

opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych wymagających opieki, a także zwięk-

szenie liczby i podniesienie jakości usług wsparcia kierowanych do opiekunów niefor-

malnych. Projektem objęto także pracowników służb społecznych, organów administra-

cji w tym ZUS i KRUS, a także organizacji pozarządowych i ochrony zdrowia.  

Opis projektu W ramach projektu założono poniższe działania zmierzające do wypełnienia postawio-

nych celów: 

 realizację wsparcia dla opiekunów nieformalnych w postaci grup wsparcia, te-

lefonu zaufania, konsultacji psychologicznych; 

 realizację poradnictwa prawnego, socjalnego, w zakresie ubezpieczeń społecz-

nych oraz usług asystenckich; 

 działanie portalu wiemjak.mhd.org.pl oraz realizowanie szkoleń dla rodziców; 

 realizację tutoringu w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego; 

 realizację spotkań dla pracowników służb społecznych, organów administracji 

w tym ZUS i KRUS, a także organizacji pozarządowych, ochrony zdrowia; 

 realizację usług odciążeniowych w postaci całodobowych i dziennych turnusów; 

 realizację usług ułatwiających opiekunom nieformalnym dostęp do sprzętu pie-

lęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego w połączeniu z nauką obsługi 

sprzętu i doradztwem w zakresie jego wykorzystania. 

Dobre Prak-

tyki  

Podstawową dobrą praktyką w ramach niniejszego projektu były rozwiązania zastoso-

wane na początkowym etapie planowania wsparcia dla uczestników projektu. W celu dia-

gnozy potrzeb grupy docelowej, zidentyfikowania jej oczekiwań oraz dopasowania ofero-

wanych w projekcie usług i form wsparcia, organizatorzy podjęli współpracę z zespołem 

ekspertów, korzystając między innymi z Rady Naukowej Krakowskiego Hospicjum i Uni-

wersytetu Pedagogicznego. Jednak najważniejsze w tym kontekście były konsultacje z 

samymi opiekunami, rodzicami dzieci, które są pod stałą opieką hospicjum domowego, a 

także osobami niesamodzielnymi i ich opiekunami. Dzięki takim działaniom możliwe było 

dostosowanie rodzaju wsparcia do ich faktycznych potrzeb. Ponadto, proces planowania 

projektu był również poparty analizami i badaniami dotyczącymi potrzeb w zakresie 

opieki na rzecz osób niesamodzielnych w województwie małopolskim.  

Mocną stroną przedsięwzięcia było też wykorzystanie już istniejącej infrastruktury ho-

spicjum oraz doświadczonego zespołu specjalistów zajmujących się opieką wytchnie-

niową. Wpłynęło to znacznie na jakość świadczonego wsparcia – z powodzeniem udało 

się wdrożyć wysoki standard opieki wytchnieniowej, opieki wyręczającej. Dało to także 

możliwość realizacji odpowiedniego i kompleksowego zakresu wsparcia kierowanego do 

opiekunów osób niesamodzielnych, zapewniając przejęcie przez profesjonalistów opieki 

oraz odpowiedzialności za podopiecznego w specjalistycznym ośrodku – zachowując 

wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno medycznego, jak i społecznego. W ten sposób, 

opiekunowie uczestników projektu mają możliwość odpocząć, co jest niezwykle ważne w 
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ich sytuacjach życiowych. Nie bez znaczenia pozostaje również potencjał doradczy za-

warty w projekcie, z którego opiekunowie mają możliwość korzystać, w tym z wprowa-

dzonej innowacyjnej formy tutoringu.  

Wszystko powyższe składa się na tworzenie bardzo uspołecznionego modelu niepełno-

sprawności, który gwarantuje jednocześnie samym opiekunom osób niesamodzielnych 

dostęp do kompetentnego zespołu medycznego i pozamedycznego o bardzo ludzkim po-

dejściu - wspierającego opiekunów nie tylko w sposób finansowy, ale przede wszystko 

poprzez dedykowane im doradztwo i profesjonalną opiekę nad ich podopiecznymi. 

 

Projekt Dom Aktywnego Seniora 

Typ wsparcia Wsparcie placówek zapewniających dzienną opiekę 

Zasięg teryto-

rialny pro-

jektu   

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 

Nazwa bene-

ficjenta 

MAGDALENA TARASIN-SERAFIN, NZOZ "MADZIA" PORADNIA REHABILITACJI LECZNICZEJ 

Cel projektu Głównym celem projektu było utworzenie Domu Aktywnego Seniora w gminie Kocmy-

rzów Luborzyca dla trzydziestu seniorów mających trudności w codziennym funkcjono-

waniu oraz prowadzenie w nim usług zapewniających dzienną opiekę i aktywizację 

uczestników projektu.  

Opis projektu Realizacja projektu wynika ze zidentyfikowania potrzeb dotyczących grupy docelowej, 

która w życiu codziennym często zostaje spychana na margines, a złe nawyki oraz prze-

świadczenie, że starość nieuchronnie oznacza choroby i brak aktywności zamykają koło 

bierności i frustracji. Do tego dochodzą opory przed inwestowaniem w swoje zdrowie, a 

także posiadanie skromnych środków finansowych. W związku z tym, projekt skierowano 

do osób powyżej 60 roku życia, u których zdiagnozowano trudności występujące w co-

dziennym życiu - związane z obniżeniem sprawności psychofizycznej, organizacją i moż-

liwością podejmowania działań związanych z codziennym funkcjonowaniem. Wynika z 

tego konieczność pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, takich jak 

przygotowywanie posiłków, dbałość o higienę, wykonywanie zakupów, prowadzenie go-

spodarstwa domowego, załatwianie spraw urzędowych itp. Wsparcie projektu dedyko-

wane jest także osobom mało zamożnym, samotnym, posiadającym niepełnosprawność 

oraz mającym poczucie osamotnienia i marginalizacji w społeczności. Uczestnicy pro-

jektu znajdują się w niekorzystnej sytuacji materialnej, w złym stanie psychicznym i 

większość z nich nie ma zapewnionej wystarczającej opieki ze strony bliskich. W związku 

z tym, projekt obejmuje wsparciem osoby niesamodzielne oraz ich opiekunów faktycz-

nych.  

Wsparcie realizowane w projekcie to: 
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 zapewnienie wyżywienia z uwzględnieniem odpowiedniej diety, 

 prowadzenie zajęć z fizjoterapeutą, 

 prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, 

 prowadzenie zajęć z zakresu poprawy pamięci, 

 aeroterapia, biblioterapia, 

 pomoc psychologiczna dla seniorów i ich opiekunów, 

 zajęcia z pracownikiem socjalnym i pomoc w załatwianiu spraw związanych z 

życiem codziennym, spraw urzędowych, umawianiem wizyt lekarskich itp. 

Dobre Prak-

tyki  

W projekcie udostępniono szeroką ofertę wsparcia dedykowanego jego uczestnikom, do-

pasowaną do ich indywidualnych potrzeb, zgodnie z wymogami dotyczącymi tego typu 

przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020. Osoby korzystające z po-

mocy w ramach projektu mogą liczyć np. na pomoc fizjoterapeuty, korzystając z zajęć ru-

chowych dostosowanych do ich stanu zdrowia, podnosząc swoją aktywność fizyczną, ale 

mogą także zadbać o swoją aktywność umysłową i społeczną dzięki prowadzonym zaję-

ciom w Domu Aktywnego Seniora.  

