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1. Streszczenie 

W celu ogólnej poprawy zdrowia oraz zwiększenia świadomości zdrowotnej mieszkańców 

regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 (dalej RPO WM na lata 2014-2020) podjęto decyzję o wdrożeniu programów 

zdrowotnych w zakresie edukacji, profilaktyki i rehabilitacji, które mają pomóc w 

przeciwdziałaniu i wczesnemu wykrywaniu chorób będących najczęstszą przyczyną 

dezaktywacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych oraz programów ukierunkowanych na 

rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży, na obszarach, na których występuje kumulacja 

niekorzystnych zjawisk i problemów społecznych. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

zdrowia na lata 2014-2020 programy te podlegają ewaluacji efektów i oceny zachowania 

trwałości wypracowanych rezultatów w ramach poszczególnych regionalnych programów 

zdrowotnych. 

Głównym celem badania była ocena efektów działań prowadzonych w ramach wdrożonych 

Regionalnych Programów Zdrowotnych. Przedmiotem badania jest ocena wdrożenia 7 

Regionalnych Programów Zdrowotnych  w ramach RPO WM na lata 2014-2020 (spośród 

których dwa ostatecznie nie zostały zrealizowane – ich analiza przeprowadzona została 

osobno w rozdziale 6.2). 

W ramach ewaluacji wdrożonych Regionalnych Programów Zdrowotnych zastosowano 

następujące metody badawcze: 

• Przegląd literatury i analiza danych zastanych (desk research); 

• Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) lub diady/triady z przedstawicielami 

Beneficjentów i partnerów projektów (w tym beneficjenci i partnerzy projektów, dla 

których umowa została rozwiązana), lekarze/fizjoterapeuci/psychologowie/ trenerzy 

realizujący świadczenia w ramach poszczególnych programów; 

• Wywiady CAWI/CATI (CAWI wspierane CATI – mix mode) z uczestnikami i prawnymi 

opiekunami uczestników. 

• Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z przedstawicielami ekspertów w obszarach 

objętych przez poszczególne zrealizowane RPZ, m.in.: specjaliści z dziedziny ochrony 

zdrowia (lekarze, fizjoterapeuci, psychologowie), przedstawiciele instytucji 

świadczących usługi medyczne oraz przedstawiciele beneficjentów; 

• Studium przypadku (case study). 

• Warsztat ewaluacyjny. 
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W kontekście oceny Regionalnych Programów Zdrowotnych warto zwrócić uwagę, że 

województwo małopolskie charakteryzuje się korzystniejszą sytuacją demograficzną (udziały 

ludności wieku przedprodukcyjnego, poprodukcyjnego, saldo przyrostu/ubytku 

rzeczywistego, mediana wieku), w porównaniu do pozostałych regionów. Niestety kierunek 

zmian w ujęciu czasowym, wskazuje na rosnące wyzwania demograficzne (spadek liczby 

ludności, w tym ujemne saldo migracji odnotowane od 2020 r.), które w przyszłości będą się 

pogłębiać i z pewnością będą stanowić wyzwanie przy planowaniu regionalnej polityki 

rozwoju. Ponadto istotną informacją jest fakt, że odsetek ludności deklarującej stan zdrowia 

jako zły i bardzo zły w Małopolsce osiąga wartość poniżej średniej krajowej, podobna 

sytuacja ma miejsce w przypadku odsetka ludności deklarującej długotrwałe problemy 

zdrowotne, czy populacji w wieku 15 lat i więcej palącej tytoń; odsetek ludności w wieku 15 

lat i więcej deklarującej  bóle środkowej partii pleców  czy bóle szyi (karku) w województwie 

małopolskim jest z kolei wyższy niż średnie wartości dla wszystkich województw; podobnie 

jak w  innych województwach, również w Małopolsce kobiety częściej wskazują na 

występowanie różnego rodzaju schorzeń, natomiast mężczyźni częściej składają deklaracje 

palenia tytoniu. 

Ponadto pandemia COVID-19 zmusiła do zmiany zachowań i specyficznych działań, mających 

na celu ograniczenie rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2. Pandemia COVID-19 w latach 

2020-2022 przyczyniła się do szybkich przekształceń w strukturach społeczno-gospodarczych 

na całym świecie. Zmianie uległy zasady działalności wielu podmiotów gospodarczych, 

zwłaszcza w obszarze gastronomii, kultury oraz sportu, natomiast kontakty społeczne zostały 

w zdecydowanej mierze ograniczone oraz przekształcone w formę interaktywnych form 

komunikacji. Pandemia uderzyła przede wszystkim w funkcjonowanie służby zdrowia, 

zmuszając personel medyczny do walki z nową chorobą pandemiczną, na którą zachorowało 

ponad 6 mln Polaków, a dla ponad 116 tys. osób była (zarówno główną jak i dodatkową) 

przyczyną śmierci (stan na 31.05.2022 r.). COVID-19 miał również wpływ na dostępność do 

usług służby zdrowia, która przeciążona walką z pandemią, nie była w stanie prowadzić takiej 

samej działalności jak w okresie przedpandemiczym. Doprowadziło to m.in. do odwołania lub 

ograniczenia liczby specjalistycznych porad czy zabiegów lekarskich. 

W związku z identyfikacją zmieniających się potrzeb mieszkańców województwa 

małopolskiego w zakresie realizacji działań mających na celu poprawę stanu zdrowia w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 (RPO WM na lata 2014-2020) w obszarze Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ), 

podpisano łącznie 17 obowiązujących umów na łączną kwotę 26,7 mln PLN dofinansowania 

UE. 
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1.1. Wyniki badania ewaluacyjnego 

1.1.1. Stopień osiągnięcia celu głównego oraz celów szczegółowych RPZ 

W zakresie RPZ: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej – dzięki realizacji RPZ, cel główny: 

przywrócenie uczestnikom programu, tj. osobom z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej, pełnej lub maksymalnie możliwej do 

osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej został osiągnięty. 

Zwiększyła się liczba osób w wieku aktywności zawodowej, której zostały udzielone 

różnorodne formy wsparcia (m.in. spotkania z fizjoterapeutą, masażystą, rehabilitantem). 

Ponadto, jak wynika z badań ilościowych, realizowane projekty miały duży wpływ na 

realizację tego celu szczegółowego, ponieważ rehabilitacja była dostosowana do potrzeb 

konkretnej osoby. Cały zespół terapeutyczny oceniał stan zdrowia pacjenta i udzielane 

świadczenia były dopasowane dokładnie pod zdiagnozowane problemy. Program miał 

również istotny wpływ na zwiększenie wiedzy osób w wieku aktywności zawodowej z 

określonymi dysfunkcjami narządu ruchu na temat profilaktyki chorób narządu ruchu, w tym 

głównie dzięki udziałowi w programie edukacyjnym. Aż 91,8% badanych uczestników było 

zdania, że projekty w zupełności odpowiadały ich indywidualnym potrzebom. Pozytywnie 

ocenione zostały również poszczególne elementy uzyskanego wsparcia (w tym rehabilitacja, 

program edukacyjny, porada lekarska). 

W zakresie RPZ: Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie 

województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji - w przypadku 

celu głównego, tj.: poprawa umiejętności w radzeniu ze stresem wśród pracujących osób w 

populacji, która została objęta programem – beneficjenci ocenili bardzo pozytywnie wpływ 

realizowanego przez nich projektu. Założone wskaźniki zostały osiągnięte na zadowalającym 

poziomie. Osiągnięto także cel związany ze wzrostem wiedzy na temat źródeł i objawów 

stresu oraz sposobu reagowania na objawy stresu. Potwierdziło to aż 75% uczestników, u 

których nastąpiło zwiększenie wiedzy w tym zakresie po zakończeniu warsztatów. Co więcej, 

osiągnięto cel związany z nabyciem nowych umiejętności w radzeniu sobie ze stresem u 75% 

uczestników programu po zakończeniu warsztatów. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym – w pełni osiągnięto cel główny, tj. poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku 

szkolnym poprzez wczesne wykrycie i leczenie wad postawy i innych dysfunkcji układu ruchu, 

(w szczególności skolioz, u dzieci w wieku szkolnym) poprzez wdrożenie kompleksowego 

programu profilaktyki i rehabilitacji na terenie 13 powiatów. W trakcie realizacji projektów 

przeprowadzono badania w szkołach, których celem było wykrycie wad rozwojowych 

postawy i innych dysfunkcji układu ruchu. Dzięki materiałom przedstawionym podczas 

prowadzonych w szkołach akcjach informacyjnych i fizjoterapeutkom biorącym udział w 

szkoleniach poziom wiedzy opiekunów znacznie wzrósł. Dowodem o tym świadczącym były 

wyniki ankiet przeprowadzonych z rodzicami przed zajęciami i po, gdzie zagadnienia 
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poruszane na szkoleniach nie stanowiły już dla nich problemu. Jak wynika z badań 

ilościowych, wzrósł również poziom wiedzy dzieci, szczególnie w zakresie aktywności 

sportowej mającej wpływ na profilaktykę występowania wad postawy (np. zmiana stron 

podczas jazdy na hulajnodze, prawidłowa postawa podczas odrabiania lekcji). Wzrósł 

również poziom wiedzy pielęgniarek, który potwierdzony został 100% poziomem 

poprawnych odpowiedzi udzielonych w ankiecie. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w 

zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy - cel główny: Poprawa stanu zdrowia w obszarze 

wad słuchu i mowy wśród dzieci uczęszczających do pierwszych klas podstawowych z woj. 

małopolskiego, poprzez zwiększenie o 10% wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu oraz 

mowy u dzieci do 2021 r. został zrealizowany.  Zrealizowany został także cel szczegółowy: 

Poprawa dostępu do rehabilitacji wad mowy dla dzieci pierwszych klas podstawowych 

poprzez prowadzenie terapii logopedycznej w szkole. Podkreślić należy, że aż 96,7% 

uczestników zdeklarowało, że wsparcie w pełni wpisywało się w ich potrzeby. Natomiast 

pozostałe cele szczegółowe (Wzrost poziomu wiedzy u min. 70% u rodziców i opiekunów 

prawnych dzieci na temat profilaktyki słuchu i mowy, a także leczenie wad rozwojowych 

słuchu i mowy; Wzrost poziomu wiedzy u min. 60% u dzieci pierwszych klas szkół 

podstawowych na temat higieny słuchu oraz profilaktyki audiologicznej; Polepszenie 

poziomu wiedzy u min. 90% pielęgniarek i higienistek szkolnych uczestniczących w programie 

w obszarze wykrywania i leczenia wad słuchu oraz mowy, a także zdobycie umiejętności 

wykonywania badań audiometrycznych) nie zostały zrealizowany w sposób optymalny –o ile 

badania przesiewowe i terapia logopedyczna odznaczają się wysokimi ocenami, przy 

jednoczesnym marginalnym odsetku wskazań najniższych, to zajęcia edukacyjne oceniane 

zostały niżej. 

W zakresie RPZ: Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością - realizacja projektów przyczyniła się do 

osiągnięcia celu głównego i poszczególnych celów szczegółowych. Zidentyfikowano bardzo 

duże zapotrzebowanie na realizację tego typu zadań, zakładających rehabilitację dzieci, 

ponieważ dostępne świadczenia są niewystarczające. W zakresie celu: Zwiększenie dostępu 

do badań prenatalnych umożliwiających wczesne wykrywanie wad wrodzonych w okresie 4 

lat trwania programu – odnotowano bardzo duże zainteresowanie Programem, jednak 

zidentyfikowano problemy w zakresie podpisania umowy z podmiotem prowadzącym 

badania prenatalne (trudność związana była z nierównomiernym rozmieszczeniem 

podmiotów działających w danym sektorze – w wyniku tego, występowała trudność 

związana z koniecznością jednoczesnej realizacji dwóch modułów wsparcia (wczesna 

interwencja i badania prenatalne), często bowiem na danym obszarze działał wyłącznie 

podmiot związany z jedną z tych sfer, wobec czego trudno było znaleźć partnera 

wymaganego do realizacji projektu). Realizacja projektu wpłynęła także na zwiększenie szans 
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na niwelację niedoborów i dysfunkcji poprzez wczesną wykrywalność wad wrodzonych i 

rozwojowych w okresie prenatalnym na wczesnym etapie rozwoju dziecka. Do projektu 

zaangażowano osoby z największą wiedzą i doświadczeniem, które w możliwie najkrótszym 

czasie kierowały dzieci do odpowiedniego specjalisty, zajmującego się schorzeniem, z którym 

się zmagają. Wyrównane zostały także różnice w dostępie i jakości świadczeń w zakresie 

wczesnej interwencji na terenie województwa. Dostęp do tego typu świadczeń na obszarach 

wiejskich jest niewielki i niewiele podmiotów oferuje podobne usługi. Zdaniem blisko 95% 

ankietowanych uczestników wparcie uzyskane w ramach programu odpowiadało w pełni 

zakładanym potrzebom i było odpowiednie do zakładanych celów. 

1.1.2. Stopień osiągnięcia oczekiwanych efektów RPZ 

W zakresie RPZ: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej  - realizacja niniejszego programu 

zdrowotnego przyczyniła się do osiągnięcia wielu efektów, takich jak: świadomość pacjentów 

na temat ich stanu zdrowia i dostępnych metod leczenia uległa znacznej poprawie; realizacja 

projektów przyczyniła się do pozostania osób na rynku pracy, a w niektórych przypadkach 

spowodowała powrót do aktywności zawodowej osób pozostających długotrwale na 

zwolnieniu lekarskim ze względu na swój stan zdrowia. 

W zakresie RPZ: Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie 

województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji - realizacja 

niniejszego program przyczyniła się głównie do osiągnięcia efektów w zakresie 

kontynuowania zatrudnienia, powrotu do pracy, jak i możliwości rozpoczęcia aktywności 

zawodowej. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym - interwencja pozwoliła przeprowadzić na terenie szkół znaczną liczbę 

badań, których celem było wykrycie wad rozwojowych postawy i innych dysfunkcji układu 

ruchu. Jak wskazują beneficjenci działań, jest to szczególnie istotne, ponieważ żadne 

programy zdrowotne oferowane przez NFZ nie zakładają profilaktyki w tym zakresie. 

Prowadzone badania pozwoliły więc w znacznym stopniu wpłynąć na zwiększenie 

wykrywalności wad rozwojowych postawy i innych dysfunkcji układu ruchu. Prowadzone 

działania przyczyniły się również do wzrostu poziomu wiedzy u rodziców/opiekunów 

prawnych oraz samych dzieci na temat wad postawy i skolioz. Zwiększenie świadomości na 

temat kręgosłupa oraz wad postawy u uczestniczącego dziecka zadeklarowało aż 98,0% 

ankietowanych (jak wynika z ankiet przeprowadzonych przez beneficjenta). Ponad 95% 

respondentów stwierdziło również, że dzięki programowi dziecko przynajmniej w pewnym 

stopniu wykształciło umiejętności samokontroli i korekcji postawy ciała, a ponad 90% doszło 

do wniosku iż wsparcie wpłynęło na wzrost aktywności ruchowej u uczestniczącego dziecka. 

Potwierdzono również zwiększenie poziomu wiedzy u pielęgniarek/higienistek szkolnych 

uczestniczących w szkoleniach w ramach Programu w zakresie wykrywania i leczenia wad 
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postawy i układu ruchu u dzieci i młodzieży (potwierdzeniem tego są wyniki ankiet 

przeprowadzonych przed i po szkoleniach, które wtedy osiągały wyniki 100% udzielonych 

prawidłowych odpowiedzi). 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w 

zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy - zdaniem logopedów uczestniczących w 

programie, pomimo krótkiego czasu trwania zajęć, spotkania indywidualne przyniosły bardzo 

duże efekty. Brak realizacji programu zdrowotnego oznaczałby mniejszą świadomość skali 

problemów wśród dzieci. Jak wynika z ankiet dla uczniów przeprowadzonych przez jednego z 

beneficjentów, aż 60,5% badanych uznało, że uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych 

pozwoliło im na zwiększenie wiedzy na temat zaburzeń słuchu i mowy, ich objawów i 

profilaktyki. Co więcej, jak wynika z aktualnie przeprowadzonych badań z uczestnikami, aż 

96,7% osób zdeklarowało, że wsparcie w zupełności odpowiadało potrzebom. 

W zakresie RPZ: Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością - realizowany program zdrowotny 

przyczynił się do osiągnięcia określonych efektów. Dzięki odbytej terapii część dzieci może 

zakończyć leczenie, a pozostali (w szczególności rodzice dzieci) maja niezbędną wiedzę do 

dalszego postępowania terapeutycznego. Zdaniem uczestników przeprowadzonych badań, 

we wsparciu zabrakło jednak zaangażowania psychologa do pracy z rodzinami, które w 

związku z diagnozą musiały się zmierzyć z niepełnosprawnością dziecka na etapie ciąży. 

1.1.3. Ocena zainteresowania Beneficjentów realizacją RPZ w formie projektu 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 (RPO WM na lata 2014-2020) w obszarze Regionalnych Programów Zdrowotnych 

(RPZ), podpisano 17 obowiązujących umów na łączną kwotę 26,7 mln PLN dofinansowania 

UE. Beneficjenci podpisanych i obowiązujących umów pochodzą z 8 powiatów i 2 miast na 

prawach powiatu Małopolski. Najwięcej obowiązujących umów wdrażają beneficjenci z 

powiatów krakowskiego, olkuskiego oraz miasta Kraków - po 3 projekty w każdym. 

Największy udział w dofinansowaniu UE w Regionalnych Programach Zdrowotnych ma 

program odnoszący się do Wczesnej wielospecjalistycznej interwencji dla rodzin z 

dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością, realizowany (i jednocześnie 

dominujący) w 8 powiatach oraz 1 mieście Tarnów. Kolejną pozycję zajmuje natomiast 

program związany z Profilaktyką i rehabilitacją osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej wdrażany na terenie 8 powiatów i 2 miast na 

prawach powiatu (w tym w 4 powiatach i mieście Kraków występuje jako jedyny RPZ). 

Najniższy udział przypada natomiast na program, którego celem jest Wczesne wykrywanie 

wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy, 

gdyż jest realizowany tylko na terenie powiatu krakowskiego. Analizując miejsca realizacji, 
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warto wspomnieć o umowie realizowanej bez wskazania miejsca realizacji na poziomie 

powiatu, w ramach Programu profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na 

terenie województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji. 

W ramach RPO WM na lata 2014-2020 w obszarze RPZ dotyczącego profilaktyki i 

rehabilitacji osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy 

zawodowej, podpisano 5 umów na kwotę dofinansowania UE w wysokości 5,3 mln PLN 

(19,8% łącznej kontraktacji w podpisanych i aktualnych umowach w Regionalnych 

Programach Zdrowotnych). Wszystkie 5 umów ma status projektów zakończonych, co jest 

jedynym tego typu przypadkiem spośród wszystkich RPZ w RPO WM na lata 2014-2020. 