Spełniając wymagania określone dla tego typu projektów, organizatorzy zadbali także o 

bardzo istotne kwestie logistyczne związane z uczestnictwem – seniorzy korzystający z 

pobytu w placówce są codziennie dowożeni i odwożeni transportem zapewnionym przez 

organizatorów w ramach projektu. Pozwala to objąć działaniami również te osoby, które 

nie mają możliwości swobodnie przemieszczać się ze swojego miejsca zamieszkania – z 

powodu słabo dostępnych środków transportu publicznego czy też z powodu swojego 

stanu zdrowia, który ogranicza ich sprawność ruchową w korzystaniu z tego transportu 

publicznego. 

Opisywany projekt jest też kolejnym przedsięwzięciem oferującym wsparcie osobom po-

trzebującym, który bardzo duży nacisk kładzie na swój ludzki charakter. Przede wszyst-

kim, działania podejmowane w jego ramach są planowane z perspektywy samych uczest-

ników, tzn. odpowiadają na ich zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania, co jest zgodne z 

wymogami odnośnie realizacji tego typu projektów. Ponadto, podkreśla się istotność od-

powiedniego podejścia zespołu do pracy ze specyficzną grupą docelową oraz tworzenie 

atmosfery przyjaznej, wręcz rodzinnej i domowej w tego typu projekcie – co znacznie 

wpływa na osiągane efekty prowadzonych działań, które zmierzać mają do poprawy 

funkcjonowania w życiu codziennym osób, które w pewien sposób zostały zmarginalizo-

wane. Dodatkowym rezultatem projektu jest też to, że po zakończeniu otrzymywania 

wsparcia w placówce, seniorzy, a także ich opiekunowie korzystający z jej usług, będą 

wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające im na kontynuację wyuczonych nawy-

ków podczas pobytu - nabyte sprawności będą mogli dalej wykorzystać w swoim życiu 

codziennym. Co równie ważne, będą bogatsi o kontakty nawiązane w czasie uczestnictwa 

w projekcie, co sprawi z kolei, że poczują się bardziej częścią społeczności, w dodatku ta-

kiej, której członkowie będą zdolni wspierać się nawzajem. 

Zgodnie z charakterystyką wymagań projektowych dla przedmiotowego poddziałania, do 

przedsięwzięcia wprowadzono także elementy doradztwa dla opiekunów nieformalnych 

uczestników, którzy pomagają swoim seniorom w życiu codziennym i prowadzeniu go-

spodarstwa domowego - w czasie, gdy nie korzystają oni z opieki zapewnianej przez pla-

cówkę dziennego wsparcia. W tym zakresie, beneficjent wyróżnia takie wsparcie, jak 
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udzielanie porad z obszaru dopasowania i stosowania odpowiedniej diety dla seniora we-

dług jego potrzeb, a również aspektów psychologicznych związanych z opieką nad oso-

bami starszymi, w tym radzenie sobie z emocjami i stresem. 

Należy podkreślić, że wyżej opisane elementy analizowanego przedsięwzięcia stanowią 

modelowe podejście do realizacji wsparcia opisywanego typu, które jednak wymagane 

jest względem projektów w samym postępowaniu konkursowym. Wymieniając dobre 

praktyki wykraczające poza wzorowe wypełnianie podstawowych zadań projektu, można 

wskazać nawiązywane w celu jego skutecznej realizacji partnerstwo z gminą, na terenie 

której działa Dom Aktywnego Seniora oraz jej jednostką organizacyjną – Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca jako partner projektu 

przeprowadziła prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni przy głównym bu-

dynku placówki w kierunku stworzenia odpowiednio dostosowanego miejsca służącego 

do relaksu i wypoczynku seniorów w ogrodzie oraz montażu zestawu urządzeń składają-

cych się na małą siłownię na powietrzu.  

Ponadto, należy zwrócić uwagę na dobrą praktykę w projekcie, jeśli chodzi o działania in-

formacyjne na temat działalności placówki. W pomoc w dotarciu do grupy docelowej pro-

jektu zaangażowany był tamtejszy GOPS, który oprócz zamieszczania informacji o dzia-

łalności Domu Aktywnego Seniora w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, umoż-

liwiał składanie formularzy rekrutacyjnych przez potencjalnych uczestników. Takie po-

dejście z pewnością pozwala na objęcie wsparciem osób z grupy docelowej, które fak-

tycznie znajdują się w ciężkiej sytuacji życiowej i korzystają z instytucjonalnej pomocy 

zapewnianej im przez GOPS.  

W kontekście dobrych praktyk, można także wskazać wykorzystanie przez beneficjenta 

swoich dotychczas wypracowanych zasobów i doświadczeń – podstawowa działalność 

beneficjenta wiąże się z prowadzeniem ośrodka świadczącego usługi rehabilitacyjne i 

lecznicze. Na bazie własnych praktyk, zdiagnozowano potrzebę utworzenia tego typu 

placówki, jaką jest dom dziennego pobytu dla seniorów zagrożonych marginalizacją. Opi-

sywany projekt jest więc także przykładem dobrego połączenia podstawowej pracy be-

neficjenta z wykorzystaniem możliwości prowadzenia projektu finansowanego ze środ-

ków RPO, którego realizacja wyrasta z działalności organizatora, a nie jest oderwanym 

przedsięwzięciem, niewpisującym się w jego zainteresowania i kompetencje. Zaplecze 

kadrowe, doświadczenie, kwalifikacje personelu oraz zasoby materialne związane z re-

habilitacją, fizjoterapią, pozwoliły beneficjentowi zapewnić wysoką jakość tego typu 

wsparcia udzielanego uczestnikom projektu.  

Ponadto, można także wskazać, że w szerokim wachlarzu oferty wsparcia kierowanego 

seniorom w kontekście oddziaływania terapeutycznego, aktywizującego, usprawniają-

cego – co stanowi wymagany fundament tego typu projektów – wśród powszechnie spo-

tykanych form warsztatów zajęciowych znalazły się takie niekonwencjonalne metody te-

rapii jak elementy arteterapii, w szczególności biblioterapia oraz elementy klimatotera-

pii, takie jak aeroterapia. 

 



 

138 
 

Projekt 
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach 

trudnych i kryzysowych. 

Typ wsparcia Interwencja kryzysowa 

Zasięg teryto-

rialny pro-

jektu   

Miasto Kraków 

Nazwa bene-

ficjenta 

GMINA MIEJSKA KRAKÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU 

Cel projektu Celem projektu jest poszerzenie oferty Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie 

(OIK), a także zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej udzielanej w ramach in-

terwencji kryzysowej 

Opis projektu Projekt adresowany jest do rodzin i osób zagrożonych lub doświadczających sytuacji kry-

zysowej, mieszkających na terenie miasta Krakowa. Dzięki jego realizacji rozszerzona 

zostanie oferta OIK, wprowadzając nowe formy wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodziców 

i całych rodzin, a także seniorów. Poszczególne działania dostosowane są w zakresie tre-

ści i formy do poszczególnych grup: 

 pomoc dzieciom i młodzieży obejmuje spotkania indywidualne i grupowe oraz 

psychoedukację i wsparcie dla ich rodziców; 

 działania adresowane do rodzin obejmują spotkania rodzinne, wzbogacone o 

elementy terapii kryzysu, wykraczające poza dotychczasową pomoc udzielaną 

w ośrodku; 

 grupa zadań adresowanych do seniorów obejmuje spotkania indywidualne i 

grupę wsparcia, a także stworzenie Telefonu Zaufania dla Seniorów (dostępnego 

dla wszystkich mieszkańców Krakowa w wieku senioralnym) oraz aktywizację 

seniorów i budowanie naturalnej sieci wsparcia w postaci Samopomocowej 

Sieci Wsparcia, która po zakończeniu projektu będzie trwałą formą pomocy se-

niorom.  

Podstawowym rezultatem zastosowanych działań pomocowych jest ograniczenie ryzyka 

wykluczenia społecznego, będącego negatywną konsekwencją nierozwiązanego kry-

zysu. 

Dobre Prak-

tyki  

Niniejszy projekt jest dobrym przykładem rozwiązania wprowadzającego możliwość 

uzupełnienia i rozszerzenia podstawowej działalności instytucji publicznej z obszaru po-

mocy społecznej, wynikającej z regulujących jej funkcjonowanie przepisów. Prowadząc 

swoją obowiązki, OIK zidentyfikował rosnącą potrzebę objęcia dodatkowym wsparciem 

swoich klientów, wykraczającą poza podstawowe możliwości objęcia ich wsparciem 

ośrodka. Osoby korzystające z usług OIK sygnalizowały potrzebę szerszej kontynuacji 

pomocy dającej im poczucie bezpieczeństwa i pomagającej im powrócić do stabilizacji 

psychicznej, emocjonalnej oraz behawioralnej po przeżytym kryzysie, na co odpowiedzią 

jest realizacja przedmiotowego projektu. Podejmowane przedsięwzięcia miały stanowić 
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też pewnego rodzaju wypełnienie „luki” powstającej w ciągłości otrzymywania odpo-

wiedniego wsparcia przez osoby, które po zakończeniu podstawowej pomocy ze strony 

OIK, wymagają dalszej pracy z psychologiem, terapeutą czy też psychiatrą, a mają utrud-

niony dostęp do tego rodzaju specjalistów w poradniach.  

W realizacji tego przedsięwzięcia można wyróżnić kilka dobrych praktyk: przede wszyst-

kim wprowadzenie szerokiego wachlarza dostępnych form wsparcia dla uczestników, 

zindywidualizowane podejście do ich potrzeb, zaangażowanie ekspertów z różnych dzie-

dzin w obrębie pomocy osobom potrzebującym wsparcia w trudnych sytuacjach życio-

wych oraz rozszerzenie dostępnego wsparcia z ukierunkowaniem na konkretne grupy o 

różnych charakterystykach. 

Swojego rodzaju nowym rozwiązaniem – jak się okazuje potrzebnym i skutecznym – jest 

w ramach tego projektu specyficzne wsparcie kierowane do osób w wieku senioralnym. 

Działalność OIK generalnie kierowana jest do wszystkich osób przechodzących sytuacje 

kryzysowe, jednak warto podkreślić, że niniejszy projekt położył szczególny nacisk na 

wyróżnione, charakterystyczne problemy dotykające osoby z tej grupy – na bazie do-

świadczeń pracy ośrodka, zidentyfikowano, że seniorzy często przeżywają kryzys nor-

matywny związany ze zmianami zachodzącymi w ich życiu. Taką zmianą może być przej-

ście na emeryturę, śmierć współmałżonka lub też usamodzielnienie i odejście dzieci z 

domu rodzinnego. Wszystko to prowadzi do wycofania się osób w tym wieku z życia spo-

łecznego, z czym radzą sobie one w różnym stopniu. W związku z tym, zaplanowano obję-

cie takiej grupy osób ukierunkowanym wsparciem o charakterze psychologicznym i te-

rapeutycznym, zarówno grupowym jak i indywidualnym – dostosowanym do oczekiwań i 

wewnętrznych potrzeb uczestników. Dodatkowym elementem wsparcia kierowanego do 

seniorów było stworzenie samopomocowej sieci wsparcia, dzięki której mogą być ak-

tywni społecznie i wzajemnie udzielać sobie pomocy, w sytuacji, gdy czują się osamot-

nieni.  

 

 

Projekt MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia 

Typ wsparcia Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej 

Zasięg teryto-

rialny pro-

jektu   

Subregion Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wado-

wicki) 

Nazwa bene-

ficjenta 

FUNDACJA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (lider) 

Cel projektu Celem projektu jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego sektora 

ekonomii społecznej w subregionie.  



 

140 
 

Opis projektu Projekt skierowany był do osób fizycznych zamieszkujących, pracujących lub uczących 

się na terenie subregionu Małopolska Zachodnia, zainteresowanych założeniem, prowa-

dzeniem lub pracą w PES/PS oraz realizacją przedsięwzięć mających na celu rozwój eko-

nomii społecznej w społeczności lokalnej, a także do PES, w tym NGO, spółdzielni, pod-

miotów reintegracji, PS z Małopolski Zachodniej oraz JST, instytucji rynku pracy, pomocy 

społ. i przedsiębiorców z subregionu. Wnioskodawcą projektu i realizatorem działań w 

ramach projektu jest akredytowany OWES, tworzony przez Partnerstwo sześciu organi-

zacji, którego liderem jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. 

Działania zaplanowane w ramach projektu obejmują usługi animacji lokalnej, rozwoju (w 

tym zwiększenia zatrudnienia w sektorze ES), wsparcia istniejących PES, czego rezulta-

tem jest: 

 tworzenie i rozwój podmiotów obywatelskich,  

 budowa i wsparcie partnerstw na rzecz ES,  

 wyszukiwanie i wspieranie liderów,  

 tworzenie nowych PES, 

 podniesienie wiedzy i rozwój umiejętności potrzebnych do zakładania oraz pro-

wadzenia PS,  

 tworzenie nowych miejsc pracy w PS przez przyznanie środków finansowych, 

 zwiększenie trwałości miejsc pracy w PS przez wsparcie pomostowe dla PS 

utworzonych w ramach projektu,  

 rozwój istniejących PES przez doradztwo biznesowe, prawne, finansowe, bran-

żowe, szkolenia, usługi, opracowanie planów i strategii, mentoring, coaching, 

wizyty studyjne, wsparcie dla usług oferowanych przez PES,  

 poszerzenie wiedzy dotyczącej sektora PES, poprzez udostępnienie materiałów 

edukacyjnych oraz Punkt Coworkingu Społecznego, będący przestrzenią do 

pracy i spotkań osób planujących utworzenie bądź rozwijanie PES/PS 

Dobre Prak-

tyki  

W ramach całego przedsięwzięcia zaangażowanych było kilku partnerów – dobrą prak-

tyką wyróżnioną w tym kontekście jest jasne określenie podziału obszarów działalności, 

jaką zajmować ma się każdy z nich. Wiąże się to z szeroką ofertą wsparcia, jakie realizo-

wane jest w ramach projektu – obejmuje ono wszelkiego typu działania wspomagające 

rozwój ekonomii społecznej. Są to zatem nie tylko formy wsparcia finansowego, dotacyj-

nego, ale także liczne działania animacyjne, reintegracyjne, prowadzenie warsztatów, 

konsultacji, spotkań informacyjnych, szkoleń, a także bardziej innowacyjnych form, ta-

kich jak coaching czy mentoring.  