W RPO WM na lata 2014-2020 podpisano łącznie 4 umowy z dofinansowaniem UE w 

wysokości 1,6 mln PLN na realizację Regionalnego Programu Zdrowotnego związanego z 

profilaktyką chorób odstresowych u osób pracujących na terenie województwa 

małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji. Z tej puli 2 umowy z wkładem 

UE na poziomie 491 tys. PLN są projektami zakończonymi, zaś 1 umowa z dofinansowaniem 

UE oszacowanym na 420,2 tys. PLN w momencie przeprowadzenia badań nadal była 

wdrażana (do 30.06.2022 r.). Oprócz tego w ramach RPZ  podpisano 1 umowę o wartości 674 

tys. PLN unijnego dofinansowania, lecz ostatecznie umowa została rozwiązana. 

W ramach RPO WM na lata 2014-2020 w obszarze Regionalnego Programu Zdrowotnego 

dedykowanego wczesnemu wykrywaniu wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci 

w wieku szkolnym wdrażane są 2 podpisane umowy, z wkładem UE w wysokości 289,8 tys. 

PLN. Żadna z tych umów na dzień 30.06.2022 r. nie ma statusu projektów zakończonych. 

Oprócz tego podpisano, a następnie rozwiązano na prośbę beneficjentów łącznie aż 7 umów 

na łączną sumę dofinansowania UE na poziomie 5,9 mln PLN (których realizacja była 

niemożliwa ze względu na pandemię COVID-19). 

W ramach RPO WM na lata 2014-2020 w RPZ dotyczący wad słuchu i mowy podpisano 1 

umowę (aktualna) o dofinansowaniu UE w wysokości 121,6 tys. PLN. Oprócz tego podpisano 

i rozwiązano jeszcze jedną umowę z wkładem UE na poziomie 1,5 mln PLN (stan na 

30.06.2022 r.). 

Łącznie w obszarze RPZ pt. Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z 

dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością podpisano sumarycznie 6 umów 

(aktualnych) o łącznej kwocie dofinansowania UE w wysokości 20,1 mln  PLN, co 

odpowiadało za 35,3% wszystkich podpisanych i nierozwiązanych projektów w obszarze 

Regionalnych Programów Zdrowotnych oraz za aż 75,3% wkładu UE tych umów. Według 

stanu na 30.06.2022 r. dwa projekty o unijnym wsparciu na poziomie 5,6 mln PLN mają 

status umów zakończonych. Oprócz tego podpisano oraz rozwiązano także jedną umowę z 

2,7 mln PLN wkładu UE. 
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Należy wskazać, że realizacja działań w formie projektowej była stosunkowo dobrze 

odbierana przez beneficjentów. Wskazali oni, że w przyszłości chcieliby kontynuować 

podobne wsparcie, ponieważ potrzeba ta została niejednokrotnie zgłoszona przez jego 

uczestników. Wśród trudności wynikających z realizacji działań w formie projektowej 

wskazać należy na zmieniające się koszty poszczególnych pozycji, co wynikało w dużej mierze 

z negatywnych skutków pandemii COVID-19. Beneficjenci przyznali, że w przypadkach 

wyższych cen za poszczególne pozycje rezygnowali z innych, mniej istotnych zadań. 

Natomiast większym problemem było zabezpieczenie wkładu własnego, który nie mógł 

zostać obniżony ze względu na to, że część beneficjentów rozliczała projekt ryczałtowo. 

1.1.4. Ocena znaczenia dla Beneficjentów i uczestników finansowania RPZ z funduszy 

unijnych 

Beneficjenci działań, biorący udział w badaniach jakościowych wskazali, że finansowanie RPZ 

z funduszy unijnych miało duże znaczenie zarówno dla nich, jak i uczestników. 

Dofinansowanie działania ze środków unijnych, zdaniem respondentów badań jakościowych, 

daje pacjentom pewność, że specjaliści w dziedzinie uznali to przedsięwzięcie jako istotne i 

dobrze zaplanowane, a uczestnictwo w nim nie będzie wiązało się z ukrytymi kosztami.  

Kolejną zaletą jest konieczność przeprowadzenia ewaluacji uzyskanych efektów i osiągnięcia 

założonych mierników realizacji, co jest dodatkową zewnętrzną motywacją, by projekt przez 

wszystkie osoby został przeprowadzony skrupulatnie.  

Finansowanie programu z funduszy unijnych stanowiło jednocześnie bardzo znaczące 

wsparcie w zakresie realizacji poszczególnych form pomocy i profilaktyki, w sferze której 

wciąż występują znaczące potrzeby. 

1.1.5. Wpływ RPZ na poprawę stanu zdrowia uczestników 

W zakresie RPZ: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej  - działania podjęte w programie przyczyniły 

się do poprawy stanu zdrowia jego uczestników, w szczególności osób aktywnych 

zawodowo. Zdaniem uczestników projektów, udział w programie przyczynił się w znacznym 

stopniu do poprawy sprawności fizycznej – taką opinię podziela aż 72,6% pytanych. 

W zakresie RPZ: Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie 

województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji - aż u ponad 

90% zapytanych uczestników odnotowano wzrost świadomości sposobów przeciwdziałania 

stresowi, co świadczy o skuteczności i jakości interwencji podjętej w tym RPZ. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym -  uczestnictwo w programie wpłynęło na znaczne zwiększenie wiedzy o 

stanie kręgosłupa i wadach postawy u dzieci (zdaniem 63,7% rodziców i opiekunów 

prawnych). Również 27,1% pozostaje zdania, że przyrost wiedzy jest również widoczny u 
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dzieci, lecz tylko w nieznacznym stopniu. Tylko 9,2% odpowiadających nie zauważyło wzrostu 

świadomości wśród dzieci w tym obszarze. Działania podjęte w programie przyczyniły się do 

poprawy stanu zdrowia jego uczestników. Bardzo ważne było informowanie rodziców i dzieci 

o tym, że wady postawy istnieją i jaki mają wpływ na codzienne życie. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w 

zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy - program miał znaczny wpływ na przyczynienie się 

do wzrostu wiedzy na temat profilaktyki słuchu i mowy a także leczenia wad rozwojowych 

słuchu i mowy u 59,3% ankietowanych. Warto podkreślić, że 32,2% przyznało że wsparcie 

doprowadziło do poprawy wiedzy w tym obszarze, jednakże tylko w nieznacznym stopniu. 

Działania podjęte w programie przyczyniły się do poprawy stanu zdrowia jego uczestników. 

W zakresie RPZ: Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością - 57,6% uczestników wyraziło zdanie, że 

w znacznym stopniu udział w programie przyczynił się do wzrostu wiedzy na temat 

pielęgnacji, leczenia i działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych dziecka. Co ważne, 18,7% 

również podziela tą opinię, jednak z zastrzeżeniem, że wzrost wiedzy nastąpił tylko w 

nieznacznym stopniu. Udział w programie wpłynął na wzrost świadomości rodziców w 

zakresie potrzeb pielęgnacyjnych dziecka i znaczenia włączenia się opiekunów w proces 

rehabilitacyjny. Należy jednak podkreślić, że część rodziców zmagała się z brakiem akceptacji 

niepełnosprawności dziecka i efekty w tej grupie były znacznie mniejsze. 

1.1.6. Wpływ RPZ na poprawę sytuacji zawodowej uczestników 

W zakresie RPZ: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej  - aż 64,4% respondentów zadeklarowało że 

wsparcie udzielone w ramach projektu umożliwiło kontynuowanie zatrudnienia. Warto 

zaznaczyć, że wraz z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa, przy jednocześnie 

wysokim udziale prac wykonywanych w pozycji siedzącej przez długi czas, schorzenia 

związane z układem ruchu będą coraz częstsze, dlatego wdrażanie takiego typu programów 

jest niezbędnym kierunkiem rozwoju. 

W zakresie RPZ: Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie 

województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji - dzięki 

uczestnictwu we wsparciu, 30% ankietowanych zadeklarowało, że nadal pracuje dzięki 

udziałowi w programie. Należy jednak zaznaczyć, że zdecydowana większość, bo aż 60,7% 

pozostaje zdania, że uzyskane wsparcie nie miało wpływu na wykonywanie pracy.  

W zakresie RPZ: Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością - może przyczyniać się do dalszej 

aktywności osób pracujących, które posiadają dziecko z niepełnosprawnością. Jednakże 
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aktywność zawodowa rodziców i opiekunów prawnych jest uzależniona od rodzaju i 

intensywności niepełnosprawności. Nie w każdym przypadku, wsparcie jest w stanie 

zapewnić możliwości aktywności na rynku pracy.  

1.1.7. Poziom zainteresowania osób uczestniczących w danym programie 

W zakresie RPZ: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej  - zainteresowanie osób uczestniczących w 

danym programie było znacznie większe niż liczba dostępnych miejsc. Uczestnicy projektów 

wskazywali na potrzebę kontynuacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości. 

W zakresie RPZ: Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie 

województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji - 

zainteresowanie osób uczestniczących w programie było znacznie większe niż zakładali 

pierwotnie beneficjenci. Co więcej, uczestnicy wyrażali chęć dalszego uczestnictwa w 

podobnej formule w przyszłości, uznając ją za bardzo wartościową. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym - zainteresowanie osób uczestniczących w programie było bardzo duże i 

przekroczyło oczekiwania beneficjentów. W wielu przypadkach realizatorzy mieli problemy z 

nawiązaniem współpracy z pracownikami szkół, ale gdy już doszło do realizacji 

poszczególnych etapów projektu zainteresowanie znacznie przekraczało liczbę dostępnych 

miejsc. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w 

zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy - zainteresowanie osób uczestniczących w 

programie było bardzo duże. Szkoła jest odpowiednim miejscem na realizację podobnych 

inicjatyw, ponieważ dotychczas w każdej z klas poziom aktywności uczniów był bardzo 

wysoki. 

W zakresie RPZ: Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością – zainteresowanie osób 

uczestniczących w danym programie było bardzo duże i przekroczyło oczekiwania 

realizatorów. Dzięki udziałowi w programie udało się wypracować zaufanie rodzin do 

specjalistów w zakresie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością. 

1.1.8. Wpływ RPZ na zwiększenie wykrywalności danej choroby w województwie 

W zakresie RPZ: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej  - warto zwrócić uwagę, że elementem 

kwalifikującym do programu było posiadanie jednego, aktualnego wyniku badania spośród: 

RTG, tomograf komputerowy i rezonans, co z całą pewnością przyczyniło się do lepszej 
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diagnostyki (przy czym warto zaznaczyć, że Program nie przewidywał środków na badania 

diagnostyczne, wobec czego koszt ich przeprowadzenia leżał po stronie uczestnika). 

W zakresie RPZ: Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie 

województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji - jak wynika z 

przeprowadzonych analiz skala zachorowalności na zaburzenia psychiczne nie uległa zmianie, 

natomiast zwiększyła się ich wykrywalność i możliwość diagnozowania. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym - realizacja programu przyczyniła się do zwiększenia wykrywalności choroby 

w województwie, przede wszystkim dlatego, że podobne działania profilaktyczne i 

diagnostyczne nie są finansowane w ramach publicznej ochrony zdrowia. Pozytywny efekt 

można zwiększyć poprzez regularne prowadzenie badań przesiewowych i bilansów zdrowia 

dziecka rozpoczynającego szkołę, a następnie w kolejnych latach edukacji, weryfikując na 

bieżąco pojawiające się wady. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w 

zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy - realizacja podobnych programów jest bardzo 

ważna, ponieważ podobne działania profilaktyczne nie są objęte publicznym wsparciem. 

Wdrożenie podobnych działań pozwala na diagnozę dzieci, które dotychczas nie miały 

możliwości spotkania m.in. z logopedą. 

W zakresie RPZ: Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością - realizacja projektów wdrażających 

niniejszy RPZ przyczyniła się do zwiększenia wykrywalności chorób w województwie, 

szczególnie poprzez zwiększenie świadomości rodziców w zakresie istotności rehabilitacji 

prowadzonej nie tylko na spotkaniach ze specjalistami, ale także w domach. 

1.1.9. Poziom dostosowania świadczeń zdrowotnych do potrzeb grup docelowych 

W zakresie RPZ: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej  - wpływ realizowanego projektu na 

poprawę stanu zdrowia uczestników wsparcia był bardzo pozytywny. Oferowane w ramach 

programu świadczenia zdrowotne odpowiadały na potrzeby grupy docelowej. Jedynym 

aspektem, na który zwracają uwagę zarówno lekarze jak i fizjoterapeuci, był brak spotkań z 

psychologiem. 

W zakresie RPZ: Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie 

województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji - realizowane 

wsparcie trafnie odpowiadało na potrzeby grupy docelowej. Jedyną kwestią, na którą 

zwrócili uwagę beneficjenci to fakt zbyt małej elastyczności formowania grup szkoleniowych. 



 
 

Strona 18 z 229 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym - oferowane w ramach programu świadczenia zdrowotne odpowiadały na 

potrzeby grupy docelowej. Realizacja niniejszego programu była niezbędna, a zainicjowanie 

pierwszego kontaktu ze specjalistą miało wpływ na zwiększenie świadomości wśród rodziców 

w zakresie zdrowia ich dzieci. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w 

zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy - oferowane w ramach programu świadczenia 

zdrowotne odpowiadały na potrzeby grupy docelowej. Warto jednak w przyszłości skierować 

wsparcie również do młodszej grupy wiekowej. Tzw. starsze roczniki, które brały udział w 

obecnej edycji programu diagnozowane były na różnych etapach zaawansowania wad 

słuchu, a  wykryte wcześniej mogłyby wiązać się z całkowitym wyleczeniem i brakiem 

trwałych zmian. 

W zakresie RPZ: Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością - oferowane w ramach programu 

świadczenia zdrowotne odpowiadały na potrzeby grupy docelowej. Cześć dzieci, dzięki 

podjętej rehabilitacji, jest aktualnie na poziomie rozwoju nieodbiegającym w znacznym 

stopniu od rówieśników. Należy jednak zaznaczyć, że część z nich zmaga się z nieuleczalnymi 

zaburzeniami rozwojowymi, u których wczesne rozpoznanie i dobrze postawiona diagnoza 

oraz dopasowane zajęcia terapeutyczne mogą poprawić w znacznym stopniu warunki 

rozwoju. Uczestnicy badania wskazali, że zdiagnozowana mapa potrzeb była 

odzwierciedleniem rzeczywistej sytuacji w województwie, a realizacja programu była 

niezbędna i bardzo potrzebna. 

1.1.10. Ocena działań dotyczących rekrutacji 

W zakresie RPZ: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej  - podstawową formą informowania o 

projekcie była informacja rozprowadzona wśród pacjentów, za pomocą ulotek i  plakatów 

informacyjnych. Dodatkowo, zaangażowano personel medyczny szpitali, w celu udzielania 

informacji o projekcie swoim pacjentom, co było najskuteczniejszą metodą. Działania 

dotyczące rekrutacji do udziału w badaniach zostały prawidłowo zaplanowane, a ich efektem 

było bardzo duże zainteresowanie projektem. 

W zakresie RPZ: Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie 

województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji - Beneficjenci 

biorący udział w badaniu, wskazali, że aby trafnie i skutecznie dotrzeć do grupy docelowej 

stosowali wszystkie dostępne metody, w tym m.in.: kontakt telefoniczny, kontakt mailowy i 

wysyłanie informacji do zakładów pracy z województwa małopolskiego. Nierzadko wynikiem 

takiej formy rekrutacji było zebranie grupy uczestników w obrębie jednego zakładu pracy. 
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W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym - podstawowym sposobem dystrybucji informacji o projekcie było 

umieszczenie informacji na stronach internetowych szkół z którymi założono współpracę 

wraz z linkiem dostępnym do zaproszenia. Dodatkowo rozwieszone zostały plakaty i ulotki 

informacyjne, a dyrektorzy szkół przesłali w systemie wewnętrznym informacje do rodziców 

dzieci. Działania dotyczące rekrutacji do udziału w badaniach zostały prawidłowo 

zaplanowane. Wykorzystanie kontaktu z dyrekcją szkół, a w następnie ich wewnętrznej 

komunikacji z rodzicami było nieocenione w procesie pozyskiwania uczestników projektów. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w 

zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy - najczęściej informacje o możliwości skorzystania z 

tej formy wsparcia były uzyskiwane poprzez informacje przekazywane w szkole. Najlepszym 

sposobem przekazywania informacji okazało się wykorzystanie właśnie tzw. marketingu 

szeptanego w szkołach między jej pracownikami a rodzicami dzieci. Otrzymanie przez 

opiekunów informacji od osób, podniosło również zaufanie do projektu. 

W zakresie RPZ: Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością - Beneficjenci biorący udział w badaniu 

jakościowym wskazali, że początkowo, w procesie rekrutacji wykorzystali możliwość 

umieszczenia reklamy w Internecie na stronie internetowej placówek (wraz z regulaminem i 

dokumentami rekrutacyjnymi). Kolejno, w najważniejszych obiektach w okolicy, gdzie 

informacja mogła trafić do rodziców dzieci, zostały wywieszone plakaty informujące o 

odbywającej się rekrutacji o projekcie. Działania dotyczące rekrutacji do udziału w badaniach 

zostały prawidłowo zaplanowane i dopasowane do grupy docelowej. Potwierdzeniem tego 

była bardzo duża popularność programu i brak problemów z dobraniem grup 

terapeutycznych. 

1.1.11. Problemy zidentyfikowane przez interesariuszy w trakcie realizacji RPZ 

W zakresie RPZ: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej  - największym problemem było podejście 

pacjentów do leczenia. Zdarzały się przypadki, gdy uczestnik zakwalifikowany do badania, 

miał zaplanowany cykl spotkań ze specjalistami i się na nich nie pojawiał lub rezygnował w 

trakcie terapii, co generowało niepotrzebne koszty i zabierało miejsce osobom, które się nie 

zakwalifikowały, a potrzebowały terapii w zakresie narządu ruchu. 

W zakresie RPZ: Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie 

województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji – problemem 

była wynikająca z programu konieczność zawężenia realizacji zajęć terapeutycznych do 

weekendów, co nie spotkało się z pozytywnym odbiorem wśród uczestników, dla których 

czas wolny od pracy jest istotny w kontekście utrzymania równowagi między życiem 

zawodowym i prywatnym. Innym utrudnieniem okazały się dojazdy uczestników do ośrodka, 
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w którym odbywały się spotkania. W celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, 

beneficjenci wnioskowali o wydłużenie terminu realizacji i zatrudnienie dodatkowej kadry 

trenerskiej. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym - największym wyzwaniem były kwestie informacyjne (trudności w 

komunikacji na linii rodzic - beneficjent) oraz związane z niedostatkiem personelu i 

koordynatorów w szkole. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w 

zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy - w trakcie realizacji programu nie zidentyfikowano 

problemów, które miałyby wpływ na realizację programu. Docenione zostało przede 

wszystkim wsparcie organizacyjne, mimo pojawiających się trudności związanych z pandemią 

COVID-19. 