Mocną stroną realizowanego projektu jest nie tylko wielowymiarowość udzielanego 

wsparcia, ale także to, że jego rezultaty są w dużej części konkretne, namacalne dla osób 

i podmiotów z niego korzystających. Ponadto, mają charakter kompleksowy i dają się wy-

korzystać przez uczestników projektu także w przyszłości. Przykładem są specjali-

styczne szkolenia z tematyki tworzenia i prowadzenia strategii marketingowych – 

uczestnicy nabywają dzięki nim umiejętności i wiedzę, z której będą mogli skorzystać w 

trakcie prowadzonych przez siebie inicjatyw i organizacji, ale także zostają wyposażeni 

w konkretne narzędzia służące do realizacji tych strategii, tj. stworzone strony interne-

towe, logotypy, wizualizacje, materiały promocyjne. 
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PODSUMOWANIE CASE STUDY 

Na podstawie powyżej opisanych przypadków można wskazać kilka dających się wyróżnić rozwią-

zań o charakterze ogólnym, których zastosowanie wpływa na jakość udzielanego wsparcia w po-

szczególnych rodzajach projektów w ramach osi 9 RPO WM 2014-2020 – które jednocześnie można 

określić jako dobre praktyki związane z realizacją przedsięwzięć dedykowanych aktywnemu włą-

czeniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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Obszar wsparcia 

RPO WM 2014-

2020 

Działania/poddziałania  Kategorie projektów Dobre praktyki 

Aktywna Integra-

cja 

9.1. Aktywna integracja: 

 9.1.1 Aktywna inte-

gracja – projekty 

konkursowe wyłącz-

nie dla OPS/PCR 

 9.1.2 Aktywna inte-

gracja – projekty 

konkursowe 

Reintegracja spo-

łeczna i reintegracja 

zawodowa 

 Koncentracja na jasno wyodrębnionej, wąskiej i specyficznej grupie docelowej, którą łączą podobne 

problemy, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednio szerokiego wsparcia, pozwalającego na 

kompleksowe objęcie pomocą uczestników z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i oczeki-

wań. 

 Dostosowanie formy prowadzenia działań wspierających do grupy docelowej – np. w przypadku ob-

jęcia pomocą osób głuchoniemych posługujących się językiem migowym, zapewnienie tłumacza ję-

zyka migowego na każdym etapie realizowanych zadań. 

 Zaangażowanie w realizację projektu zespołu specjalistów z różnych dziedzin, którzy interdyscypli-

narnie mogą podejść do objęcia wsparciem uczestników projektu, z wykorzystaniem swoich do-

świadczeń, wiedzy i kompetencji posiadanych w poszczególnych obszarach profesji. 

 Prowadzenie współpracy z podmiotami zajmującymi się pomaganiem osobom z podobnej grupy do-

celowej, co odbiorcy wsparcia projektu. 

Usługi społeczne i 

zdrowotne 

9.2 Usługi społeczne i 

zdrowotne: 

 9.2.1 Usługi spo-

łeczne i zdrowotne w 

regionie 

 9.2.2 Usługi opiekuń-

cze oraz interwencja 

kryzysowa – ZIT 

 9.2.3 Usługi opiekuń-

cze oraz interwencja 

kryzysowa SPR 

Usługi wsparcia ro-

dziny i systemu pie-

czy zastępczej (9.2.1 

typ C.) 

 Wszechstronne podejście do form wsparcia osób objętych wsparciem projektu, poparte uprzednio 

prowadzonymi diagnozami potrzeb grupy docelowej 

 W przypadku objęcia wsparciem ze względu na niepełnosprawność dziecka, rozszerzenie pomocy 

również na rodzeństwo niesiadające problemów ze zdrowiem 

 Współpraca z innymi podmiotami prowadzącymi działalność z zakresu pomocy rodzinom  

 Wprowadzenie innowacyjnych i atrakcyjnych form spędzania czasu dla dzieci i młodzieży  

Wsparcie projektów 

z zakresu teleopieki 

(9.2.1 typ D.) 

 Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu teleopieki na szeroką skalę, obejmującą całe 

województwo 

 Rozwiązania i mechanizmy pozwalające na zachowanie jak najlepszej kontroli nad realizacją usług 

teleopiekuńczych i ich jakością – głównie poprzez stworzenie wewnętrznie prowadzonego Centrum 

Teleopieki obsługującego cały system całodobowej teleopieki, nadzorowanego bezpośrednio przez 

województwo. 
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Obszar wsparcia 

RPO WM 2014-

2020 

Działania/poddziałania  Kategorie projektów Dobre praktyki 

 Połączenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych z przystępnością i zaangażowaniem przyja-

znych asystentów opieki.  

Rozwój opieki długo-

terminowej (9.2.1 typ 

E.) 

 Zastosowanie kompleksowych i komplementarnych względem siebie form wsparcia – kierowanych 

zarówno osób potrzebujących opieki, jak i ich opiekunów 

 Realizacja działań skupiających się na obejmowaniu opieką osób przebywających w placówce, ale 

także rozszerzenie tej pomocy, np. o możliwość wypożyczania sprzętu specjalistycznego po zakoń-

czeniu pobytu oraz przygotowanie merytoryczne i psychologiczne do kontynuowania odpowiedniej 

opieki lub samoopieki w środowisku domowym 

 Zaangażowanie zespołu doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin, składających się na ca-

łość personelu świadczącego wsparcie uczestnikom projektu. 

 Wykorzystanie środków na realizację projektu do modernizacji wyposażenia obiektu, w którym 

świadczone są usługi opiekuńcze, w tym zakup nowoczesnego sprzętu medycznego czy rehabilita-

cyjnego. 

Działania wspiera-

jące opiekunów nie-

formalnych osób 

niesamodzielnych 

(9.2.2 i 9.2.3 typ A.) 

 Szczegółowo przeprowadzone na etapie projektowania zakresu wsparcia badania oraz analizy, 

oparte na konsultacjach z ekspertami, a także osobami zainteresowanymi przedmiotowym wspar-

ciem. Takie podejście prowadzi do zidentyfikowania oczekiwań i potrzeb grupy docelowej oraz wła-

ściwego dopasowania planowanej w projekcie oferty usług i form wsparcia. 