W zakresie RPZ: Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością - największym wyzwaniem były kwestie 

informacyjne (trudności w komunikacji na linii rodzic - beneficjent). Jednakże skala 

problemów jaka pojawiła się podczas realizacji programu nie była na tyle uciążliwa by mogła 

zaważyć na sukcesie programu. Warto zaznaczyć, że odgórne ustalenie liczby wizyt 

pedagoga, lekarza i innych specjalistów, nie spotkało się z pozytywnym odbiorem, ponieważ 

nie pozwoliło na dopasowanie do indywidualnych potrzeb podopiecznego.  

1.1.12. Wpływ pandemii COVID-19 na realizację RPZ 

W zakresie RPZ: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej  - pandemia COVID-19 miała bardzo duży 

wpływ na realizację programu, ponieważ ze względu na wprowadzone obostrzenia sanitarne 

realizacja poszczególnych etapów była utrudniona. Zobowiązania wynikające z projektu 

zostały przesunięte w harmonogramie, co skutkowało kumulacją kilku zadań w jednym 

czasie i dużym obciążeniem dla zespołu, który na ten czas nie został zwiększony. 

W zakresie RPZ: Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie 

województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji - pandemia 

COVID-19 spowodowała trudności w rekrutacji uczestników i organizacji szkoleń. Sytuacja ta 

nie miała jednak wpływu na sukcesywną realizację projektów. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym - wybuch pandemii COVID-19 był bardzo dużym problemem mającym 

wpływ na realizację RPZ. Pojawiające się obostrzenia sanitarne i związane z nimi m.in. 

zamknięcie placówek edukacyjnych implikowało trudności w realizacji poszczególnych 

projektów, ze względu na brak możliwości swobodnej rekrutacji uczestników. 
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W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w 

zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy - wybuch pandemii COVID-19 miał wpływ na 

konieczność przeorganizowania sposobu realizacji projektów. Konieczność odbywania 

kwarantanny przez dzieci i przeniesienie części wsparcia do Internetu było dużym 

utrudnieniem, ponieważ mimo przekazania materiałów online, nie było możliwości 

zweryfikowania w jakim zakresie zalecenia zostały wdrożone. Jednakże w momencie gdy 

szkoły zostały otwarte, działania zostały zintensyfikowane i w pełni zrealizowane. 

W zakresie RPZ: Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością – odnotowano negatywny wpływ 

pandemii COVID-19 na podopiecznych programu. W związku z ogłoszonymi obostrzeniami 

sanitarnymi, przerwa w pracy stacjonarnej, spowodowała tzw. lukę w terapii pacjentów, u 

których spotkania powinny być prowadzone systematyczne. Co więcej, wskutek obostrzeń 

sanitarnych i pozostania dzieci w domach, wielu z nich po powrocie na terapię 

charakteryzowało się zaburzeniami społecznymi, wycofaniem i problemami w komunikacji. 

Ich stan kwalifikował się do wdrożenia spotkań z psychologiem, których niestety zabrakło. 

1.1.13. Wpływ odstąpień beneficjentów od realizacji projektów na wdrożenie RPZ   

W zakresie RPZ: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej  - nie odnotowano rozwiązanych umów. 

Wszystkie 5 projektów było wdrażanych przez beneficjentów i posiadają status umów 

zakończonych. Jak wykazała analiza, odstąpienia beneficjentów od realizacji projektów nie 

miały wpływu na wdrożenie RPZ. 

W zakresie RPZ: Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie 

województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji - rozwiązano 1 

umowę na łączną kwotę dofinansowania UE w wysokości 673,5 tys. PLN1. Jak wykazała 

analiza, odstąpienie beneficjenta od realizacji projektu nie miało wpływu na wdrożenie RPZ. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym - w RPO WM 2014-2020 w obszarze RPZ związanego z wczesnym 

wykrywaniem wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym, 

podpisano a następnie rozwiązano 7 umów na łączną kwotę wsparcia UE w wysokości 5,9 

mln PLN. Umowy rozwiązane w ramach omawianego RPZ stanowią aż 58% rozwiązanych 

umów we wszystkich RPZ. Wysoka skala rozwiązanych umów znalazła odzwierciedlenie w 

tempie osiągania założonych wartości docelowych wskaźników (niecałe 58% dla wskaźnika 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

 
1 Beneficjent Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze: Program profilaktyki chorób odstresowych u 
osób pracujących na terenie województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji. 
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zdrowotnymi w programie wg stanu na 30.06.2022 r., co jednocześnie rodzi obawy o 

możliwość zrealizowania zakładanej wartości docelowej ww. wskaźnika w ramach tego RPZ). 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w 

zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy - według danych na 30.06.2022 r. w tym Programie 

podpisano i rozwiązano jedną umowę o dofinansowaniu UE na poziomie 1,5 mln PLN. Co 

warto podkreślić rozwiązana umowa była kilkukrotnie większa niż obecnie realizowany 

projekt z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych u dzieci w zakresie zaburzeń 

słuchu i wad wymowy. Co jednak istotne, problem ten nie wpłynął na brak możliwości 

uzyskania zaplanowanych wartości docelowych wskaźników (oczywiście prócz wskaźnika 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po 

zakończeniu projektu, który to jednak ze względu na swoją specyfikę zostanie osiągnięty w 

późniejszym terminie). 

W zakresie RPZ: Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością - w RPZ związanym z wczesną 

wielospecjalistyczną interwencją dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym 

niepełnosprawnością rozwiązano jedną umowę na sumę 2,7 mln PLN dofinansowania UE. Co 

jednak istotne, problem ten nie wpłynął na brak możliwości uzyskania zaplanowanych 

wartości docelowych wskaźników (oczywiście prócz wskaźnika Liczba wspartych w 

programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu, 

który to jednak ze względu na swoją specyfikę zostanie osiągnięty w późniejszym terminie). 

W przypadku niezrealizowanych RPZ, odstąpienia beneficjentów od realizacji projektów 

miały bezpośredni wpływ na możliwość ich wdrożenia. 

1.1.14. Powody rezygnacji Beneficjentów z zawarcia umowy oraz ich odstąpienia od realizacji 

podpisanej umowy 

W zakresie RPZ: Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie 

województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji - wśród 

najważniejszych powodów rozwiązania umowy znalazły się: 

• problemy w postaci realizacji zamówień i wyboru wykonawców; 

• przesunięcia w czasie ze względu na konieczność rozwiązania kwestii związanych z 

rodzajem umowy na który zatrudnieni powinni być trenerzy; 

• problemy techniczne podczas tworzenia strony WWW (brak zgodności ze 

standardami i konieczność jej poprawy). 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym - kluczowymi czynnikami, które doprowadziły do rozwiązania zawartych 

umów były przede wszystkim ogłoszony stan epidemii i konsekwencje z nim związane, jak 

również problemy organizacyjne w szkołach związane z rozpowszechnianiem ankiet oraz ich 
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ograniczoną zwrotnością wśród rodziców. Innymi napotkanymi komplikacjami była 

ograniczona, w stosunku do planowanej, liczba szkół deklarujących chęć udziału w programie 

czy problemy z wyłonieniem podmiotów wdrażających projekty. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w 

zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy - jedną z głównych przyczyn, która wpłynęła na 

rozwiązanie umowy, była kwestia przeprowadzania badań przesiewowych w niektórych 

szkołach przez Ministerstwo Zdrowia, co ostatecznie wpłynęło na komplikacje przy procesie 

rekrutacji uczestników. 

W zakresie RPZ: Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością - podstawowym czynnikiem jaki 

wpłynął na rozwiązanie umowy były komplikacje przy naborze uczestników, a dokładniej 

kwestia objęcia wsparciem zgłoszonych dzieci w innych placówkach, powodując tym samym 

naruszanie regulaminu konkursu. 

RPZ pn. Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z 

powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego 

w wieku 36-55 lat nie został zrealizowany, ponieważ jedyny beneficjent biorący udział w 

konkursie odstąpił od realizacji umowy. Nie był to jednak wynik złej konstrukcji programu, a 

jedynie czynników niezależnych od realizatora i niskiego zainteresowania realizacją 

programu przez partnerów. Odnotowano znaczne opóźnienia już na etapie naboru 

otwartego na pełnienie roli Jednostek Regionalnych w ramach Projektu (pomimo 

przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych nie wpłynęła do Beneficjenta ani jedna 

oferta), co powodowało wstrzymanie realizacji innych zadań merytorycznych i 

organizacyjnych Projektu np. wyłonienie konsultantów Medycznych, losowanie zakładów 

pracy i rekrutację uczestników Projektu. Zdecydowano się na dokonanie wyboru z wolnej 

ręki placówek medycznych chętnych do współpracy w charakterze Jednostek Regionalnych. 

Procedura ta jednak wydłużała się ze względu na negocjacje w sprawie budżetu oraz 

pojawiły się rezygnacje z pełnienia tejże funkcji. 

Przyczyną braku realizacji RPZ pn. Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat, 

zdaniem przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie 

programów zdrowotnych było niskie zainteresowanie realizacją przez potencjalnych 

beneficjentów programu wynikające m.in. z obaw, że dostrzegają oni ogromne ryzyko tego 

że wskaźniki nie zostaną zrealizowane, a koszty rzeczywiste mogą okazać się znacznie wyższe 

od tych zaplanowanych w regulaminie. Nieco odmienne spojrzenie na to zjawisko prezentuje 

z kolei sam beneficjent, który poddany został badaniu jakościowemu. Jego zdaniem już na 

samym początku miał kłopot z interpretacją zapisów dokumentacji konkursowej (odnośnie 

do poziomu kosztów projektu), przy czym wskazał również, że napotkał na trudność w 
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postaci stosunkowo długiego czasu oczekiwania na spotkanie z IP w sprawie właściwej 

interpretacji ww. zapisów. 

1.1.15. Stopień realizacji wartości wskaźników i mierników w projektach w stosunku do 

założonych w RPZ 

Na 14 analizowanych wskaźników, w 9 przypadkach wartość osiągnięta przekroczyła 100% 

wartości docelowej a w jednym jest bliska 100%. Jednakże zauważalne są również dwa 

wskaźniki w których wartość docelowa wynosi 0 zaś w jednym doszła tylko do poziomu 10% 

(przy czym dotyczy to wskaźników rezultatu, których pomiar nastąpi dopiero do 4 tygodni od 

zakończenia realizacji projektów). Wskaźnikiem odznaczającym się wartością poniżej 

docelowej jest również ten związany z liczbą osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami zdrowotnymi (60% w przypadku RZP Wczesne wykrywanie 

wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym). Warto zaznaczyć, że w 

przypadku tego RPZ podpisano a ostatecznie rozwiązano aż 7 umów na łączną kwotę 

wsparcia UE w wysokości 5,9 mln PLN. Umowy rozwiązane w ramach omawianego RPZ 

stanowią więc 58,3% rozwiązanych umów we wszystkich RPZ, co wpłynęło na tempo 

osiągania ww. wskaźnika i stosunkowo niski poziom jego dotychczasowej realizacji, co (jak 

wskazano we wcześniejszym fragmencie) może rodzić obawy o możliwość osiągnięcia 

zakładanej wartości docelowej. Ostatecznie można stwierdzić, że realizacja pięciu RPZ 

charakteryzuje się stosunkowo wysoką skutecznością, mimo iż okres wdrażania projektów 

przypadał na czas pandemii COVID-19. 

W zakresie RPZ: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej  - we wszystkich wskaźnikach produktu i 

rezultatu w grupie wskaźników kluczowych dedykowanych temu RPZ, osiągnięto ponad 

100% realizację celu założonego w umowach, notując wyniki od 106,5% do 174,3%. Łącznie 

objęto programem zdrowotnym w ramach EFS 2470 osób (106,5% realizacji celu założonego 

w umowach), w tym 1229 osób w wieku 50 lat i więcej (174,3% realizacji celu założonego w 

umowach), a 2282 osób podjęły lub kontynuowały zatrudnienie po opuszczeniu programu 

(170,9% realizacji celu założonego w umowach). 

W zakresie RPZ: Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie 

województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji - we wszystkich 

trzech miernikach odnotowano wartości osiągnięte na poziomie ponad 100% celu 

założonego w umowach. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS osiągnęła 

poziom 697 osób (105,4% realizacji celu założonego w umowach), z kolei liczba osób w wieku 

50 lat i więcej objętych wsparciem w programie wyniosła dotychczas 233 osoby (115,9% 

realizacji celu założonego w umowach). Najwyższy poziom realizacji przypadł z kolei na  

wskaźnik rezultatu związany z liczbą osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub 

kontynuowały zatrudnienie, który to osiągnął poziom 683 osób – 121,7% zakładanego 

poziomu realizacji, co jednoznacznie świadczy o wysokiej skuteczności wsparcia. 
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W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym - analizowany RPZ mierzony jest poprzez dwa wskaźniki, które nie osiągnęły 

jeszcze zakładanego stopnia realizacji. W przypadku liczby osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie osiągnięto wartość 

1596 osób -57,9% realizacji celu założonego w umowach. Jeżeli chodzi o liczbę wspartych w 

programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu, to 

wartość osiągnięta wynosi 0 na 37 docelowych miejsc. Warto w tym miejscu uwypuklić, że 

dwie wdrażane umowy nie mają jeszcze statusu projektów zakończonych, co oznacza, że ich 

realizacja trwa nadal. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w 

zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy - monitoring odbywa się za pomocą dwóch 

wskaźników, jeden z nich odnosi się do liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie, który osiągnął stopień realizacji 

na poziomie 134,1% (tj. 932 osoby). Drugi miernik dotyczący liczby wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu programu, nadal 

utrzymuje zerowy poziom realizacji (z docelowej wartości 7 miejsc) – przy czym realizacja 

projektu trwa do końca 2022 r.  

W zakresie RPZ: Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością - według informacji ze wskaźników, w 

ramach RPZ dostosowano 1 obiekt do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 2 podmioty 

objęto wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, 

jak również 23,3 tys. PLN przeznaczono na działania z pandemią COVID-19. Wszystkie trzy 

wyżej wymienione mierniki osiągnęły zakładany poziom 100% realizacji. Oprócz tego 

program objął usługami zdrowotnymi 6 223 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym – co stanowi 98,6% stopnia realizacji wskaźnika. Najsłabiej wypadła liczba 

wspartych dzięki projektom miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po 

zakończeniu projektu, która oscyluje na poziomie 8 miejsc – tj. 10% zakładanej wartości 

docelowej. Niski stopień realizacji ostatniego wskaźnika, może być wynikiem dalszego 

wdrażania większości projektów (4 z 6 umów) w ramach tego typu RPZ. 

1.1.16. Trwałość efektów RPZ 

W zakresie RPZ: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej  - zrealizowane wsparcie charakteryzuje się 

wysoką trwałością, ponieważ pacjenci zostali przeszkoleni w zakresie zróżnicowanych 

dziedzin związanych z dietetyką, ruchem, a także w zakresie prozdrowotnych metod 

wykorzystywania nabytej wiedzy. Pacjenci uczestniczący w projekcie nadal korzystają ze 

świadczeń oferowanych przez placówki medyczne, w przypadku gdy pojawia się u nich 
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kolejna dolegliwość lub nasilenie już zdiagnozowanych, wracają tym samym do specjalistów i 

dostają dalsze wskazówki względem właściwego postępowania. 

W zakresie RPZ: Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie 

województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji - osiągnięte 

efekty w ramach realizowanego RPZ-u są trwałe, ponieważ wsparcie podopiecznych 

związane było ze zmianą nawyków dotyczących utrzymania zdrowia psychicznego. Aby 

osiągnięte dotychczas efekty były trwałe w dalszej perspektywie, wsparcie tego rodzaju 

powinno mieć charakter cykliczny, nie jednorazowy. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym - efekty osiągnięte w ramach RPZ-u są trwałe, natomiast są istotnie 

uzależnione od postawy dziecka i rodziców. Na trwałość programu duży wpływ ma również 

cykliczność spotkań oraz zaangażowanie w nie młodszej grupy wiekowej i ich rodziców, 

ponieważ wdrożenie zdrowych nawyków i prawidłowej postawy u mniejszych dzieci 

przyczynia się do skutecznego zapobiegania wadom postawy w przyszłości. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w 

zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy - udział w programie miał wpływ na zwiększenie 

poziomu i trwałości wiedzy w zakresie występowania wad wymowy i zaburzeń słuchu u 

dziecka. Na trwałość efektów osiągniętych w ramach niniejszego RPZ istotny wpływ ma 

zwiększenie świadomości rodziców dzieci objętych wsparciem o zdiagnozowanych wadach. 

W przypadku gdy podopieczny zakończy udział w programie lub z przyczyn niezależnych od 

organizatora zrezygnuje w trakcie, otrzymuje podstawowe informacje, jak powinien 

postępować i gdzie szukać dalszego wsparcia. 

W zakresie RPZ: Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością - efekty realizacji RPZ charakteryzują się 

bardzo wysoką trwałością, a uzyskane efekty mogą przełożyć się na utrzymanie stanu 

zdrowia przez dzieci w przyszłości. Trwałość osiągniętych w ramach Regionalnego Programu 

Zdrowia efektów uzależniona jest od możliwości kontynuowania programu w przyszłości i 

zaangażowania rodziców w codzienną rehabilitację dziecka. Na skuteczną pomoc dzieciom 

wpływ ma powtarzalność działań podejmowanych w domu i ciągłe kształcenie opiekunów w 

zakresie sprawowania opieki. 

1.1.17. Nieoczekiwane efekty RPZ 

Nieoczekiwane efekty zidentyfikowano wśród dwóch RPZ: 

W zakresie RPZ: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej  - nieoczekiwane efekty realizacji RPZ-u, to 

przede wszystkim możliwość uświadomienia pacjentowi jak wielką rolę odgrywają emocje i 
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blokada sfery emocjonalnej w procesie leczenia dolegliwości bólowych (np. wzmożone 

napięcie mięśni grzbietu jest związane z reakcją na stres). Jak wskazali badani, wśród 

pacjentów widoczna jest tendencja do podświadomego przekierowania dyskomfortu 

psychicznego w formę objawów cielesnych, w tym przypadku związanych z kręgosłupem. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym - nieoczekiwanym efektem realizacji RPZ-u była diagnoza otyłości u dzieci i 

skierowanie ich na leczenie terapeutyczne. 

1.1.18. Ocena efektywności RPZ 

W zakresie RPZ: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej  - aż 81% respondentów jest zdania, że 

podobne wsparcie powinno być kontynuowane w przyszłości w dotychczasowej formie. 

Kolejne 6,4% odpowiadających również wyraziło opinię, że wsparcie powinno być dostępne 

w przyszłości, jednakże z pewnymi zmianami, natomiast pozostałe 12,5% wskazało, że nie ma 

zdania na ten temat. Respondenci w komentarzach podkreślali m.in. potrzebę dłuższego 

czasu terapii, cykliczności przeprowadzania tej formy wsparcia czy możliwość ponownego 

skorzystania z niego. 

W zakresie RPZ: Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie 

województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji - aż 76,9% 

respondentów uważa, że wsparcie tego typu powinno być kontynuowane w przyszłości, zaś 

kolejne 1,6% wyraża podobny pogląd, jednakże z zastrzeżeniem, że we wsparciu należy 

wprowadzić pewne zmiany (zmiana we wsparciu powinna dotyczyć zwiększenia informacji i 

ich uszczegółowienia oraz możliwości uzupełnienia wsparcia o zajęcia w terenie). Pozostałe 

0,4% odpowiadających jest zdania, że wsparcie nie powinno mieć dalszej kontynuacji, a 

21,1% nie ma opinii na ten temat.  

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym - zdaniem 73,9% ankietowanych program powinien być kontynuowany w 

dotychczasowej formie. Kolejne 2,5% również podziela opinię o dalszym wdrażaniu tego typu 

wsparcia, lecz po wprowadzeniu pewnych zmian, a pozostałe 23,6% zapytanych uczestników 

nie wyraziło opinii w tym temacie. Ewentualne zmiany w programie powinny obejmować 

lepszą organizację, większą liczbę miejsc na zajęcia korekcyjne czy wydłużenie czasu trwania 

wsparcia. 

W zakresie RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w 

zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy - zdaniem 71,4% odpowiadających tego typu 

program powinien mieć dalszą kontynuację w dotychczasowej formie, a 1,1% również 

podziela taką opinie, z zastrzeżeniem że wsparcie powinno ulec pewnym zmianom. Z 

nielicznych komentarzy wynika, że niektórzy uczestnicy chcieliby zmian w zakresie większej 

częstotliwości i regularności zajęć czy angażowania rodziców w program. Druga co do 
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wielkości grupa - 27,5% ankietowanych, nie wyraziła swojego zdania na temat potrzeby 

dalszej kontynuacji RPZ. 

W zakresie RPZ: Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością - aż 84,3% odpowiadających stoi przy 

stanowisku, że program powinien mieć swoją kontynuację w przyszłości przy zachowaniu 

dotychczasowej formy. Daje to więc, tak jak w przypadku pozostałych RPZ, podstawy do 

potwierdzenia wysokiej zasadności kontynuowania tego typu wsparcia. 9,4% ankietowanych 

także zdeklarowało potrzebę dalszego wdrażania takiego typu wsparcia, lecz po 

uwzględnieniu pewnych zmian (możliwość kontynuowania wsparcia w przypadku starszych 

dzieci, zwiększenie liczby zajęć i czasu ich trwania), a 5,9% nie ma zdania na ten temat. Tylko 

zaledwie 0,4% zapytanych uważa, że nie należy kontynuować takich działań. 
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2.  Summary 

In order to generally improve the health and increase the health awareness of the region's 

inhabitants, the Regional Operational Programme for the Małopolska Region for the 2014-

2020 period (hereafter referred to as ROP MR for 2014-2020) a decision was made to 

implement health programmes in the field of education, prevention and rehabilitation, 

which are to help in preventing and early detection of diseases that are the most common 

cause of professional deactivation for health reasons, as well as programmes aimed at 

solving the problems of children and adolescents, in areas where there is an accumulation of 

unfavourable phenomena and social problems. In accordance with the provisions of the 

Guidelines for the implementation of projects with the participation of the European Social 

Fund in the area of health for 2014-2020, these programmes are subject to the evaluation of 

the effects and the assessment of the sustainability of the developed results within the 

framework of individual regional health programmes. 

The main goal of this study was to evaluate the effects of the activities carried out under the 

implemented Regional Health Programmes (hereafter also referred to as RHP). The subject 

of the study is the evaluation of the implementation of 7 Regional Health Programmes under 

the ROP MR for 2014-2020 (two of which were ultimately not implemented - their analysis 

was carried out separately in chapter 6.2). 

Within the evaluation of the implemented Regional Health Programmes, the following 

research methods were used: 

• Literature review and secondary data analysis (desk research); 

• Individual In-Depth Interviews (IDI) or dyads/triads with representatives of 

Beneficiaries and project partners (including beneficiaries and project partners for 

whom the contract was been terminated), physicians/ physiotherapists/ 

psychologists/ trainers providing services under individual programmes; 

• CAWI/ CATI interviews (CAWI supported by CATI - mix mode) with participants and 

legal guardians of participants; 

• Focus group interviews (FGI) with representatives of experts in the areas covered by 

the individual implemented Regional Health Programmes (RHP), including: health 

care professionals (physicians, physiotherapists, psychologists), representatives of 

institutions providing medical services and representatives of beneficiaries; 

• Case study; 

• Evaluation workshop. 

In the context of the Regional Health Programmes evaluation, it is worth noting that the 

Małopolskie Voivodeship is characterised by a more favourable demographic situation 

(shares of the population in pre-working and post-working age, the balance of the actual 

increase/ decrease, the age median), compared to other regions. Unfortunately, the 
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direction of changes over time indicates growing demographic challenges (population 

decline, including a negative migration balance recorded from 2020 onwards), which will 

deepen in the future and certainly constitute a challenge in planning regional development 

policy. Moreover, important information is the fact that the percentage of the population 

declaring their health condition as bad and very bad in Małopolska is below the national 

average. A similar situation occurs in the case of the percentage of the population declaring 

long-term health problems, or the population aged 15 and more smoking tobacco; the ratio 

of the population aged 15 and more declaring middle back pain or neck pain in the 

Małopolskie Voivodship is higher than the average values for all voivodships; as in other 

voivodships, also in Małopolska, women more often indicate the occurrence of various 

diseases, while men more often submit declarations of smoking. 

Furthermore, the COVID-19 pandemic forced behavioural changes and specific actions to 

limit the spread of the SARS-CoV-2 virus. The COVID-19 pandemic in 2020-2022 contributed 

to rapid transformations in socio-economic structures worldwide. The operational principles 

of many economic entities changed, especially in the areas of gastronomy, culture and sport, 

whereas social contacts were decisively limited and transformed into interactive forms of 

communication. The pandemic primarily hit the functioning of the health service, forcing 

medical personnel to fight a new pandemic disease, which affected more than 6 million 

Poles and was the (both primary and secondary) cause of death for more than 116 000 

people (as of 31/05/2022). COVID-19 also impacted the availability of health services, which 

- overburdened by the fight against the pandemic - could not carry out the same activities as 

in the pre-pandemic period. Among other things, this led to the cancellation or limitation of 

specialist medical consultations or treatments. 

In connection with identifying the changing needs of the Małopolskie Voivodeship 

inhabitants for the implementation of health improvement measures under the Regional 

Operational Programme for the Małopolska Region for the 2014-2020 period (ROP MR for 

2014-2020) in the area of Regional Health Programmes (RHP), a total of 17 valid agreements 

were signed for a total amount of PLN 26,728 million in EU funding. 

2.1. Results of the evaluation study 

2.1.1. Degree of achievement of the main goal and specific goals of Regional Health 

Programmes (RHP) 

In the scope of the RHP: Prevention and rehabilitation of persons with motor organ 

dysfunctions hindering professional activity – thanks to the implementation of RHP, the 

main goal: restoration to program participants, i.e., persons with motor organ dysfunctions 

hindering professional activity, of full or maximally attainable physical fitness and ability to 

professional activity – was achieved. There was an increase in the number of working-age 

people who received various forms of support (including meetings with a physiotherapist, 

masseur, rehabilitator). Furthermore, according to the quantitative research, the 
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implemented projects greatly impacted the achievement of this particular goal, as the 

rehabilitation was tailored to the needs of a specific person. The entire therapeutic team 

assessed the patient's condition, and the services provided were adjusted precisely to the 

diagnosed problems. The programme also had a significant impact on increasing the 

knowledge of working-age people with specific motor organ dysfunctions about the 

prevention of motor organ diseases, mainly through participation in an educational 

programme. As many as 91.8% of the participants surveyed declared that the projects fully 

met their individual needs. The individual elements of the received support were also 

positively evaluated (including rehabilitation, educational programme, and medical advice). 

In the scope of the RHP: Programme for the prevention of stress-related illnesses among 

working people in the Małopolskie Voivodeship for 2019-2021 with the prospect of 

continuation – in the case of the main goal, i.e., improvement of skills in coping with stress 

among working people in the population covered by the programme – the beneficiaries 

assessed the impact of the project implemented by them very positively. The assumed 

indicators were achieved at a satisfactory level. The goal related to increasing knowledge 

about the sources and symptoms of stress and how to respond to stress symptoms was also 

achieved. This was confirmed by as many as 75% of the participants, who increased their 

knowledge within this area after the workshop. Moreover, the goal related to acquiring new 

skills in coping with stress was achieved by 75% of programme participants after the 

workshop. 

In the scope of the RHP: Early detection of postural and locomotor system malformations 

in school-age children – the main goal was fully achieved, i.e., improving the health of 

school-aged children through early detection and treatment of postural malformations and 

other locomotor system dysfunctions (in particular scoliosis, in school-age children) through 

the implementation of a comprehensive prevention and rehabilitation programme in 13 

poviats. During the project implementation, schools conducted surveys to detect postural 

malformations and other locomotor system dysfunctions. Thanks to the materials presented 

during the information campaigns held in schools and the physiotherapists participating in 

the trainings, guardians' knowledge level increased significantly. This was evidenced by the 

results of surveys conducted with parents before and after the classes, where the issues 

raised during the training sessions were no longer a problem for them. According to 

quantitative research, the level of children's knowledge also increased, especially in terms of 

sports activities that have an impact on the prevention of posture defects (e.g., changing 

sides when riding a scooter, correct posture when doing homework). There was also an 

increase in the nurses' knowledge, which was confirmed by a 100% correct response rate in 

the survey. 

In the scope of the RHP: Early detection of developmental defects in school-age children in 

terms of hearing disorders and speech defects – the main goal: To improve the health 

status in the area of hearing and speech defects among children attending the first primary 
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grades from the Małopolskie Voivodeship by increasing the early detection of hearing and 

speech disorders in children by 10% by 2021 – was realized. The specific goal was also 

achieved: Improving access to speech defects rehabilitation for children in the first grades of 

primary school through speech therapy at school. It should be emphasized that as many as 

96,7% of participants declared that the support fully met their needs. On the other hand, the 

remaining specific goals (Increase in the knowledge level of a minimum of 70% of children's 

parents and legal guardians about hearing and speech prevention, as well as treatment of 

hearing and speech developmental defects; Increase in the knowledge level of a minimum of 

60% of children in the first grades of primary schools on hearing hygiene and audiological 

prevention; Improving knowledge level of min. 90% of nurses and school hygienists 

participating in the programme in the area of detection and treatment of hearing and 

speech defects, as well as the acquisition of skills to perform audiometric examinations) 

were not implemented optimally – while screening and speech therapy are characterised by 

high ratings, with a marginal percentage of the lowest indications, educational activities 

were rated lower. 

In the scope of the RHP: Early multi-specialist intervention for families with a child with or 

at risk of disability, including pregnant women expecting a child with a disability - the 

implementation of the projects contributed to the achievement of the main goal and the 

particular specific goals. A very high demand for the implementation of such tasks involving 

the rehabilitation of children was identified, as the available services are insufficient. In 

terms of the goal: Increasing access to prenatal tests enabling early detection of congenital 

defects within the 4-year period of the program - very high interest in the Programme was 

noted; however, problems were identified in signing a contract with an entity conducting 

prenatal tests (the difficulty was related to the uneven distribution of providers in the sector 

- as a result, there was a difficulty related to the necessity of simultaneous implementation 

of two support modules [early intervention and prenatal tests], as often in a given area there 

was only one entity related to one of these spheres, so it was difficult to find a partner 

required to implement the project). Implementing the project also increased the chances of 

eliminating deficiencies and dysfunctions through the early detection of congenital and 

developmental defects in the prenatal period at the early stage of child development. Those 

with the most knowledge and experience were involved in the project, referring children to 

the appropriate specialist dealing with the disease they were facing in the shortest possible 

time. The differences in the access and quality of early intervention services in the 

voivodeship were also levelled out. Access to this type of service in rural areas is limited, and 

few entities offer similar activities. According to almost 95% of the surveyed participants, the 

support obtained under the program fully met the assumed needs and was appropriate to 

the assumed goals. 
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2.1.2. Degree of achievement of the expected results of Regional Health Programmes (RHP) 

In the scope of the RHP: Prevention and rehabilitation of persons with motor organ 

dysfunctions hindering professional activity – the implementation of this health program 

contributed to the achievement of many effects, such as: patients' awareness of their health 

condition and available treatment methods significantly improved; the implementation of 

the projects contributed to the stay of people in the labour market and in some cases 

resulted in the return to the professional activity of people who were on sick leave for a long 

time due to their health condition. 

In the scope of the RHP: Programme for the prevention of stress-related illnesses among 

working people in the Małopolskie Voivodeship for 2019-2021 with the prospect of 

continuation – the implementation of this program mainly contributed to the achievement 

of effects in terms of continuing employment, return to work, and the possibility of starting 

the professional activity. 

In the scope of the RHP: Early detection of postural and locomotor system malformations 

in school-age children – the intervention made it possible to carry out a significant number 

of examinations in schools aimed at detecting postural malformations and other 

dysfunctions of the locomotor system. As indicated by the beneficiaries of the activities, this 

is particularly important because no health programmes offered by the National Health Fund 

provide for prevention in this area. Therefore, the conducted research allowed to 

significantly influence the increased detection of postural malformations and other 

dysfunctions of the locomotor system. The conducted activities also contributed to an 

increase in the knowledge level among parents/ legal guardians and the children themselves 

about postural defects and scoliosis. Increased awareness of the spine and postural defects 

in the participating child was declared by as many as 98,0% of respondents (according to 

surveys conducted by the beneficiary). More than 95% of the respondents also stated that 

thanks to the program, the child - at least to some extent - developed the skills of self-

control and correction of body posture, and over 90% concluded that the support increased 

the physical activity of the participating child. It was also confirmed that there was an 

increase in the level of knowledge among the school nurses/ hygienists participating in the 

Programme training on the detection and treatment of posture and locomotor system 

defects in children and adolescents (this was confirmed by the results of surveys conducted 

before and after the training, which then reached the results of 100% correct answers). 

In the scope of the RHP: Early detection of developmental defects in school-age children in 

terms of hearing disorders and speech defects – according to the speech therapists 

participating in the program, despite the short duration of the classes, the individual 

meetings brought great results. The lack of the health programme implementation would 

mean less awareness of the extent of the problems among the children. According to 

surveys for pupils conducted by one of the beneficiaries, as many as 60,5% of the 
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respondents considered that participation in educational activities allowed them to increase 

their knowledge about hearing and speech disorders, their symptoms and prevention. 

Moreover, according to the current survey with participants, as many as 96,7% of people 

declared that the support fully met their needs. 

In the scope of the RHP: Early multi-specialist intervention for families with a child with or 

at risk of disability, including pregnant women expecting a child with a disability – the 

implemented health program contributed to the achievement of specific effects. Thanks to 

the therapy, some of the children are able to complete their treatment, and the rest 

(especially the children's parents) have the necessary knowledge for further therapeutic 

procedures. According to the research participants, the support lacked the involvement of a 

psychologist to work with families who, due to the diagnosis, had to face the child's disability 

at the stage of pregnancy. 

2.1.3. Assessment of the Beneficiaries' interest in the implementation of the RHP in the form 

of a project 

Under the Regional Operational Programme for the Małopolska Region for the 2014-2020 

period (ROP MR for 2014-2020) in the area of Regional Health Programmes (RHP), 17 valid 

agreements were signed for a total amount of PLN 26.728 million of EU funding. The 

beneficiaries of the signed and binding agreements come from 8 poviats and 2 cities with 

poviat rights in Małopolska. The largest number of valid agreements are implemented by 

beneficiaries from the poviat of Kraków, the poviat of Olkusz and the city of Kraków – 3 

projects each. 

The largest share of EU funding in the Regional Health Programmes is held by the 

programme related to Early multi-specialist intervention for families with a child with or at 

risk of disability, including pregnant women expecting a child with a disability, 

implemented (and at the same time dominating) in 8 poviats and 1 city - Tarnów. The next 

position is occupied by the programme related to Prevention and rehabilitation of persons 

with motor organ dysfunctions hindering professional activity, implemented in 8 poviats and 

2 cities with poviat rights (in 4 poviats and the city of Kraków it is the only RHP). On the other 

hand, the lowest share falls on the programme aimed at Early detection of developmental 

defects in school-age children in terms of hearing disorders and speech defects, as it is 

implemented only on the territory of the poviat of Krakow. When analysing the 

implementation places, it is worth mentioning the contract implemented without indicating 

the place of implementation at the poviat level, within the Programme for the prevention of 

stress-related illnesses among working people in the Małopolskie Voivodeship for 2019-2021 

with the prospect of continuation. 

Within the ROP RM for 2014-2020, in the area of the RHP on prevention and rehabilitation 

of persons with motor organ dysfunctions hindering professional activity, 5 agreements 

were signed for the amount of EU funding of PLN 5,3 million (19,8% of the total contracting 



 
 

Strona 35 z 229 

in signed and current contracts within the Regional Health Programmes). All 5 agreements 

have the status of completed projects, which is the only case of this type among all RHP in 

ROP RM for 2014-2020. 

In the ROP RM for 2014-2020, a total of 3 agreements were signed with an EU contribution 

of PLN 1,6 millon for the implementation of the Regional Health Programme related to the 

prevention of stress-related illnesses among working people in the Małopolskie 

Voivodeship for 2019-2021 with the prospect of continuation. Out of this pool, 2 contracts 

with an EU contribution of PLN 491 thousand are completed projects, while 1 agreement 

with an EU contribution estimated at PLN 420,2 thousand was still being implemented at the 

time of the study (until 30/06/2022). In addition, 1 agreement with EU funding worth PLN 

674 thousand was signed under the RHP, but this contract was eventually terminated. 