 Wykorzystanie już istniejącej infrastruktury hospicjum oraz doświadczonego zespołu specjalistów 

zajmujących się opieką wytchnieniową 

 Zastosowanie wielu form doradztwa kierowanego do opiekunów, w tym innowacyjnego tutoringu 

Wsparcie dla two-

rzenia i/lub działal-

ności placówek za-

pewniających 

dzienną opiekę i ak-

 Szeroka i wszechstronna oferta form wsparcia, z możliwością dopasowania wielu usług do indywi-

dualnych potrzeb uczestników 

 Przygotowanie całego personelu do pracy ze specyficzną grupą osób w wieku senioralnym  

 Dbałość o przyjazną i rodzinną atmosferę w placówce, sprzyjającą osobom w niej przebywającym 

 Rozszerzenie działalności placówki o doradztwo dla opiekunów nieformalnych seniorów  



 

144 
 

Obszar wsparcia 

RPO WM 2014-

2020 

Działania/poddziałania  Kategorie projektów Dobre praktyki 

tywizację osób nie-

samodzielnych (9.2.2 

i 9.2.3 typ B.) 

 Wykorzystanie partnerstwa z samorządem i instytucjami publicznymi w celu skuteczniejszej reali-

zacji projektu 

 Zaangażowanie OPS w działania informacyjne o projekcie oraz w proces rekrutacyjny uczestników, 

odpowiadających specyfice grupy docelowej 

 Powiązanie zadań realizowanych w projekcie z podstawową działalnością beneficjenta oraz wyko-

rzystanie jego zasobów i doświadczeń do świadczenia wysokiej jakości usług rehabilitacyjnych, fizjo-

terapeutycznych 

 Włączenie w zakres oferty terapeutycznej niekonwencjonalnych, rzadko spotykanych metod 

Wsparcie dla two-

rzenia i/lub działal-

ności ośrodków in-

terwencji kryzyso-

wej (9.2.2 i 9.2.3 typ 

C.) 

 Realizacja projektu wykorzystana do uzupełnienia standardowej działalności instytucji publicznej, 

w odpowiedzi na zdiagnozowane podczas swojej podstawowej pracy potrzeby 

 Wprowadzenie szerokiego wachlarza dostępnych form wsparcia dla różnych grup uczestników – w 

tym rozszerzenie pomocy z dodatkową koncentracją np. na grupę osób starszych, których dotykają 

specyficzne trudności i kryzysy przeżywane w wieku senioralnym 

 Zastosowanie zindywidualizowanego podejścia do problemów i potrzeb osób oczekujących wspar-

cia 

 Zaangażowanie interdyscyplinarnego zespołu ekspertów z różnych dziedzin w obrębie pomocy oso-

bom potrzebującym wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych 

 Tworzenie samopomocowej sieci wsparcia wśród seniorów, dzięki której mogą być aktywni spo-

łecznie i wzajemnie udzielać sobie pomocy, w sytuacji, gdy czują się osamotnieni 

Wsparcie ekono-

mii społecznej 

9.3 Wsparcie ekonomii 

społecznej 

Wsparcie rozwoju 

ekonomii społecznej 

(9.3 typ A.) 

 Jasne określenie podziału obszarów działalności, jaką zajmować ma każdy partner biorący udział w 

realizacji projektu 

 Szeroka, wielowymiarowa oferta wsparcia o różnym charakterze, realizowana przez poszczegól-

nych partnerów 

 Zastosowanie innowacyjnych form doradztwa i metod wspierania rozwoju, takich jak coaching czy 

mentoring 
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Obszar wsparcia 

RPO WM 2014-

2020 

Działania/poddziałania  Kategorie projektów Dobre praktyki 

 Wykorzystanie kompleksowego podejścia do udzielanego wsparcia, łączącego nabywanie wiedzy 

przez uczestników wraz z wyposażeniem ich w narzędzia służące do jej wdrażania w życie, np. pod-

noszenie kompetencji z obszaru prowadzenia strategii marketingowych z jednoczesnym przekaza-

niem uczestnikom do wykorzystania stworzonych na ich potrzeby materiałów promocyjnych, logo-

typów czy stron internetowych 
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Lp. Wniosek wynikający  

z badania 

Proponowana  

rekomendacja 

Podmiot  

odpowie-

dzialny 

za wdrożenie 

rekomendacji 

Proponowany sposób  

wdrożenia rekomendacji 

Proponowany  

termin wdrożenia  

rekomendacji 

Status  

rekomendacji 

Typ  

rekomenda-

cji 

1 Badanie wykazało, iż OPS i 

PCPR, a więc podmioty realizu-

jące projekty w ramach Pod-

działania 9.1.1, wykazują więk-

szą skuteczność w realizacji 

wsparcia z zakresu aktywizacji 

społecznej niż zawodowej.   

 

 

 

Proponuje się, aby w 

działaniach, które 

będą planowane do 

ewentualnej realiza-

cji przez OPS/PCPR 

na rzecz aktywnego 

włączenia społecz-

nego i/lub integracji 

społecznej  zniesiony 

został wymóg efek-

tywności zatrudnie-

niowej, o ile pozwolą 

na to rozporządzenia 

regulujące kwestię 

interwencji w ra-

mach EFS. 

Ministerstwo 

Funduszy i 

Polityki Re-

gionalnej 

Wykreślenie wymogu efektyw-

ności zatrudnieniowej w regu-

laminie konkursu w ramach 

działań, które będą planowane 

do ewentualnej realizacji przez 

OPS/PCPR na rzecz aktywnego 

włączenia społecznego i/lub in-

tegracji społecznej. 

Nowa perspektywa  

finansowa 

Rekomendacja do wdro-

żenia w całości 

horyzon-

talna 

2 W trakcie badania ustalono, iż 

ośrodki pomocy społecznej z 

województwa małopolskiego 

dysponują ograniczonymi zaso-

bami pod względem kadrowym, 

lokalowym, finansowym, do re-

alizacji projektów w ramach osi 

9 RPO WM. 

Proponuje się, aby 

programując wspar-

cie w nowej perspek-

tywie finansowej w 

ramach działania 

związanego z ak-

tywną integracją re-

alizowanego przez 

OPS przewidzieć 

wsparcie instytucjo-

nalne dla OPS, aby 

Instytucja  

Zarządzająca  

RPO WM 

Uwzględnienie w regulaminie 

konkursu możliwości wsparcia 

nakierowanego na wzmocnie-

nie instytucjonalne OPS (zakup 

sprzętu, zatrudnienie dodatko-

wego personelu, dostosowanie 

lokalu).   

Nowa perspektywa  

finansowa 

Rekomendacja do wdro-

żenia w całości 

strategiczna 
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Lp. Wniosek wynikający  

z badania 

Proponowana  

rekomendacja 

Podmiot  

odpowie-

dzialny 

za wdrożenie 

rekomendacji 

Proponowany sposób  

wdrożenia rekomendacji 

Proponowany  

termin wdrożenia  

rekomendacji 

Status  

rekomendacji 

Typ  

rekomenda-

cji 

zwiększyć ich przy-

gotowanie do reali-

zacji projektów. 

 

3 Uzyskany w trakcie badania 

materiał badawczy potwierdził 

odnotowywane wcześniej ob-

serwacje, że społeczeństwo 

województwa małopolskiego 

znajduje się w fazie starzenia. W 

efekcie systematycznie przeby-

wać będzie osób w wieku po-

produkcyjnym. Wraz z przemia-

nami demograficznymi wzra-

stać będzie popyt na usługi 

opiekuńcze i zdrowotne.  