Within the ROP RM 2014-2020 in the area of the Regional Health Programme dedicated to 

the early detection of postural and locomotor system malformations in school-age 

children, 2 signed agreements are being implemented, with an EU contribution of PLN 289,8 

thousand. None of these contracts has the status of completed projects as of 30/06/2022. In 

addition, a total of as many as 7 agreements were signed and subsequently terminated at 

the beneficiaries' request, for a total EU contribution of PLN 5,9 million (whose 

implementation was impossible due to the COVID-19 pandemic). 

As part of the ROP RM for 2014-2020, 1 agreement (current) was signed in the RHP related 

to hearing and speech defects with EU funding of PLN 121,6 thousand. In addition, 1 more 

agreement was signed and terminated with an EU contribution of PLN 1,5 million (as of 

30/06/2022). 

In total, in the area of RHP entitled Early multi-specialist intervention for families with a 

child with or at risk of disability, including pregnant women expecting a child with a 

disability, a total of 6 (current) contracts were signed with a total EU funding of PLN 20,1 

million, which accounted for 35.3% of all signed and unresolved projects in the area of 

Regional Health Programs and for as much as 75.3% of the EU contribution of these 

agreements. As of 30/06/2022, two projects with EU support at the level of PLN 5,6 million 

have the status of completed contracts. In addition, one agreement was signed and 

terminated with PLN 2,7 million of EU contribution. 

It should be pointed out that the beneficiaries relatively well received the implementation 

of activities in the project form. They indicated that they would like to continue similar 

support in the future, as this need was repeatedly reported by its participants. Among the 

difficulties arising from implementing activities in the project form, one should mention the 

changing costs of individual items, which were largely due to the negative effects of the 

COVID-19 pandemic. Beneficiaries admitted that in cases of higher prices for particular 

items, they resigned from other, less essential tasks. However, a more significant problem 
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was securing their own contribution, which could not be reduced due to the fact that some 

beneficiaries settled the project on a flat-rate basis. 

2.1.4. Assessment of the relevance to Beneficiaries and Participants of RHP funding from EU 

funds 

The beneficiaries of the activities participating in the qualitative research indicated that RHP 

funding from EU funds was essential both for them and the participants. The EU funding of 

the activity, according to the respondents of the qualitative research, gives patients 

confidence that the specialists in the field have recognized this project as important and 

well-planned and that there will be no hidden costs involved in participating.  

Another advantage is the necessity to evaluate the obtained effects and achieve the 

assumed performance measures, which is an additional external motivation for the project 

to be carried out scrupulously by all persons.  

Financing the programme from EU funds was, at the same time, very significant support in 

implementing particular forms of assistance and prevention in the sphere of which there are 

still substantial needs. 

2.1.5. Impact of RHP on improving the health state of participants 

In the scope of the RHP: Prevention and rehabilitation of persons with motor organ 

dysfunctions hindering professional activity – the activities undertaken in the program 

contributed to the improvement of the health of its participants, particularly economically 

active people. According to project participants, participation in the program significantly 

contributed to improving physical fitness - this opinion is shared by as many as 72,6% of the 

respondents. 

In the scope of the RHP: Programme for the prevention of stress-related illnesses among 

working people in the Małopolskie Voivodeship for 2019-2021 with the prospect of 

continuation – as many as over 90% of the interviewed participants increased their 

awareness of ways to counteract stress, which testifies to the effectiveness and quality of 

the intervention undertaken in this RHP. 

In the scope of the RHP: Early detection of postural and locomotor system malformations 

in school-age children – participation in the programme resulted in a significant increase in 

knowledge of the condition of the spine and postural defects in children (according to 63.7% 

of parents and legal guardians). Also, 27,1% remain of the opinion that the increase in 

knowledge is also visible among children, but only to a minor extent. Only 9,2% of 

respondents did not notice an increase in awareness among children in this area. The 

activities undertaken in the programme contributed to the improvement of the health status 

of the participants. It was essential to inform parents and children that postural defects exist 

and how they affect everyday life. 
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In the scope of the RHP: Early detection of developmental defects in school-age children in 

terms of hearing disorders and speech defects – the programme significantly contributed to 

an increase in knowledge of hearing and speech prevention as well as the treatment of 

hearing and speech developmental defects in 59,3% of the respondents. Notably, 32,2% 

acknowledged that the support led to an improvement in knowledge in this area, but only to 

a minor extent. The activities undertaken in the programme contributed to an improvement 

in the health status of the participants. 

In the scope of the RHP: Early multi-specialist intervention for families with a child with or 

at risk of disability, including pregnant women expecting a child with a disability – 57,6% of 

the participants expressed the opinion that, to a significant extent, participation in the 

programme contributed to an increase in knowledge about the child's care, treatment and 

therapeutic/rehabilitation activities. Notably, 18,7% also shared this opinion, but with the 

caveat that the increase in knowledge was only slight. Participation in the programme 

increased parents' awareness of their child's care needs and the importance of involving 

caregivers in the rehabilitation process. It should be noted, however, that some parents 

struggled with a lack of acceptance of their child's disability, and the effects in this group 

were much smaller. 

2.1.6. Impact of RHP on improving the professional situation of the participants 

In the scope of the RHP: Prevention and rehabilitation of persons with motor organ 

dysfunctions hindering professional activity – as many as 64.4% of respondents declared 

that the support provided by the project made it possible to continue employment. It is 

worth noting that along with the progressive ageing process of society, with a high share of 

sedentary work for a long time, disorders related to the locomotor system will become more 

common, therefore, the implementation of such programmes is a necessary development 

direction. 

In the scope of the RHP: Programme for the prevention of stress-related illnesses among 

working people in the Małopolskie Voivodeship for 2019-2021 with the prospect of 

continuation – thanks to participating in the support, 30% of respondents declared that they 

are still working due to participating in the programme. It should be noted, however, that 

the vast majority, 60,7%, remain of the opinion that the support received had no impact on 

their work.  

In the scope of the RHP: Early multi-specialist intervention for families with a child with or 

at risk of disability, including pregnant women expecting a child with a disability – may 

contribute to the continued activity of working people who have a child with a disability. 

However, the professional activity of parents and legal guardians depends on the type and 

intensity of the disability. Not in every case, support can provide opportunities for labour 

market activity.  
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2.1.7. Level of interest of people participating in a given program 

In the scope of the RHP: Prevention and rehabilitation of persons with motor organ 

dysfunctions hindering professional activity – the interest of people participating in a given 

program was much greater than the number of places available. Project participants 

indicated the need to continue similar activities in the future. 

In the scope of the RHP: Programme for the prevention of stress-related illnesses among 

working people in the Małopolskie Voivodeship for 2019-2021 with the prospect of 

continuation – the interest of people participating in the program was much more 

significant than initially assumed by the beneficiaries. Moreover, the participants expressed 

their willingness to continue to participate in a similar formula in the future, considering it 

very valuable. 

In the scope of the RHP: Early detection of postural and locomotor system malformations 

in school-age children – the interest of people participating in the program was very high 

and exceeded the expectations of the beneficiaries. In many cases, implementers had 

problems while establishing cooperation with school employees, but once the various stages 

of the project were implemented, the interest significantly exceeded the number of places 

available. 

In the scope of the RHP: Early detection of developmental defects in school-age children in 

terms of hearing disorders and speech defects – the interest of those participating in the 

programme was very high. The school is the right place to carry out similar initiatives, as the 

level of student activity in each class so far has been very high. 

In the scope of the RHP: Early multi-specialist intervention for families with a child with or 

at risk of disability, including pregnant women expecting a child with a disability – the 

interest of people participating in a given program was very high and exceeded the 

expectations of the implementers. Through participation in the program, it was possible to 

build the trust of families in specialists in the field of working with children with disabilities. 

2.1.8. Impact of RHP on increasing the detection of a given disease in the voivodeship 

In the scope of the RHP: Prevention and rehabilitation of persons with motor organ 

dysfunctions hindering professional activity – It is worth noting that the eligibility element 

for the programme was the possession of one current test result from among: X-ray, 

computed tomography (CT) and MRI, which undoubtedly contributed to better diagnostics 

(while it is worth noting that the Programme did not provide funds for diagnostic tests, 

therefore the cost of carrying them was on the participant's side). 

In the scope of the RHP: Programme for the prevention of stress-related illnesses among 

working people in the Małopolskie Voivodeship for 2019-2021 with the prospect of 
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continuation – as can be seen from the analyses carried out, the scale of incidence of mental 

disorders did not change, while their detection and possibility of diagnosis increased. 

In the scope of the RHP: Early detection of postural and locomotor system malformations 

in school-age children – the implementation of the programme contributed to an increase in 

the detection rate of the disease in the voivodeship, mainly because similar preventive and 

diagnostic activities are not financed under public health care. The positive effect can be 

increased through regular screening tests and health balances for children starting school 

and in subsequent years of education, verifying defects as they appear on a regular basis. 

In the scope of the RHP: Early detection of developmental defects in school-age children in 

terms of hearing disorders and speech defects – implementing similar programmes is very 

important, as similar preventive activities are not publicly supported. The implementation of 

similar activities allows diagnosing children who so far have not had the opportunity to 

meet, inter alia, a speech therapist. 

In the scope of the RHP: Early multi-specialist intervention for families with a child with or 

at risk of disability, including pregnant women expecting a child with a disability – 

realization of projects implementing this RHP contributed to increasing the detection of 

diseases in the voivodeship, particularly by raising parents' awareness of the importance of 

rehabilitation conducted not only at meetings with specialists but also at home. 

2.1.9. Level of adaptation of health services to the needs of target groups 

In the scope of the RHP: Prevention and rehabilitation of persons with motor organ 

dysfunctions hindering professional activity – the impact of the implemented project on 

improving the health status of the supported participants was very positive. The health 

services offered within the programme met the target group's needs. The only aspect 

highlighted by both physicians and physiotherapists was the lack of meetings with a 

psychologist. 

In the scope of the RHP: Programme for the prevention of stress-related illnesses among 

working people in the Małopolskie Voivodeship for 2019-2021 with the prospect of 

continuation – the support implemented accurately met the needs of the target group. The 

only issue highlighted by the beneficiaries was the insufficient flexibility in forming training 

groups. 

In the scope of the RHP: Early detection of postural and locomotor system malformations 

in school-age children – the health services offered under the programme met the target 

group's needs. The implementation of this programme was necessary, and the initiation of 

the first contact with a specialist had an impact on raising parents' awareness about their 

children's health. 
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In the scope of the RHP: Early detection of developmental defects in school-age children in 

terms of hearing disorders and speech defects – the health services offered by the 

programme met the target group's needs. However, it would be worthwhile in the future to 

target support to the younger age group as well. The so-called older age groups that 

participated in the current edition of the programme were diagnosed at various stages of 

the advancement of hearing defects, and detected earlier could be associated with a 

complete recovery and no permanent changes. 

In the scope of the RHP: Early multi-specialist intervention for families with a child with or 

at risk of disability, including pregnant women expecting a child with a disability – the 

health services offered under the programme met the target group's needs. Some children, 

thanks to the rehabilitation undertaken, are currently at a level of development not 

significantly different from their peers. However, it should be noted that some of them are 

struggling with incurable developmental disorders, in which early recognition, well-

established diagnosis, and adjusted therapeutic activities can significantly improve 

developmental conditions. Participants in the study indicated that the diagnosed map of 

needs reflected the actual situation in the voivodeship and that the programme 

implementation was necessary and much needed. 

2.1.10. Assessment of recruitment activities 

In the scope of the RHP: Prevention and rehabilitation of persons with motor organ 

dysfunctions hindering professional activity – the primary form of information about the 

project was distributed to patients, utilizing information leaflets and posters. In addition, the 

medical staff of the hospitals were involved in providing information about the project to 

their patients, which was the most effective method. The activities concerning the 

recruitment to participate in the research were adequately planned and resulted in a very 

high interest in the project. 

In the scope of the RHP: Programme for the prevention of stress-related illnesses among 

working people in the Małopolskie Voivodeship for 2019-2021 with the prospect of 

continuation – Beneficiaries participating in the study indicated that to accurately and 

effectively reach the target group, they used all available methods, including telephone 

contact, e-mail contact, and sending information to workplaces in the Małopolskie 

Voivodeship. The result of such a form of recruitment was not infrequently to gather a group 

of participants within one workplace. 

In the scope of the RHP: Early detection of postural and locomotor system malformations 

in school-age children – The basic way of distributing information about the project was 

placing information on the schools' websites with which cooperation was established, along 

with a link to the invitation. In addition, posters and information leaflets were hung up, and 

the school principals sent information to the parents of the children through an internal 

system. Recruitment activities for the study were well planned. The use of contact with 
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school principals and, subsequently, their internal communication with parents was 

invaluable in the process of recruiting project participants. 

In the scope of the RHP: Early detection of developmental defects in school-age children in 

terms of hearing disorders and speech defects – most often, information about the 

possibility of benefiting from this form of support was obtained through information 

provided at school. The best way to pass on information turned out to be using what is 

known as 'whisper marketing' between school staff and parents of children. Receiving 

information from carers also increased confidence in the project. 

In the scope of the RHP: Early multi-specialist intervention for families with a child with or 

at risk of disability, including pregnant women expecting a child with a disability – 

Beneficiaries participating in the qualitative study indicated that, initially, in the recruitment 

process, they used the possibility of placing an advertisement on the Internet on the website 

of the institutions (along with the rules and recruitment documents). Subsequently, posters 

were displayed in the most critical facilities in the area, where information could reach the 

parents of children, informing them about the ongoing recruitment process for the project. 

The recruitment activities for the study were well planned and adjusted to the target group. 

This was confirmed by the great popularity of the programme and the lack of problems with 

selecting therapeutic groups. 

2.1.11. Problems identified by stakeholders during the implementation of the RHP 

In the scope of the RHP: Prevention and rehabilitation of persons with motor organ 

dysfunctions hindering professional activity – the biggest problem was the patients' 

attitude to treatment. There were cases when a participant qualified for the study, had a 

series of meetings with specialists scheduled and did not show up for them or resigned 

during the therapy, which generated unnecessary costs and took the place of people who 

did not qualify while needing therapy in the field of the motor organ. 

In the scope of the RHP: Programme for the prevention of stress-related illnesses among 

working people in the Małopolskie Voivodeship for 2019-2021 with the prospect of 

continuation – the problem was the necessity arising from the programme to limit the 

implementation of therapeutic activities to weekends, which was not positively received by 

participants for whom time off from work is important in terms of maintaining work-life 

balance. Another obstacle was the commuting of the participants to the centre where the 

meetings were held. To counteract the effects of the COVID-19 pandemic, the beneficiaries 

applied for an extension of the implementation deadline and the employment of additional 

coaching staff. 

In the scope of the RHP: Early detection of postural and locomotor system malformations 

in school-age children – the biggest challenge was information issues (difficulties in 
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communication between the parent and the beneficiary) and the shortage of staff and 

coordinators in the school. 

In the scope of the RHP: Early detection of developmental defects in school-age children in 

terms of hearing disorders and speech defects – during the implementation, no problems 

were identified that affected the realisation of the programme. Above all, organisational 

support was appreciated, despite emerging difficulties related to the COVID-19 pandemic. 

In the scope of the RHP: Early multi-specialist intervention for families with a child with or 

at risk of disability, including pregnant women expecting a child with a disability – the 

biggest challenge was information issues (difficulties in communication between the parent 

and the beneficiary). However, the scale of the problems that arose during the programme 

implementation was not so burdensome that it could affect the success of the programme. It 

is worth noting that the top-down determination of the number of visits by the pedagogue, 

physician and other specialists was not positively received because it did not allow for 

adjustment to the individual needs of the ward.  

2.1.12. Impact of the COVID-19 pandemic on the implementation of the RHP 

In the scope of the RHP: Prevention and rehabilitation of persons with motor organ 

dysfunctions hindering professional activity – the COVID-19 pandemic had a very strong 

impact on programme implementation, as the realisation of the various phases was 

hampered due to the introduced sanitary restrictions. Project commitments were postponed 

in the schedule, resulting in the accumulation of several tasks at one time and a heavy 

burden on the team, which was not increased for the time. 

In the scope of the RHP: Programme for the prevention of stress-related illnesses among 

working people in the Małopolskie Voivodeship for 2019-2021 with the prospect of 

continuation – the COVID-19 pandemic caused difficulties in recruiting participants and 

organising training. However, this situation did not affect the successful implementation of 

the projects. 

In the scope of the RHP: Early detection of postural and locomotor system malformations 

in school-age children – the outbreak of the COVID-19 pandemic was a huge problem 

affecting the implementation of the RHP. The emerging sanitary restrictions and the related, 

inter alia, closure of educational institutions implied difficulties in implementing individual 

projects due to the impossibility of freely recruiting participants. 

In the scope of the RHP: Early detection of developmental defects in school-age children in 

terms of hearing disorders and speech defects – the outbreak of the COVID-19 pandemic 

had an impact on the need to reorganise the way projects were implemented. The necessity 

to quarantine children and transfer some of the support to the Internet was a major 

obstacle, as although the materials were transferred online, there was no way to verify to 
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what extent the recommendations had been implemented. However, once the schools 

opened, activities were intensified and fully implemented. 

In the scope of the RHP: Early multi-specialist intervention for families with a child with or 

at risk of disability, including pregnant women expecting a child with a disability – the 

negative impact of the COVID-19 pandemic on the programme's wards was noted. Due to 

the announced sanitary restrictions, a break in stationary work resulted in a so-called "gap in 

therapy" for patients for whom meetings should be held systematically. Moreover, due to 

sanitary restrictions and the fact that children remained at home, many of them, after 

returning to therapy, was characterized by social disorders, withdrawal and communication 

problems. Their condition qualified for the implementation of meetings with a psychologist, 

which unfortunately were missing. 

2.1.13. Impact of beneficiaries withdrawing from projects realisation on the implementation 

of RHP   

In the scope of the RHP: Prevention and rehabilitation of persons with motor organ 

dysfunctions hindering professional activity – no terminated contracts were recorded. All 5 

projects were implemented by the beneficiaries and have the status of completed contracts. 

As the analysis showed, withdrawals of beneficiaries from the realisation of projects did not 

affect the implementation of the RHP. 

In the scope of the RHP: Programme for the prevention of stress-related illnesses among 

working people in the Małopolskie Voivodeship for 2019-2021 with the prospect of 

continuation – 1 agreement was terminated for the total amount of EU funding in the 

amount of PLN 673,5 thousand2. As the analysis showed, the withdrawal of the beneficiary 

from the realisation of the project did not affect the implementation of the RHP. 

In the scope of the RHP: Early detection of postural and locomotor system malformations 

in school-age children – in the ROP MR 2014-2020 in the area of RHP related to early 

detection of postural and locomotor system malformations in school-age children, 7 

agreements were signed and then terminated for a total amount of EU support in the 

amount of PLN 5,9 million. Agreements terminated under the indicated RHP constitute as 

much as 58% of terminated agreements in all RHP. The high scale of terminated contracts 

was reflected in the pace of achieving the assumed target values of indicators (less than 

58% for the indicator Number of people at risk of poverty or social exclusion covered by 

health services in the program as of 30/06/2022, which at the same time raises concerns 

about the possibility of achieving the assumed target value of the aforementioned indicator 

under this RHP). 

 
2 Beneficiary Niepołomice Prevention and Treatment Center: Programme for the prevention of stress-related 
illnesses among working people in the Małopolskie Voivodeship for 2019-2021 with the prospect of 
continuation 
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In the scope of the RHP: Early detection of developmental defects in school-age children in 

terms of hearing disorders and speech defects – according to data as of 30/06/2022, 1 

agreement was signed and terminated in this Programme with EU funding at the level of PLN 

1,5 million. What is worth emphasizing, the terminated contract was several times larger 

than the currently implemented project in the field of early detection of developmental 

defects in school-age children in terms of hearing disorders and speech defects. However, 

what is essential, this problem did not affect the lack of possibility to achieve the planned 

target values of indicators (obviously, apart from the indicator Number of health service 

providers supported under the program, existing after the end of the project, which, 

however, due to its specificity, will be achieved at a later date). 

In the scope of the RHP: Early multi-specialist intervention for families with a child with or 

at risk of disability, including pregnant women expecting a child with a disability – in the 

RHP related to early multi-specialist intervention for families with a child with or at risk of 

disability, 1 agreement was terminated for the amount of PLN 2,715 million of EU funding. 

However, what is important, this problem did not affect the lack of possibility to achieve 

the planned target values of indicators (of course, apart from the indicator Number of 

health service providers supported under the program, existing after the end of the project, 

which, however, due to its specificity, will be achieved at a later date). 

In the case of unrealised ROPs, withdrawals of beneficiaries from the realisation of projects 

had a direct impact on the possibility of their implementation. 

2.1.14. Reasons for the Beneficiaries' resignation from concluding the agreement and their 

withdrawal from the execution of the signed agreement 

In the scope of the RHP: Programme for the prevention of stress-related illnesses among 

working people in the Małopolskie Voivodeship for 2019-2021 with the prospect of 

continuation – among the main reasons for termination of the agreemtn were: 

• problems in the form of order fulfilment and selection of contractors resulting from 

ambiguous provisions of the prevention program; 

• postponements due to the need to resolve issues related to the type of contract for 

which trainers should be employed; 

• technical problems during the development of the website (lack of compliance with 

standards and need for improvement). 

In the scope of the RHP: Early detection of postural and locomotor system malformations 

in school-age children – the key factors that led to the termination of the projects were 

mainly the declared epidemic state and its consequences, as well as organisational problems 

in the schools related to the dissemination of the questionnaires and their limited return 

among parents. Other complications encountered were the limited number of schools 

declaring their willingness to participate in the programme compared to that planned or 

problems in identifying project implementers. 
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In the scope of the RHP: Early detection of developmental defects in school-age children in 

terms of hearing disorders and speech defects – one of the main reasons for the 

termination of the agreement was the issue of screening tests in some schools conducted by 

the Ministry of Health, which ultimately complicated the recruitment process of participants. 

In the scope of the RHP: Early multi-specialist intervention for families with a child with or 

at risk of disability, including pregnant women expecting a child with a disability – one of 

the main factors that influenced the termination of the contract was the issue of the 

screening tests of some schools by the Ministry of Health, which ultimately contributed to 

complications in the recruitment of participants, more specifically, the issue of the inclusion 

of enrolled children in other institutions, thus violating the competition rules. 

RHP entitled "Implementation of motor rehabilitation as part of prevention of work 

disability due to cardiovascular diseases among the inhabitants of Małopolskie 

Voivodeship aged 36-55" was not implemented because the only Beneficiary participating in 

the competition withdrew from the contract. However, this was not a result of poor 

programme structure but only of factors beyond the control of the implementer and low 

interest in programme implementation on the part of the partners. Significant delays were 

noted already at the stage of the open call for proposals for fulfilling the role of Regional 

Units within the Project (despite two tender procedures, the Beneficiary did not receive a 

single offer), which resulted in holding up the implementation of other substantive and 

organisational tasks of the Project, e.g. selection of medical consultants, drawing of 

workplaces and recruitment of Project participants. It was decided to carry out a free-of-

charge selection of medical facilities willing to cooperate as Regional Units. However, this 

procedure was protracted due to budget negotiations, and there were resignations from the 

role. 

The reason for the lack of implementation of the RHP entitled "Early detection of eyesight 

defects in children aged 5 years", according to representatives of institutions responsible for 

the programming and implementation of health programs, there was low interest in the 

implementation by potential beneficiaries of the program, resulting, among other things, 

from fearing that they see a huge risk that the indicators will not be met and the actual costs 

may turn out to be higher than those planned in the regulations. A slightly different view of 

this phenomenon is presented by the Beneficiary himself, who was subject to qualitative 

research. In his opinion, at the very beginning, he had problems with interpreting the 

provisions of the competition documentation (concerning the level of project costs), but he 

also pointed out that he had encountered difficulty in the form of a relatively long waiting 

time for a meeting with the IB on the correct interpretation of the above-mentioned records. 
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2.1.15. Degree of implementation of the values of indicators and measures in projects in 

relation to assumed in the RHP 

Out of 14 analysed indicators, in 9 cases, the achieved value exceeded the 100% level of 

the target value, and in 1, it was close to 100%. However, there are also 2 indicators where 

the target value is 0, and in 1 it has only reached the level of 10% (this applies to result 

indicators, which will be measured only up to 4 weeks after the completion of the projects). 

An indicator with a below-target value is also that related to the number of people at risk of 

poverty or social exclusion covered by health services (60% in the case of the RHP -  Early 

detection of postural and locomotor system malformations in school-age children). It is 

worth noting that in the case of this RHP, as many as 7 agreements were signed and finally 

terminated for the total amount of EU support in the amount of PLN 5,9 million. Agreements 

terminated under the indicated RHP constitute 58,3% of the terminated contracts in all RHP, 

which affected the rate of achievement of the above indicator and the relatively low level of 

its implementation so far, which (as indicated in the earlier section) may raise concerns 

about the possibility of achieving the assumed target value. Ultimately, it can be concluded 

that the implementation of the five RHP is characterised by relatively high efficiency, despite 

the fact that the project implementation period fell on the time of the COVID-19 pandemic. 

In the scope of the RHP: Prevention and rehabilitation of persons with motor organ 

dysfunctions hindering professional activity – in all product and result indicators in the 

group of key indicators dedicated to this RHP, over 100% level of the target assumed in the 

agreements was achieved, with results ranging from 106,5% to 174,3%. In total, 2 470 

people were covered by the health program under the ESF (106,5% of the target set in the 

agreement), including 1 229 people aged 50 and more (174,3% of the target set in the 

agreements), and 2 282 people started or continued employment after leaving the program 

(170,9% achievement of the target assumed in the agreements). 

In the scope of the RHP: Programme for the prevention of stress-related illnesses among 

working people in the Małopolskie Voivodeship for 2019-2021 with the prospect of 

continuation – in all three measures, the values reached over 100% of the target assumed in 

the agreements were recorded. The number of people covered by the health program 

thanks to the ESF reached the level of 697 people (105,4% of the target set in the 

agreements), while the number of people aged 50 and more covered by the program so far 

amounted to 233 people (115,9% of the target set in the agreements). The highest level of 

implementation fell on the result indicator related to the number of people who started 

work or continued employment after leaving the program, which reached the level of 683 

people – 121,7% of the assumed level of implementation, which clearly proves the high 

effectiveness of the support. 

In the scope of the RHP: Early detection of postural and locomotor system malformations 

in school-age children – the analyzed RHP is measured by two indicators that have not yet 

achieved the assumed degree of implementation. In the case of the number of people at risk 
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of poverty or social exclusion covered by health services, the program reached the value of 1 

596 people - 57,9% of the target assumed in the agreements. Regarding the number of post-

project supported health service locations, the achieved value is 0 out of 37 destinations. It 

is worth emphasizing here that the two agreements being implemented do not yet have the 

status of completed projects, which means that their implementation is still ongoing. 

In the scope of the RHP: Early detection of developmental defects in school-age children in 

terms of hearing disorders and speech defects – monitoring is conducted utilising two 

indicators - one of them refers to the number of people at risk of poverty or social exclusion 

covered by health services in the program, which achieved the implementation rate of 

134,1% (i.e. 932 people). The second indicator relating to the number of health service 

places supported by the programme, existing after the end of the programme, still maintains 

a zero realisation rate (out of a target of 7 locations) – with project implementation 

continuing until the end of 2022.  

In the scope of the RHP: Early multi-specialist intervention for families with a child with or 

at risk of disability, including pregnant women expecting a child with a disability – 

according to the information from the indicators, 1 facility was adapted to the needs of 

people with disabilities within the framework of the RHP, 2 entities were supported in 

combating or counteracting the effects of the COVID-19 pandemic, as well as PLN 23,309 

thousand was spent on activities related to the COVID-19 pandemic. All three of the above-

mentioned measures reached the assumed level of 100% implementation. In addition, the 

program covered 6 223 people at risk of poverty or social exclusion with health services - 

which constitutes 98,6% of the indicator implementation degree. The weakest indicator was 

the number of health service providers supported by the projects, existing after the end of 

the project, which oscillates at the level of 8 places - i.e. 10% of the assumed target value. 

The last indicator's low implementation level may be the result of further implementation of 

most projects (4 out of 6 contracts) under this type of RHP. 

2.1.16. Stability of RHP effects 

In the scope of the RHP: Prevention and rehabilitation of persons with motor organ 

dysfunctions hindering professional activity – the provided support is characterized by high 

stability, as the patients have been trained in diverse areas related to dietetics, movement, 

as well as health-promoting methods of using the acquired knowledge. Patients participating 

in the project continue to use the services offered by medical facilities, and in the event that 

they develop another ailment or aggravation of already diagnosed ones, they return to 

specialists and receive further instructions on how to proceed appropriately. 

In the scope of the RHP: Programme for the prevention of stress-related illnesses among 

working people in the Małopolskie Voivodeship for 2019-2021 with the prospect of 

continuation – the effects achieved under the implemented RHP are permanent because the 

support of the mentees was associated with the change of habits related to maintaining 
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mental health. In order for the effects achieved so far to be sustainable in the long term, this 

type of support should be cyclical, not one-off. 

In the scope of the RHP: Early detection of postural and locomotor system malformations 

in school-age children – the effects achieved under the RHP are permanent, but they 

significantly depend on the attitude of the child and parents. The programme's sustainability 

is also greatly influenced by the cyclical nature of the meetings and the involvement of the 

younger age group and their parents, as implementing healthy habits and correct posture in 

smaller children contributes to the effective prevention of posture defects in the future. 

In the scope of the RHP: Early detection of developmental defects in school-age children in 

terms of hearing disorders and speech defects – participation in the programme had an 

impact on increasing the level and persistence of knowledge regarding the occurrence of 

speech defects and hearing disorders in a child. The sustainability of the effects achieved 

under this RHP is significantly influenced by the increased awareness of the parents of the 

supported children about the diagnosed defects. In the event that a mentee terminates 

participation in the programme or resigns during the programme for reasons beyond the 

organiser's control, he or she receives basic information on how to proceed and where to 

seek further support. 

In the scope of the RHP: Early multi-specialist intervention for families with a child with or 

at risk of disability, including pregnant women expecting a child with a disability – the 

effects of implementing the RHP are characterised by a very high degree of stability, and the 

effects achieved may translate into children maintaining their health in the future. The 

durability of the effects achieved by the Regional Health Programme depends on the ability 

to continue the programme in the future and the involvement of parents in the child's daily 

rehabilitation. Successful assistance to children is influenced by the repetitive nature of the 

activities undertaken at home and the ongoing education of carers in how to provide care. 

2.1.17. Unexpected RHP effects 

Unexpected effects were identified among the two RHP: 

In the scope of the RHP: Prevention and rehabilitation of persons with motor organ 

dysfunctions hindering professional activity – the unexpected effects of the implementation 

of the RHP are, first and foremost, the opportunity to make the patient aware of the 

significant role played by emotions and the blockage of the emotional sphere in the 

treatment of pain complaints (e.g. increased tension in the back muscles is related to the 

stress response). As the respondents pointed out, there is a tendency among patients to 

subconsciously redirect psychological discomfort into the form of bodily symptoms, in this 

case, related to the spine. 



 
 

Strona 49 z 229 

In the scope of the RHP: Early detection of postural and locomotor system malformations 

in school-age children – an unexpected effect of the RHP implementation was the diagnosis 

of obesity in children and their referral to a therapeutic treatment. 

2.1.18. Assessment of RHP effectiveness 

In the scope of the RHP: Prevention and rehabilitation of persons with motor organ 

dysfunctions hindering professional activity – as many as 81% of respondents are of the 

opinion that similar support should be continued in the future in its current form. Another 

6,4% of respondents also expressed the opinion that the support should be available in the 

future, but with some changes, while the remaining 12,5% indicated that they did not have 

an opinion on this subject. Respondents emphasised in their comments, inter alia, the need 

for a more extended period of therapy, periodic provision of this form of support or the 

possibility of using it again. 

In the scope of the RHP: Programme for the prevention of stress-related illnesses among 

working people in the Małopolskie Voivodeship for 2019-2021 with the prospect of 

continuation – as many as 76,9% of respondents believe that this type of support should be 

continued in the future, while another 1,6% express a similar view, however, with the 

reservation that some changes should be introduced in the support (the support change 

should concern increasing information and information details and the possibility of 

supplementing the support with field activities). The remaining 0,4% of respondents think 

that the support should not be continued, and 21,1% have no opinion on this subject.  

In the scope of the RHP: Early detection of postural and locomotor system malformations 

in school-age children – according to 73,9% of respondents, the programme should be 

continued in its current form. Another 2,5% also shared the opinion about the further 

implementation of this type of support, but after introducing some changes, the remaining 

23,6% of the interviewed participants did not express their opinion on this topic. Possible 

changes to the program should include better organisation, more places for corrective 

classes or extending the duration of the support. 

In the scope of the RHP: Early detection of developmental defects in school-age children in 

terms of hearing disorders and speech defects – in the opinion of 71,4% of respondents, 

this type of programme should be continued in its current form, and 1,1% also share this 

opinion, with the proviso that the support should undergo some changes. The few 

comments indicate that some participants would like to see changes regarding greater 

frequency and regularity of activities or involving parents in the programme. The second 

largest group – 27,5% of the respondents did not express their opinion on the need to 

continue the RHP. 

In the scope of the RHP: Early multi-specialist intervention for families with a child with or 

at risk of disability, including pregnant women expecting a child with a disability – as many 
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as 84,3% of respondents are of the opinion that the program should be continued in the 

future while maintaining its current form. Thus, as in the case of other RHP, this provides 

grounds for confirming the high legitimacy of continuing this type of support. 9,4% of the 

respondents also declared the need to continue implementing this type of support, but after 

taking into account some changes (the possibility for ongoing support for older children, 

increasing the number of classes and their duration), and 5,9% do not have an opinion on 

this subject. Only 0,4% of those polled believe that such activities should not be continued. 
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3. Wprowadzenie 

3.1. Cel badania 

Głównym celem badania była ocena efektów działań prowadzonych w ramach wdrożonych 

Regionalnych Programów Zdrowotnych. 

3.2. Kontekst badania 

W celu ogólnej poprawy zdrowia oraz zwiększenia świadomości zdrowotnej mieszkańców 

regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 (dalej RPO WM na lata 2014-2020) podjęto decyzję o wdrożeniu programów 

zdrowotnych w zakresie edukacji, profilaktyki i rehabilitacji, które mają pomóc w 

przeciwdziałaniu i wczesnemu wykrywaniu chorób będących najczęstszą przyczyną 

dezaktywacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych oraz programów ukierunkowanych na 

rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży, na obszarach, na których występuje kumulacja 

niekorzystnych zjawisk i problemów społecznych. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

zdrowia na lata 2014-2020 programy te podlegają ewaluacji efektów i oceny zachowania 

trwałości wypracowanych rezultatów w ramach poszczególnych regionalnych programów 

zdrowotnych. 

Ponadto obowiązek przeprowadzenia badania ewaluacyjnego wynika z zaktualizowanego 

Planu Ewaluacji RPO WM, przyjętego przez ZWM uchwałą nr 225/21 z dnia 9/03/2021 roku 

oraz zapisów Regionalnych Programów Zdrowotnych. 

Przedmiotem badania była ocena wdrożenia 7 Regionalnych Programów Zdrowotnych  w 

ramach RPO WM na lata 2014-2020:  

1. Oś priorytetowa 8 – Rynek pracy: 

PI 8vi – Aktywne i zdrowe starzenie się: 

Działanie 8.6 – Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej: 

Poddziałanie 8.6.2 – Programy zdrowotne. Typ projektu B. wdrożenie programów 

zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym 

regionu: 

• Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi 

wykonywanie pracy zawodowej; 

• Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy 

z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa 

małopolskiego w wieku 36-55 lat; 

• Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie 

województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji. 
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2. Oś priorytetowa 9 – Region spójny społecznie: 

PI 9iv – Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości 

usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym: 

Działanie 9.2 – Usługi społeczne i zdrowotne: 

Poddziałanie 9.2.1 – Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Typ projektu: A oraz B. 

wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów 

dzieci i młodzieży: 

• Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym; 

• Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie 

zaburzeń słuchu i wad wymowy; 

• Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w 

ciąży spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością; 

• Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat. 

 

3.3. Syntetyczny opis metodologii badawczej 

3.1.1. Przegląd literatury i analiza danych zastanych (desk research) 

Opis techniki badawczej: Analiza danych zastanych to metoda badań społecznych, która 

zakłada szczegółową analizę istniejących już i dostępnych danych. W jej wyniku następuje 

scalanie, przetworzenie i analiza danych rozproszonych dotychczas wśród rozmaitych źródeł.  

Analiza Desk Research objęła dokumentację programową i systemową; Bazy i dane 

pochodzące z systemu SL i e-RPO, obejmujące m.in.: dane o wskaźnikach, bazy uczestników, 

elementy umów i wniosków o dofinansowanie, dane dotyczące beneficjentów – niezbędne 

do realizacji badania; dane monitoringowe zbierane przez Beneficjentów w ramach 

projektów: m.in. ankiety badające satysfakcję uczestników, ankiety oceniające szkolenia, 

kwestionariusze poziomu wiedzy, dane dotyczące zgłaszalności, skuteczności; Informacje 

dostępne na portalu RPO WM 2014-2020 (Regionalne Programy Operacyjne), obejmujące: 

dokumentację konkursową naborów, w tym Regionalne Programy Zdrowotne, dane 

pochodzące z informacji kwartalnych z realizacji RPO WM 2014-2020; aporty z dotychczas 

przeprowadzonych badań ewaluacyjnych dotyczących realizacji RPZ z innych województw. 