Zaleca się, aby kieru-

nek wsparcia w no-

wej perspektywie fi-

nansowej uwzględ-

niał zmiany demo-

graficzne w regionie i 

zawierał instrumenty 

wsparcia kierowane 

do osób starszych, 

zakładające deinsty-

tucjonalizację usług. 

Usługami wsparcia 

wymagającymi 

szczególnej konty-

nuacji są: usługi ak-

tywizacyjne w pla-

cówkach opieki dla 

osób starszych, 

opieka w miejscu za-

mieszkania, opieka 

długoterminowa, 

usługi wytchnie-

niowe.  

Instytucja  

Zarządzająca  

RPO WM 

 

 

Premiowanie w naborach w ra-

mach działania związanego z 

rozwojem usług społecznych i 

zdrowotnych wniosków o dofi-

nansowanie zakładających 

wsparcie osób starszych przy 

wykorzystaniu instrumentów 

wsparcia wymienionych w opi-

sie rekomendacji.  

Nowa perspektywa  

finansowa 

Rekomendacja do wdro-

żenia w całości 

operacyjna 
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Lp. Wniosek wynikający  

z badania 

Proponowana  

rekomendacja 

Podmiot  

odpowie-

dzialny 

za wdrożenie 

rekomendacji 

Proponowany sposób  

wdrożenia rekomendacji 

Proponowany  

termin wdrożenia  

rekomendacji 

Status  

rekomendacji 

Typ  

rekomenda-

cji 

 

4 Ustalenia badawcze pokazują, 

że rekomendacje przygotowane 

przez ROPS, stanowiące za-

łącznik do dokumentacji kon-

kursowej, są wysoko oceniane i 

spełniają swoją rolę w zakresie 

informowania Beneficjentów i 

wpływania na standard świad-

czonych przez nich usług.  

Zaleca się, aby, tam 

gdzie to celowe, roz-

budować zakres re-

komendacji i rozwa-

żyć objęcie reko-

mendacjami innych 

usług społecznych, w 

szczególności usług, 

które uznane zostaną 

za priorytetowe, jeśli 

wytyczne ogólnopol-

skie ich nie definiują 

i/lub usług niezdefi-

niowanych w krajo-

wych wytycznych. 

Takie rozwiązanie 

powinno służyć pod-

niesieniu jakości 

wsparcia i zapewnie-

niu wewnątrz re-

gionu dostępu do 

usług o porównywal-

nym standardzie 

ROPS Identyfikacja usług społecz-

nych, które mogą podlegać re-

komendacjom. Opracowanie 

nowych rekomendacji przez 

ROPS. 

Nowa perspektywa  

finansowa 

Rekomendacja do wdro-

żenia w całości 

operacyjna 

5 W trakcie badania ustalono, iż 

zakres wsparcia dla istnieją-

Zaleca się, aby w no-

wej perspektywie fi-

Instytucja  

Zarządzająca  

RPO WM 

Uwzględnienie w regulaminach 

naborów w działaniu zoriento-

wanym na rozwój ekonomii 

Nowa perspektywa  

finansowa 

Rekomendacja do wdro-

żenia w całości 

operacyjna 
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Lp. Wniosek wynikający  

z badania 

Proponowana  

rekomendacja 

Podmiot  

odpowie-

dzialny 

za wdrożenie 

rekomendacji 

Proponowany sposób  

wdrożenia rekomendacji 

Proponowany  

termin wdrożenia  

rekomendacji 

Status  

rekomendacji 

Typ  

rekomenda-

cji 

cych przedsiębiorstw społecz-

nych nie jest na tyle szeroki, aby 

móc sprostać potrzebom PS i 

przyczyniać się do ich ekonomi-

zacji.   

 

 

  

nansowej zadedyko-

wać istniejącym 

przedsiębiorstwom 

społecznych nowy 

mechanizm wspar-

cia, zakładającym 

udzielenie wsparcia 

finansowego (w for-

mie dotacji lub po-

życzki) o odroczonym 

w czasie efekcie za-

trudnieniowym. Taki 

mechanizm powinien 

służyć ekonomizacji 

firm społecznych i 

zwiększaniu ich 

zdolności do funkcjo-

nowania na otwar-

tym rynku. 

  

 społecznej w regionie dodatko-

wego mechanizmu wsparcia 

dla istniejących firm społecz-

nych z województwa małopol-

skiego, zakładającego wsparcie 

finansowe z odroczonym w 

czasie efektem zatrudnienio-

wym.  

6 W badaniu ustalono, iż obecny 

system wsparcia ekonomii spo-

łecznej w Małopolsce nie jest 

optymalny, głównie jeśli chodzi 

o funkcjonowanie OWES.  

Zaleca się, aby pro-

ces akredytacji pod-

miotów OWES został 

przeniesiony z po-

ziomu centralnego 

na poziom regio-

nalny. Podmiotem 

Ministerstwo 

Funduszy i 

Polityki Re-

gionalnej  

Przekazanie ROPS kompetencji 

w zakresie akredytowania pod-

miotów OWES.  

Nowa perspektywa  

finansowa 

Rekomendacja do wdro-

żenia w całości 

horyzon-

talna 



 

151 
 

Lp. Wniosek wynikający  

z badania 

Proponowana  

rekomendacja 

Podmiot  

odpowie-

dzialny 

za wdrożenie 

rekomendacji 

Proponowany sposób  

wdrożenia rekomendacji 

Proponowany  

termin wdrożenia  

rekomendacji 

Status  

rekomendacji 

Typ  

rekomenda-

cji 

odpowiedzialnym za 

akredytację OWES na 

poziomie regional-

nym powinien być 

ROPS. 

Wdrożenie rekomen-

dacji przyczyni się do 

poprawy skuteczno-

ści działań ROPS w 

zakresie koordynacji 

systemu wsparcia 

ekonomii społecznej.  

 

7 W badaniu ustalono, iż poważną 

barierą w realizacji projektów 

w osi 9 RPO WM jest skompliko-

wany i niejasny dla Beneficjen-

tów system wskaźników.  

Zaleca się uprosz-

czenie definicji 

wskaźników EFS uję-

tych w załącznikach 

do Wytycznych w za-

kresie monitorowa-

nia postępu rzeczo-

wego realizacji pro-

gramów operacyj-

nych na lata 2014-

2020 oraz dokład-

niejsze wyjaśnienie 

sposobu ich wylicza-

nia.  

Ministerstwo 

Funduszy i 

Polityki Re-

gionalnej  

Opracowanie nowych definicji 

wskaźników EFS, z dodanym 

objaśnieniem, jak należy rozu-

mieć poszczególne zapisy.  

Nowa perspektywa  

finansowa 

Rekomendacja do wdro-

żenia w całości 

horyzon-

talna 
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Lp. Wniosek wynikający  

z badania 

Proponowana  

rekomendacja 

Podmiot  

odpowie-

dzialny 

za wdrożenie 

rekomendacji 

Proponowany sposób  

wdrożenia rekomendacji 

Proponowany  

termin wdrożenia  

rekomendacji 

Status  

rekomendacji 

Typ  

rekomenda-

cji 

 

8 Badanie dowiodło, iż odbiorcy 

wsparcia (osoby starsze, osoby 

niesamodzielne) z zakresu te-

leopieki stosunkowo nisko oce-

niali trafność tego typu wspar-

cia. Wynika to z faktu, iż od-

biorcy – z racji wieku – nie są 

przyzwyczajeni do korzystania 

z nowoczesnych technologii i 

bardziej cenią kontakt bezpo-

średni. 

Zaleca się przepro-

wadzenie kampanii 

społecznej skiero-

wanej do osób w po-

deszłym wieku, sta-

nowiących grupę do-

celową teleopieki, 

uświadamiających 

korzyści płynące z tej 

formy wsparcia i 

przygotowujących do 

korzystania z teleo-

pieki.  

 

Instytucja  

Zarządzająca  

RPO WM 

 

Zaplanowanie i przeprowadze-

nie kampanii społecznej, infor-

mującej o teleopiece i edukują-

cej, jak z niej korzystać. Kam-

pania powinna być przeprowa-

dzona za pośrednictwem wielu 

kanałów (prasa, telewizja, ra-

dio), aby dotarła do grupy doce-

lowej.  

Nowa perspektywa 

finansowa 

Rekomendacja do wdro-

żenia w całości 

operacyjna 

9 Badanie pozwoliło zidentyfiko-

wać potrzebę kontynuowania 

wsparcia dzieci i młodzieży w 

zakresie specjalistycznym.  

Zaleca się, aby w no-

wej perspektywie fi-

nansowej kontynuo-

wać wsparcie ukie-

runkowane na za-

pewnienie dzieciom i 

młodzieży dostępu do 

opieki specjalistycz-

nej, w tym psychia-

trycznej.  

Instytucja  

Zarządzająca  

RPO WM 

 

Zaprogramowanie działania 

ukierunkowanego na rozwój 

usług społecznych i zdrowot-

nych w regionie  w taki sposób, 

aby zagwarantować możliwość 

dalszej realizacji wsparcia 

dzieci i młodzieży w zakresie 

poprawy dostępu do opieki spe-

cjalistycznej, w tym psychia-

trycznej.  

Nowa perspektywa  

finansowa 

Rekomendacja do wdro-

żenia w całości 

operacyjna 
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Należy zwrócić uwagę na fakt, iż tworzenie założeń logiki interwencii w ramach EFS+ znajdują się w fazie tworzenia. Brakuje wytycznych na poziomie 

krajowym uszczegóławiających zakres interwencji oraz sposób jej wdrażania.   

LP. PROPONOWANA REKOMENDACJA OCENA ZGODNOŚCI REKOMENACJI Z ROZPORZĄDZENIAMI UE  

I WYTYCZNYMI NA POZIOMIE KRAJOWYM 

1 Proponuje się, aby w działaniach, które będą planowane do ewentualnej rea-

lizacji przez OPS/PCPR na rzecz aktywnego włączenia społecznego i/lub in-

tegracji społecznej zniesiony został wymóg efektywności zatrudnieniowej, o 

ile pozwolą na to rozporządzenia regulujące kwestię interwencji w ramach 

EFS. 

Rozporządzenia unijne nie odnoszą się do tej kwestii. Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, projekty realizowane przez OPS i PCPR muszą speł-

niać wymóg efektywności zatrudnieniowej. Od założeń, jakie przyjmą nowe Wytyczne, zależeć 

będzie możliwość wdrożenia rekomendacji. Zaleca się zgłoszenie w procesie konsultacji po-

stulatu zwracającego uwagę na kwestię opisaną w rekomendacji.   

 

2 Proponuje się, aby programując wsparcie w nowej perspektywie finansowej 

w ramach działania związanego z aktywną integracją realizowanego przez 

OPS przewidzieć wsparcie instytucjonalne dla OPS, aby zwiększyć ich przy-

gotowanie do realizacji projektów. 

Kwestia wzmocnienia instytucjonalnego nie jest uregulowana na poziomie unijnym. Obecnie 

obowiązujące Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020, dają ograniczone możliwości w tym zakresie, ponieważ wydatki na zarzą-

dzanie projektem, doposażenie stanowiska pracy itp. są zaliczane do kosztów pośrednich. Od 

założeń, jakie przyjmą nowe Wytyczne, zależeć będzie możliwość wdrożenia rekomendacji. Za-

leca się zgłoszenie w procesie konsultacji postulatu zwracającego uwagę na kwestię opisaną 

w rekomendacji.   

 

3 Zaleca się, aby kierunek wsparcia w nowej perspektywie finansowej 

uwzględniał zmiany demo-graficzne w regionie i zawierał instrumenty 

wsparcia kierowane do osób starszych, zakładające deinstytucjonalizację 

usług. Usługami wsparcia wymagającymi szczególnej kontynuacji są: usługi 

aktywizacyjne w placówkach opieki dla osób starszych, opieka w miejscu 

zamieszkania, opieka długo-terminowa, usługi wytchnieniowe 

Rozporządzenie dotyczące EFS+ na nową perspektywę finansową przyjmuje, iż celami szcze-

gółowymi EFS+ są: zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przy-

stępnych cenowo usług; modernizacja systemów zabezpieczenia społecznego, w tym wspiera-

nie dostępu do ochrony socjalnej; wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubó-

stwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Przyto-
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LP. PROPONOWANA REKOMENDACJA OCENA ZGODNOŚCI REKOMENACJI Z ROZPORZĄDZENIAMI UE  

I WYTYCZNYMI NA POZIOMIE KRAJOWYM 

czone zapisy przemawiają za uznaniem rekomendacji jako zgodnej z regulacjami unijnymi. Na-

leży podkreślić, że Komisja Europejska zauważa problem starzejącego się społeczeństwa w na 

terenie UE oraz rosnący wpływ tego czynnika na życie społeczne i ekonomiczne36.  

4 Zaleca się, aby, tam gdzie to celowe, rozbudować zakres rekomendacji i roz-

ważyć objęcie rekomendacjami innych usług społecznych, w szczególności 

usług, które uznane zostaną za priorytetowe, jeśli wytyczne ogólnopolskie 

ich nie definiują i/lub usług niezdefiniowanych w krajowych wytycznych. Ta-

kie rozwiązanie powinno służyć podniesieniu jakości wsparcia i zapewnieniu 

wewnątrz regionu dostępu do usług o porównywalnym standardzie 

Istniejące w województwie małopolskim rekomendacje, określające standard realizacji usług 

wsparcia w ramach projektów finansowanych w ramach osi 9 RPO WM, stanowią rodzaj dobrej 

praktyki, nie wymaganej przez obowiązujące regulacje. Wytyczne w zakresie realizacji przed-

sięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020 tylko w przypadku mieszkań chronionych nakładały na IZ RPO obowiązek zapewnie-

nia, że jest stosowany standard dotyczący tej formy pomocy wynikający z  ustawy z dnia 12 

marca 2014 r. o pomocy społecznej i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.  