Badanie ewaluacyjne pn. Wpływ interwencji podejmowanych w szczególności w ramach 12 

osi priorytetowej Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na zwiększenie dostępności usług 

zdrowotnych w regionie; ekspertyzy, opracowania istotne z punktu widzenia tematyki 

badania. 
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3.1.2. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) lub diady/triady 

W badaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za programowanie 

i wdrażanie programów zdrowotnych, tj.: Departamentu Rozwoju Regionu, Departamentu 

Monitorowania Wdrażania FE, Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i 

Polityki Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Małopolskiego Centrum 

Przedsiębiorczości. Wykonawca zrealizował dwa mini FGI  odnoszące się do 8 OP i 9 OP. 

3.1.3.  Telefoniczne wywiady indywidualne (TDI) 

W badaniu udział wzięli Beneficjenci i partnerzy projektów (w tym beneficjenci i partnerzy 

projektów, dla których umowa została rozwiązana), lekarze/fizjoterapeuci/psychologowie/ 

trenerzy realizujący świadczenia w ramach poszczególnych programów. Wykonawca 

zrealizował 33 wywiady. 

3.1.4. Wywiady CAWI/CATI (CAWI wspierane CATI – mixed mode) 

W przypadku techniki CAWI wspierane CATI do potencjalnych respondentów wysyłane były 

e-maile, zawierające: informację o badaniu, list polecający oraz link do ankiety. Osoby, które 

nie zareagowały na e-maila, otrzymały e-maile przypominające o badaniu, następnie 

zaś miejsce miał kontakt telefoniczny, służący realizacji badania CATI. W badaniu udział 

wzięło 1 604 uczestników i prawnych opiekunów uczestników. Zaproszenie do udziału w 

badaniu CAWI zostało skierowane do wszystkich potencjalnych respondentów, których 

adresami e-mail Wykonawca dysponował. Wykonawca zaprosił do badania CATI losowo 

wybranych respondentów, którzy nie wzięli udziału w badaniu CAWI.  

Struktura próby:  

Tabela 1. Struktura próby badawczej CAWI/CATI 

Nazwa RPZ 
Liczebność 

populacji 

Liczebność 

próby 

Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej 
2 420 343 

Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących 

na terenie województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z 

perspektywą kontynuacji 

627 247 

Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu 

ruchu u dzieci w wieku szkolnym 
1 596 314 

Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku 

szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy 
932 273 
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Nazwa RPZ 
Liczebność 

populacji 

Liczebność 

próby 

Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z 

dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym 

niepełnosprawnością 

6 780 427 

Razem 12 355 1 604 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od Zamawiającego. 

3.1.5. Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) 

W badaniu udział wzięli eksperci w obszarach objętych przez poszczególne zrealizowane RPZ, 

m.in.: specjaliści z dziedziny ochrony zdrowia (lekarze, fizjoterapeuci, psychologowie), 

przedstawiciele instytucji świadczących usługi medyczne oraz przedstawiciele beneficjentów. 

Wykonawca zrealizował 5 FGI – po 1 dla każdego zrealizowanego RPZ-tu. 

3.1.6. Warsztat ewaluacyjny 

Podczas warsztatu ewaluacyjnego specjaliści z danej dziedziny spotykają się w celu 

omówienia wyników badań zrealizowanych przez Wykonawcę. Przed realizacją badania 

respondentom przekazywane są wyniki zrealizowanych przez Wykonawcę badań, aby mogli 

oni przygotować się do udziału w dyskusji.  

Z uwagi na charakter badania, w tym oparcie się o wyniki przeprowadzonych badań, nie 

przewiduje się opracowania odgórnego scenariusza dla warsztatu ewaluacyjnego. Na jego 

potrzeby opracowana zostanie prezentacja multimedialna zawierająca zebrane dotychczas 

materiały i wnioski, pozwalając na bieżącą dyskusje na ich temat. W warsztacie udział wezmą 

przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację RPO WM. 

Warsztat ewaluacyjny posłużył omówieniu wyników ewaluacji oraz wypracowaniu kształtu 

rekomendacji, w związku z tym uzasadniona była realizacja warsztatu w ostatniej fazie 

realizacji zamówienia. Do badania zostały zaproszone osoby posiadające największą wiedzę 

na temat zagadnień objętych badaniem. Dobór respondentów został uzgodniony z 

Zamawiającym. 

Zastosowanie warsztatu ewaluacyjnego umożliwiło tym samym omówienie wyników 

przeprowadzonej ewaluacji przedstawionych we wstępnej wersji raportu końcowego oraz 

wstępnych wniosków i rekomendacji, jak również wypracowanie możliwych do wdrożenia 

rekomendacji. 
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3.1.7. Studium przypadku (case study)  

Wykonawca na potrzeby każdego case study zrealizował 1 wywiad z uczestnikiem projektu 

albo jego opiekunem prawnym. Case study dotyczyło wpływu RPZ na uczestników projektów 

i ich opiekunów prawnych. 

Wykonawca zrealizował: 

• 2 case study dotyczące wpływu RPZ „Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami 

narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej” na uczestników 

projektów i ich opiekunów prawnych; 

• 2 case study dotyczące wpływu RPZ „Program profilaktyki chorób odstresowych u 

osób pracujących na terenie województwa małopolskiego na lata 2019-2021 

z perspektywą kontynuacji” na uczestników projektów i ich opiekunów prawnych; 

• 2 case study dotyczące wpływu RPZ „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych 

postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” na uczestników projektów i ich 

opiekunów prawnych; 

• 2 case study dotyczące wpływu RPZ „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci 

w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy” na uczestników 

projektów i ich opiekunów prawnych; 

• 2 case study dotyczące wpływu RPZ „Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla 

rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością” 

na uczestników projektów i ich opiekunów prawnych. 
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4. Uwarunkowania ochrony zdrowia w województwie 

małopolskim z uwzględnieniem wsparcia RPZ w RPO WM 

na lata 2014-2020 

4.1. Sytuacja w obszarze zdrowia w województwie małopolskim 

4.1.1. Uwarunkowania demograficzne i ich wpływ na kierunek rozwoju usług 

zdrowotnych w województwie małopolskim na podstawie danych GUS 

Ogólną liczbę ludności (31.12.2021 r.) województwa małopolskiego oszacowano na 

3 407 727 osób (4 pozycja w kraju), co odpowiada za ponad 8,9% łącznej populacji kraju. W 

latach 2014-2021, Małopolskie było jednym z czterech województw, w których odnotowano 

wzrost liczby ludności - w regionie był to przyrost o ponad 39,4 tys. osób. Warto zwrócić 

jednak uwagę, że w przeciągu ostatniego roku (2021), po raz pierwszy w analizowanym 

okresie, w województwie małopolskim liczba ludności spadła o -2,7 tys. osób. Ta tendencja 

dotyczyła łącznie aż 15 województw, a ubytek ludności wyrażony w liczbach,  był w 

Małopolsce najniższy spośród wszystkich regionów. 

Tabela 2. Podstawowe informacje demograficzne o województwach według stanu na 
31.12.2021 r. 

Województwo 
Liczba ludności Wskaźnik 

feminizacji 

Wskaźnik 

urbanizacji ogółem mężczyźni kobiety w miastach 

Dolnośląskie 2 880 432 1 383 971 1 496 461 1 961 026 108,1 68,1 

Kujawsko-Pomorskie 2 047 900 991 900 1 056 000 1 194 020 106,5 58,3 

Lubelskie 2 076 382 1 006 098 1 070 284 963 657 106,4 46,4 

Lubuskie 999 205 485 524 513 681 644 626 105,8 64,5 

Łódzkie 2 416 902 1 151 263 1 265 639 1 499 697 109,9 62,1 

Małopolskie 3 407 727 1 653 296 1 754 431 1 634 837 106,1 48,0 

Mazowieckie 5 419 721 2 592 472 2 827 249 3 493 134 109,1 64,5 

Opolskie 969 410 468 296 501 114 513 623 107,0 53,0 

Podkarpackie 2 110 694 1 033 111 1 077 583 874 017 104,3 41,4 

Podlaskie 1 165 262 567 453 597 809 708 836 105,3 60,8 

Pomorskie 2 346 982 1 141 099 1 205 883 1 476 237 105,7 62,9 

Śląskie 4 455 877 2 144 179 2 311 698 3 399 498 107,8 76,3 

Świętokrzyskie 1 212 564 590 512 622 052 549 432 105,3 45,3 

Warmińsko-Mazurskie 1 405 359 686 688 718 671 828 321 104,7 58,9 

Wielkopolskie 3 489 074 1 696 163 1 792 911 1 869 152 105,7 53,6 

Zachodniopomorskie 1 676 920 814 055 862 865 1 141 885 106,0 68,1 

Łącznie 38 080 411 18 406 080 19 674 331 22 751 998 106,9 59,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Na zmianę liczby ludności w latach 2014-2021 składało się dodatnie saldo migracji przez cały 

analizowany okres3, jak i ruch naturalny, w latach 2014-2019 mający charakter przyrostu, a w 

latach 2020-2021 już ubytku.  Gęstość zaludnienia w 2021 roku wyniosła 224 osoby na 1 km2 

(wobec średniej dla Polski - 112 osób), a więc był to drugi najwyższy wynik w kraju, po 

województwie śląskim. Wskaźnik feminizacji (liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn) w 

2021 r. obliczono na 106,1 kobiet (wobec 106,9 w Polsce), stawiając region na 8 pozycji w 

porównaniu do pozostałych województw. Małopolskie charakteryzuje się niskim 

wskaźnikiem urbanizacji (tj. udziałem ludności miejskiej w ogólnej populacji) na poziomie 

48,0% (13 pozycja), co jest wartością znacznie poniżej średniej krajowej (59,7%).  

W przypadku struktury ludności według grup ekonomicznych4, ludność w wieku 

przedprodukcyjnym w województwie małopolskim w 2020 r. stanowiła 19,1% ogólnej 

populacji regionu, klasyfikując Małopolskę na 4 pozycji w kraju. Udział ten był wyższy od 

średniej krajowej, wynoszącej 18,2% oraz najwyższy spośród sąsiednich województw. 

Ludność w wieku produkcyjnym odpowiadała natomiast za 60,2% mieszkańców (5 miejsce) i 

był to wynik również wyższy niż średnia dla wszystkich województw, oscylująca na poziomie 

59,5%.  Pozostałe 20,7% przypadało na ludność w wieku poprodukcyjnym i był to najniższy 

wynik odnotowany wśród województw oraz niższy od średniej dla Polski (22,3%). Można 

więc stwierdzić że województwo małopolskie charakteryzuje się jedną z najkorzystniejszych 

struktur ludności pod kątem grup ekonomicznych, szczególnie korzystne są sytuacje 

najniższego udziału ludności wieku poprodukcyjnego i jedne z najwyższych populacji wieku 

przedprodukcyjnego. Ma to wpływ również na służbę zdrowia - wyższy udział osób młodych 

a niższy osób starszych, może nie obciążać tak znacząco podmiotów systemu ochrony 

zdrowia jak w innych regionach o mniej korzystnej strukturze ludności.  

W latach 2014-2020, udział osób w wieku przedprodukcyjnym w Małopolsce, wzrósł o 0,1 

p.p. (tendencja wzrostowa została odnotowana tylko w 7 województwach), natomiast w 

skali kraju zarejestrowano wzrost o 0,2 p.p. Z kolei ludność w wieku produkcyjnym w 

województwie małopolskim zanotowała spadek rzędu -2,7 p.p., co było charakterystyczne 

dla wszystkich regionów w Polsce. Warto jednakże zaznaczyć, że skala spadku tej grupy 

ludności w Małopolskim, była mniejsza niż w skali kraju (-3,5 p.p.). Tendencja odwrotna 

miała natomiast miejsce w przypadku zmiany odsetka populacji wieku poprodukcyjnego w 

latach 2014-2020, gdyż we wszystkich województwach zauważalny jest wzrost udziały tej 

grupy ekonomicznej. W województwie małopolskim wzrost osiągnął wynik 2,5 p.p., podczas 

gdy w ujęciu całej Polski, wartość ta wzrosła o 3,3 p.p.  

 
3 Główny Urząd Statystyczny nie podaje salda migracji na 2015 rok, jednakże do obliczenia salda migracji za 
2015 rok wykorzystuje się dane o migracjach wewnętrznych za 2015 r. i migracjach zagranicznych za 2014 r. 
4 Na grupy ekonomiczne składa się: ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), ludność w wieku 
produkcyjnym (mężczyźni 18-64 lata, kobiety - 18-59 lat) oraz ludność w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni - 65 
lat i więcej, kobiety - 60 lat i więcej). 
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Mapa 1. Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w układzie 
gmin województwa małopolskiego według stanu na 2020 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Istotnym pomiarem sytuacji demograficznej są wskaźniki obciążania demograficznego, w 

tym wypadku miernik określający liczbę osób w wieku poprodukcyjnym przypadającą na 100 

osób w wieku produkcyjnym.  W 2020 r. w województwie małopolskim wskaźnik ten wyniósł 

34,4 osoby, stawiając województwo na 15 pozycji w kraju, była to także wartość poniżej 

średniej wojewódzkiej wynoszącej 37,5 osoby. Można więc stwierdzić, że w odniesieniu do 

innych jednostek wojewódzkich, sytuacja w demograficzna w strukturze ekonomicznych 

grup wieku, jest jedną z najkorzystniejszych w kraju. Jednakże w ujęciu wewnątrz 

wojewódzkim zauważalne jest duże zróżnicowanie wskaźnika obciążenia demograficznego. 

Najwyższe wartości przekraczające ponad 40% osiągają gminy w północno-zachodnich 

rejonach oraz największe miasta województwa, natomiast najniższe w gminach południowej 

części Małopolski, szczególnie w powiatach nowosądecki, limanowskim i nowotarskim. 

Najwyższy wskaźnik obciążenia demograficznego w 2020 roku odnotowano w gminach 

miejskich:  Oświęcim (47,7%), Bolesław (46,7%) oraz Gorlice (46,2), najniższy z kolei w 

gminach wiejskich Słopnice (18,9%), Łabowa (20,9%) oraz Kamionka Wielka (22,1%). Wypada 

więc stwierdzić, że w województwie małopolskim, podobnie jak w innych regionach kraju, 

największe wartości wskaźnika obciążenia demograficznego dotyczą dużych i średnich 

ludnościowo miast, najmniejsze z kolei zaznaczają się najczęściej na obszarach wiejskich.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 

Mediana wieku w województwie małopolskim, a więc przeciętny wiek zbiorowości, została 

oszacowana na 40,7 lat w 2021 roku, umiejscawiając region na 15 pozycji w kraju. Wartość ta 

jest również mniejsza od średniej wojewódzkiej oscylującej na poziomie 42,0 lat. W 

Małopolsce (identycznie jak w pozostałych regionach), mediana wieku jest wyższa u kobiet 
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Wykres 1. Mediana wieku w województwie małopolskim w podziale na płeć w 
latach 2018-2021. 
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(42,1 lat) niż mężczyzn (39,3 lat). Podobnie jak w medianie wieku dla całej populacji, również 

w rozbiciu na płeć, województwo cechuje się niższymi wynikami niż średnia dla Polski 

(odpowiednio dla kobiet - 43,6 lat, dla mężczyzn - 40,4 lat) i ponownie plasuje jednostkę na 

15 lokacie w zestawieniu do innych regionów. W latach 2018-2021 mediana wieku w 

Małopolsce odnotowała wzrost z 39,7 do 40,7 lat (o 1 rok), lecz warto zaznaczyć, że 

tendencja przyrostu dotyczyła wszystkich województw. Łącznie w skali wszystkich regionów, 

mediana wieku wzrosła o 1,6 lata w przeciągu czterech lat.  

Podsumowując, województwo małopolskie charakteryzuje się korzystniejszą sytuacją 

demograficzną (udziały ludności wieku przedprodukcyjnego, poprodukcyjnego, saldo 

przyrostu/ubytku rzeczywistego, mediana wieku), w porównaniu do pozostałych regionów. 

Niestety kierunek zmian w ujęciu czasowym, wskazuje na rosnące wyzwania demograficzne, 

które w przyszłości będą się pogłębiać i z pewnością będą stanowić wyzwanie przy 

planowaniu regionalnej polityki rozwoju.  

4.1.2.  Stan zdrowia mieszkańców oraz usług zdrowotnych województwa 

małopolskiego 

Według opracowania GUS pt. „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r.” w województwie 

małopolskim znajdowały się 72 szpitale, w które dysponowały bazą ok. 14 tys. łóżek– 

odpowiadało to za 8,1% wszystkich łózek szpitalnych w Polsce. Łącznie szpitale w Małopolsce 

leczyły ponad 467,3 tys. osób, co stanowiło ponad 8,1% łącznej liczby osób leczonych w kraju 

w 2020 roku. W latach 2014-2020 we wszystkich województwach odnotowano spadek liczby 

łóżek w szpitalach - w małopolskim wyniósł on ponad 1,4 tys. łóżek (ubytek -9,6% bazy 

łóżkowej), natomiast pod kątem dynamiki ubytku, region zajął 10 miejsce w kraju. 

Identycznie sytuacja ma miejsce w przypadku liczby osób leczonych, gdzie w analizowanym 

okresie we wszystkich regionach nastąpił ubytek – w województwie małopolskim wyniósł on 

135 tys. osób (spadek o -22,4% - 14 lokata wśród województw).  

Tabela 3. Zestawienie liczby szpitali ogólnych, łóżek oraz leczonych według województw w 
2020 roku. 

Województwo Szpitalea  

Łóżkab Leczenic 

ogółem na 10 tys. ludności  ogółem  
na 10 tys. 

ludności 

Dolnośląskie  86  13 294 46,0  430 273 1 484 

Kujawsko-pomorskie  40  8 593 41,7  282 894 1 367 

Lubelskie  45  10 738 51,2  342 840 1 630 

Lubuskie  26  4 172 41,4  133 517 1 322 

Łódzkie  60  11 491 47,1  410 879 1 678 

Małopolskie  72  13 540 39,7  467 326 1 369 

Mazowieckie  118  24 294 44,8  857 282 1 579 

Opolskie  29  4 022 41,2  115 031 1 173 
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Województwo Szpitalea  

Łóżkab Leczenic 

ogółem na 10 tys. ludności  ogółem  
na 10 tys. 

ludności 

Podkarpackie  41  9 045 42,6  319 983 1 505 

Podlaskie  34  5 401 46,0  188 475 1 602 

Pomorskie  43  8 615 36,7  328 483 1 400 

Śląskie  141  22 668 50,5  647 390 1 436 

Świętokrzyskie  24  5 404 44,1  195 930 1 593 

Warmińsko-mazurskie  41  6 381 45,0  223 626 1 574 

Wielkopolskie  54  13 008 37,2  541 359 1 547 

Zachodniopomorskie  44  6 901 40,9  249 704 1 475 

Łącznie 898  167 567 43,8  5 734 992 1495  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS pt. "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r.". 