 

5 Zaleca się, aby w nowej perspektywie finansowej zadedykować istniejącym 

przedsiębiorstwom społecznych nowy mechanizm wsparcia, zakładającym 

udzielenie wsparcia finansowego (w formie dotacji lub pożyczki) o odroczo-

nym w czasie efekcie zatrudnieniowym. Taki mechanizm powinien służyć 

ekonomizacji firm społecznych i zwiększaniu ich zdolności do funkcjonowa-

nia na otwartym rynku.  

Przyjmowane na poziomie unijnym rozporządzenia nie rozstrzygają, czy ekonomia społeczna 

znajdzie się w przyszłej perspektywie finansowej w obszarze zatrudnienie, czy też w obszarze 

włączenie społeczne. Niezależnie jednak od tego, cel szczegółowy (i) przewiduje poprawę do-

stępu do zatrudnienia dla wszystkich osób poszukujących pracy, zwłaszcza osób młodych i 

długotrwale bezrobotnych, oraz dla osób biernych zawodowo, a jednocześnie promowanie sa-

mozatrudnienia i gospodarki społecznej. Rozwój sektora ekonomii społecznej nadal będzie 

traktowany priorytetowo. Zapisano ponadto we wnioskach Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie EFS+, iż „brak dostępu do finansowania dla mikroprzedsiębiorstw, gospodarki spo-

łecznej i przedsiębiorstw społecznych jest jedną z głównych przeszkód dla zakładania przed-

siębiorstw, w szczególności wśród osób najbardziej oddalonych od rynku pracy. W rozporzą-

dzeniu w sprawie EFS+ zawarto przepisy służące stworzeniu rynkowego ekosystemu w celu 

zwiększenia źródeł i dostępności finansowania dla przedsiębiorstw społecznych, a także za-

spokojenia potrzeb osób, które tego najbardziej potrzebują, w szczególności osób bezrobot-

nych, kobiet i osób wymagających szczególnego traktowania, które chcą założyć lub rozwijać 
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mikroprzedsiębiorstwo. Ten cel będzie również realizowany za pomocą instrumentów finanso-

wych i gwarancji budżetowych w ramach segmentu inwestycji społecznych i umiejętności Fun-

duszu InvestEU”. Dokładna ocena zgodności rekomendacji będzie możliwa po ukazaniu się no-

wych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa.  
 

6 Zaleca się, aby proces akredytacji podmiotów OWES został przeniesiony z 

poziomu centralnego na poziom regionalny. Podmiotem odpowiedzialnym za 

akredytację OWES na poziomie regionalnym powinien być ROPS. 

Wdrożenie rekomendacji przyczyni się do poprawy skuteczności działań 

ROPS w zakresie koordynacji systemu wsparcia ekonomii społecznej.  

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, akredytacja przyznawana przez ministra właściwego 

do spraw zabezpieczenia społecznego dla podmiotów lub partnerstw świadczących łącznie 

wszystkie typy usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w KPRES w związku ze speł-

nieniem przez nie Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach AKSES. Od 

założeń, jakie przyjmą nowe Wytyczne, zależeć będzie możliwość wdrożenia rekomendacji. Za-

leca się zgłoszenie w procesie konsultacji nowych Wytycznych w zakresie realizacji przedsię-

wzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa postulatu zwracającego uwagę 

na kwestię opisaną w rekomendacji.  

  

7 Zaleca się uproszczenie definicji wskaźników EFS ujętych w załącznikach do 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji pro-

gramów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz dokładniejsze wyjaśnienie 

sposobu ich wyliczania.  

Realizacja rekomendacji zależeć będzie od zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europej-

skiego Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), jak również od  

zapisów nowych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji progra-

mów operacyjnych. Zaleca się zgłoszenie w procesie konsultacji ww. dokumentów postulatu 

zwracającego uwagę na konieczność uproszczenia definicji wskaźników, aby ułatwić Benefi-

cjentom proces realizacji projektów oraz monitorowania osiągniętych efektów.  

 

8 Zaleca się przeprowadzenie kampanii społecznej skierowanej do osób w po-

deszłym wieku, stanowiących grupę docelową teleopieki, uświadamiających 

korzyści płynące z tej formy wsparcia i przygotowujących do korzystania z 

teleopieki.  

 

Możliwości wdrożenia rekomendacji nie są warunkowane zapisami regulacji unijnych czy kra-

jowych. Rekomendacja wykazuje zgodność z rozporządzeniem w sprawie EFS+, gdzie zapisano, 

iż „aby lepiej przygotować politykę na zmiany społeczne oraz wspierać innowacje społeczne i 

do nich zachęcać, niezwykle istotne jest wsparcie dla innowacji społecznych. W szczególności 

testowanie i ocena innowacyjnych rozwiązań jeszcze przed zastosowaniem ich na dużą skalę 

ma kluczowe znaczenie dla poprawy skuteczności polityk, a zatem uzasadnia szczególne 

wsparcie ze strony EFS+”. 
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9 Zaleca się, aby w nowej perspektywie finansowej kontynuować wsparcie 

ukierunkowane na zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do opieki spe-

cjalistycznej, w tym psychiatrycznej.  

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną w życie 28 maja 2020 r. (Brussels, 28.5.2020/COM (2020) 447) 

do rozporządzenia EFS+ na lata 2021-2027, usunięto z rozporządzenia EFS+ komponent „Zdro-

wie”. Komisja Europejska uznała, iż konieczne jest ustanowienie znacznie wzmocnionego pro-

gramu w dziedzinie zdrowia. Z tego też powodu stworzony zostanie osobny program. Trudno 

jednoznacznie ocenić, czy kwestia opieki specjalistycznej dla dzieci i młodzieży, w tym opieki 

psychiatrycznej, pozostanie w ramach EFS+. Niezależnie od umiejscowienia tej kwestii podkre-

śla się potrzebę ścisłej koordynacji programu EFS+ z programem dotyczącym zdrowia. Zmie-

niony wniosek w sprawie EFS+ zawiera przepisy wzywające do zapewnienia synergii i komple-

mentarności działań między EFS+ a nowym programem UE w dziedzinie zdrowia. W zmienio-

nym dnia 28 maja 2020 roku wniosku w sprawie EFS+ zapisano w wątku 22a, iż „z myślą o roz-

wiązaniu problemu utrzymującego się wysokiego poziomu ubóstwa wśród dzieci na terenie 

Unii i zgodnie z zasadą 11 Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, która stwierdza, że dzieci mają 

prawo do ochrony przed ubóstwem, a dzieci z defaworyzowanych środowisk mają prawo do 

określonych środków w celu wzmocnienia równości szans ambicją powinno być przeznaczenie 

przez państwa członkowskie co najmniej 5% środków zasoby EFS + w ramach zarządzania 

dzielonego w celu wspierania działań dotyczących ubóstwa wśród dzieci zgodne ze szczegóło-

wymi celami EFS +, które umożliwiają programowanie środków na działania bezpośrednio 

wspierające dzieci w zakresie wczesnej opieki nad dziećmi, edukacji, opieka zdrowotnej, god-

nych warunków mieszkaniowych i odpowiedniego odżywiania”. Na bazie przytoczonych zapi-

sów rekomendacja związana z kontynuowaniem wsparcia dzieci i młodzieży w zakresie opieki 

specjalistycznej wydaje się zgodna z zapisami unijnymi.  
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