Objaśnienia: 

a. Dane nie obejmują szpitali dziennych, b. Łącznie z łóżkami i inkubatorami dla noworodków, 

c. Liczba pacjentów zarejestrowanych w księdze głównej szpitala (bez ruchu międzyoddziałowego) 

 

Wykres 2. Liczba łóżek i leczonych na 10 tys. ludności według województw w 2020 roku. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS pt. "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r.". 

Województwo małopolskie zaznacza się dosyć niską liczbą łóżek w przeliczeniu na liczbę 

ludności - w 2020 roku było to 39,7 łóżek na 10 tys. mieszkańców, klasyfikując region dopiero 

na 14 miejscu w porównaniu do pozostałych jednostek wojewódzkich. Również dynamika 

zmian w latach 2014-2020 przedstawia niekorzystną tendencją spadkową (widoczną we 

wszystkich województwach) wynoszącą ubytek rzędu -4,76% i stawiającą Małopolskę na 10 

pozycji w kraju. Z kolei, liczba osób leczonych w szpitalach na 10 tys. ludności osiągnęła 
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wartość 1369 osób w Małopolsce, będąc dosyć niskim wynikiem w zestawieniu z innymi 

województwami (13 pozycja). Podobna, jak w przypadku łózek, jest sytuacja dynamiki zmian, 

zaznaczająca się trendem spadkowym we wszystkich regionach.  

Kadra medyczna według danych na 2020 r., w województwie małopolskim składała się z 

ponad 8,3 tys. lekarzy, ok. 1,6 tys. lekarzy dentystów, ok. 2,6 tys. farmaceutów, 18,3 tys. 

pielęgniarek, 2,1 tys. położnych i ok. 3,5 tys. fizjoterapeutów. Region cechuje się wysoką 

koncentracją fizjoterapeutów (11,1% ich ogólnej liczby w Polsce) oraz lekarzy dentystów 

(11,0%), podczas gdy dosyć niski udział jest widoczny w przypadku ratowników medycznych 

(8,7%). W przypadku ratownictwa medycznego warto wspomnieć, że według BASIW5, w 

Małopolskim mieści się 137 Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM), co w przeliczeniu na 

100 tys. mieszkańców daje wartość 4,017 ZRM, co jest wynikiem niezbyt korzystnym i stawia 

województwo dopiero na 12 pozycji w kraju (średnia dla Polski 4,464 ZMR na 100 tys. osób). 

Tabela 4. Liczba pracowników ochrony zdrowia w układzie województw według stanu na 
31.12.2020 r. 

Województwa Lekarze 
Lekarze 

dentyści 
Farmaceucia Pielęgniarkib Położneb Fizjoterapeucib 

Dolnośląskie  6 967 889 2 195 13 868 1 524 2 433 

Kujawsko-pomorskie  5 246 815 1 428 10 635 1 253 2 083 

Lubelskie  5 401 1 013 1 790 12 407 1 564 1 761 

Lubuskie  2 040 594 576 4 528 494 702 

Łódzkie  6 732 1 152 2 047 11 912 1 595 1 534 

Małopolskie  8 303 1 573 2 555 18 315 2 117 3 492 

Mazowieckie  15 186 1 833 4 352 28 472 3 391 4 646 

Opolskie  1 934 450 602 4 882 526 855 

Podkarpackie  4 718 1 052 1 299 12 826 1 631 2 828 

Podlaskie  3 009 345 867 6 142 775 731 

Pomorskie  5 181 752 1 857 9 068 959 1 363 

Śląskie  10 970 1 512 3 454 24 089 2 744 3 406 

Świętokrzyskie  2 987 490 770 7 553 815 1 556 

Warmińsko-mazurskie  3 154 588 760 6 903 717 835 

Wielkopolskie  5 674 454 2 778 11 963 2 087 1 809 

Zachodniopomorskie  4 753 836 1 057 7 518 1 012 1 445 

Łącznie 92 255 14 348 28 387 191 081 23 204 31 479 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS pt. "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r.". 

Objaśnienia: 

a. Magistrzy farmacji  w aptekach ogólnodostępnych, punktach aptecznych i aptekach szpitalnych, 

b. Z wykształceniem wyższym lub średnim 

 
5 Dane pochodzą z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych (BASIW) ze strony https://basiw.mz.gov.pl/ 
(dostęp: 10.06.2022 r.). 

https://basiw.mz.gov.pl/
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Interesujące wyniki, w kontekście województwa małopolskiego zawiera opracowanie 

Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Stan zdrowia ludności Polski w 2019 roku” dotyczące 

danych statystycznych na temat stanu zdrowia ludności Polski w podziale na jednostki 

administracyjne.  Z badania można wyciągnąć następujące wnioski: 

• odsetek ludności deklarującej stan zdrowia jako zły i bardzo zły w Małopolsce osiąga 

wartość poniżej średniej krajowej, podobna sytuacja ma miejsce w przypadku 

odsetka ludności deklarującej długotrwałe problemy zdrowotne, czy populacji w 

wieku 15 lat i więcej palącej tytoń; 

•  odsetek ludności w wieku 15 lat i więcej deklarującej  bóle środkowej partii pleców  

czy bóle szyi (karku) w województwie małopolskim jest z kolei wyższy niż średnie 

wartości dla wszystkich województw; 

• podobnie jak w  innych województwach, również w Małopolsce kobiety częściej 

wskazują na występowanie różnego rodzaju schorzeń, natomiast mężczyźni częściej 

składają deklaracje palenia tytoniu.
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Mapa 2. Odsetek ludności deklarującej stan zdrowia jako zły i bardzo zły według województw w 2019 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS pt. „Stan zdrowia ludności Polski w 2019 roku”. 
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Mapa 3. Odsetek ludności deklarującej długotrwałe problemy zdrowotne według województw w 2019 roku. 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS pt. „Stan zdrowia ludności Polski w 2019 roku”. 
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Mapa 4. Odsetek ludności w wieku 15 lat i więcej deklarującej palenie tytoniu według województw w 2019 roku. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS pt. „Stan zdrowia ludności Polski w 2019 roku”. 
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Mapa 5. Odsetek ludności w wieku 15 lat i więcej deklarującej chorobę zwyrodnieniową stawów według województw w 2019 roku. 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS pt. „Stan zdrowia ludności Polski w 2019 roku”. 
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Mapa 6.Odsetek ludności w wieku 15 lat i więcej deklarującej bóle dolnej partii pleców według województw w 2019 roku. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS pt. „Stan zdrowia ludności Polski w 2019 roku”. 
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Mapa 7. Odsetek ludności w wieku 15 lat i więcej deklarującej bóle środkowej partii pleców według województw w 2019 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS pt. „Stan zdrowia ludności Polski w 2019 roku”. 



 
 

Strona 70 z 229 

Mapa 8.Odsetek ludności w wieku 15 lat i więcej deklarującej bóle szyi (karku) według województw w 2019 roku. 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS pt. „Stan zdrowia ludności Polski w 2019 roku”.
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4.1.3.  Znaczenie pandemii COVID-19 w obszarze ochrony zdrowia w latach 2020-

2022  

Wybuch nowej pandemii o skali jaka nie była zauważalna od czasów epidemii tzw. Hiszpanki 

w okresie po I wojnie światowej, była ogromnym wstrząsem dla społeczeństw na całym 

świecie, w tym również dla Polaków. Epidemia zmusiła do zmiany zachowań i specyficznych 

działań, mających na celu ograniczenie rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2. Pandemia 

COVID-19 w latach 2020-2022 przyczyniła się do szybkich przekształceń w strukturach 

społeczno-gospodarczych na całym świecie. Zmianie uległy zasady działalności wielu 

podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w obszarze gastronomii, kultury oraz sportu, 

natomiast kontakty społeczne zostały w zdecydowanej mierze ograniczone oraz 

przekształcone w formę interaktywnych form komunikacji. Pandemia uderzyła przede 

wszystkim w funkcjonowanie służby zdrowia, zmuszając personel medyczny do walki z nową 

chorobą pandemiczną, na którą zachorowało ponad 6 mln Polaków, a dla ponad 116 tys. 

osób była (zarówno główną jak i dodatkową) przyczyną śmierci (stan na 31.05.2022 r.)6. 

COVID-19 miał również wpływ na dostępność do usług służby zdrowia, która przeciążona 

walką z pandemią, nie była w stanie prowadzić takiej samej działalności jak w okresie 

przedpandemiczym. Doprowadziło to m.in. do odwołania lub ograniczenia liczby 

specjalistycznych porad czy zabiegów lekarskich.  

Jedynym skutecznym sposobem walki z pandemią COVID-19 okazały się szczepionki, przede 

wszystkim zachodnich producentów takie jak Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna czy 

AstraZeneca – wszystkie były i są stosowane w programie szczepień w całej Polsce.  

W ramach szczepień według danych Ministerstwa Zdrowia na dzień 31.05.2022 r., w 

województwie małopolskim w pełni zaszczepionych zostało 1 664 183 osób, co odpowiadało 

za 48,8% łącznej populacji regionu. Odsetek ludności w pełni zaszczepionej w Małopolsce 

lokował region na 10 pozycji wśród województw. Zainteresowanie szczepieniami przeciwko 

COVID-19 w 2022 roku zarejestrowało wyraźny spadek zarówno w ujęciu Małopolski jak i 

całego kraju, można więc stwierdzić że zjawisko szczepień będzie mieć już tylko ograniczony 

ilościowo charakter.  

Warto jednak zaznaczyć że według Ministerstwa Zdrowia, dokładne statystyki dotyczące 

liczby oraz odsetka osób zaszczepionych według województw, gmin i powiatów, są nadal 

obiektem analizy, a w podawanych komunikatach i zestawieniach występują nieścisłości. 

Ministerstwo Zdrowia informuje, że suma szczepień prezentowanych w poszczególnych 

województwach może nie równać się liczbie szczepień na poziomie Polski. Suma szczepień w 

poszczególnych powiatach może nie odpowiadać z kolei liczbie szczepień w danym 

województwie – zdaniem Ministerstwa rozbieżności są związane z jakością danych i podlega 

 
6 Dane pochodzą ze strony:  https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2 
(dostęp: 10.06.2022 r.). 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2
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ciągłej niwelacji. Jednakże głównym celem jest zaprezentowanie intensywności zjawiska w 

układzie terytorialnym, celem uzyskania podstawowych informacji o zainteresowaniu 

ludności programem szczepień. 

Wykres 3. Liczba ludności w pełni zaszczepiona oraz odsetek ludności w pełni zaszczepionej 
według województw według stanu na 31.05.2022 r. 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych na stronie 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19 oraz danych demograficznych z 

Banku Danych Lokalnych GUS. 

W zasobach Głównego Urzędu Statystycznego7, wśród pojawiających się danych związanych 

z pandemią, można znaleźć liczbę zgonów, spowodowanych chorobą COVID-19. Według 

danych na 2020 r. ponad 3,5 tys. zgonów w województwie małopolskim było 

spowodowanych wirusem SARS-Cov-19 – stanowiło to 9,04% łącznej liczby zgonów w 

Małopolsce (podczas gdy średnia dla kraju wyniosła 8,68%). Udział zgonów spowodowanych 

chorobą COVID-19 stawiał woj. małopolskie na 6 pozycji w Polsce, co można uznać za dosyć 

wysoki wynik. Zgony z przyczyny nowej choroby pandemicznej z województwa 

małopolskiego stanowiły 8,5% wszystkich tego typu zgonów w Polsce w 2020 roku. 

Natomiast Centrum e-Zdrowia (CeZ)8 podaje statystyki zgonów spowodowanych infekcją 

COVID-19 w latach 2021-2022 (do 28.03.2022 r.) w podziale na jednostki administracyjne. 

Tak więc według danych z CeZ, w Małopolsce COVID-19 był przyczyną śmierci dla 6 673 

osób, odpowiadając za ok. 7,8% wszystkich zgonów w Polsce, spowodowanych tą chorobą. 

 
7 Dane pobrane ze strony https://bdl.stat.gov.pl/ (dostęp 09.06.2022 r.) Głównego Urzędu Statystycznego. 
8 Dane pobrane ze strony https://dane.gov.pl/ (dostęp 09.06.2022 r.) występujące pod oznaczeniem Statystyki 
zakażeń i zgonów z powodu COVID-19 z uwzględnieniem zaszczepienia przeciw COVID-19. 
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Warto zwrócić uwagę, że 19,7% ludności (tj. 1 314 osób), która zmarła z powodu COVID-19 w 

województwie małopolskim w badanym przedziale czasowym, otrzymała przynajmniej 1 

dawkę dwuczęściowej szczepionki ochronnej. Udział ten klasyfikuje region na 10 pozycji 

kraju, oraz jest niższy niż uśredniona wartość dla Polski, oszacowana na 20,7%. 

Mapa 9. Odsetek ludności w pełni zaszczepionej przeciwko COVID-19 w układzie gmin 
według stanu na 29.03.2022 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych na portalu Otwarte Dane 

(https://dane.gov.pl/). 

https://dane.gov.pl/
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Odsetek ludności w pełni zaszczepionej według stanu na 28.03.2022 r. wykazuje duże 

zróżnicowanie przestrzenne w ujęciu gmin, szczególnie widoczne między wschodnimi a 

zachodnimi częściami Polski. Gminą z najniższym odsetkiem zaszczepienia w kraju jest gmina 

wiejska Czarny Dunajec  (woj. małopolskie) – 25,9%, a wśród 30 najsłabiej wyszczepionych 

jednostek gminnych, aż 5 gmin jest z województwa małopolskiego (w tym 3 w pierwszej 

dziesiątce). Najwyższy udział osób zaszczepionych wystąpił w gminie miejsko-wiejskiej 

Wronki (woj. wielkopolskie) – 79,5%, z kolei najbardziej wyszczepioną gminą w 

województwie małopolskim jest miasto Kraków- 71,2%, ulokowane na 19 pozycji w kraju. 

Niski poziom ludności w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 w Małopolsce może być 

podyktowany różnorodnymi czynnikami społeczno-kulturowymi. 

Pandemia COVID-19 wpłynęła bezpośrednio na możliwość funkcjonowania placówek 

ochrony zdrowia, szczególnie w okresach szczytowych zachorowań i wprowadzanych 

obostrzeń. To oczywiście musiało odcisnąć piętno na możliwości sprawnego realizowania 

działań w ramach wdrażanych RPZ. Jak wynika z przeprowadzonej analizy wpływ ten odczuli 

zarówno beneficjenci, jak i sami uczestnicy. Beneficjenci przyznali, że okresowo nie mogli 

realizować poszczególnych zadań projektu, ponieważ poradnie i oddziały w których 

pracowali, ze względu na obostrzenia sanitarne zostały zamknięte. Po ich otwarciu, pacjenci 

niechętnie wrócili do dalszej terapii, ponieważ towarzyszył im strach przed zachorowaniem. 

Dodatkowo konieczność zachowania środków sanitarnych (m.in. maseczka, dezynfekcja) była 

dla pacjentów dodatkowym utrudnieniem podczas rehabilitacji. Część podopiecznych 

zrezygnowała z dalszej terapii i konieczne było znalezienie na ich miejsce innych osób. 

Niejednokrotnie konieczne było również złożenie pisma z prośbą o wydłużenie realizacji 

projektu. Sami uczestnicy z kolei wskazywali na odczuwanie niepokoju w związku z braniem 

udziału w projektach, bądź na konieczność noszenia maski w trakcie zajęć, czy też na 

przesuwanie terminów tychże spotkań, ze względu na czasowe absencje osób je 

prowadzących (wynikające z zachorowań bądź przebywania na kwarantannie). 

4.2. Wsparcie Regionalnych Programów Zdrowotnych w ramach RPO 

WM 2014-2020 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 (RPO WM na lata 2014-2020) w obszarze Regionalnych Programów Zdrowotnych 

(RPZ), podpisano łącznie 17 obowiązujących  umów na łączną kwotę 26,7 mln PLN 

dofinansowania UE. Projekty realizowane są łącznie na obszarze 14 powiatów i 2 miast na 

prawach powiatu województwa małopolskiego, z największym wkładem UE w powiatach 

krakowskim i olkuskim, gdzie udział w ogólnej sumie podpisanych umów związanych z RPZ, 

przekracza 20%. Warto wspomnieć, że w ramach RZP realizowany jest również jeden projekt 

o wkładzie UE w wysokości 420,2 tys. PLN, w którym nie wskazano miejsca realizacji na 

poziomie powiatu, co oznacza że może być realizowany na terenie całego województwa. 
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Beneficjenci podpisanych i obowiązujących umów pochodzą z 8 powiatów i 2 miast na 

prawach powiatu Małopolski. Najwięcej obowiązujących umów wdrażają beneficjenci z 

powiatów krakowskiego, olkuskiego oraz miasta Kraków - po 3 projekty w każdym.  

 

Wykres 4. Liczba podpisanych umów w podziale na aktualne i rozwiązane w obszarze RPZ 
w RPO WM na lata 2014-2020. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego. 

Należy nadmienić, że w obszarze Regionalnych Programów Zdrowotnych w RPO WM na lata 

2014-2020 rozwiązano 12 umów o sumie dofinansowania UE na poziomie 13,2 mln PLN. 

Największa liczba rozwiązanych umów dotyczy beneficjentów z miast Nowy Sącz (4 umowy) i 

Kraków (3 umowy). Największy udział w dofinansowaniu UE w Regionalnych Programach 

Zdrowotnych ma program odnoszący się do Wczesnej wielospecjalistycznej interwencji dla 

rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w 
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ciąży spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością, występujący (i jednocześnie 

dominujący) w 8 powiatach oraz 1 mieście Tarnów. Kolejną pozycję zajmuje natomiast 

program związany z Profilaktyką i rehabilitacją osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej wdrażany na terenie 8 powiatów i 2 miast na 

prawach powiatu (w tym w 4 powiatach i mieście Kraków występuje jako jedyny RPZ). 

Najniższy udział przypada natomiast na program, którego celem jest Wczesne wykrywanie 

wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy, 

gdyż jest realizowany tylko na terenie powiatu krakowskiego. Analizując miejsca realizacji, 

warto wspomnieć o umowie realizowanej bez wskazania miejsca realizacji na poziomie 

powiatu, w ramach Programu profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na 

terenie województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że na 14 analizowanych wskaźników, w 9 przypadkach 

wartość osiągnięta przekroczyła 100% wartości docelowej, a w jednym jest bliska 100%. 

Jednakże zauważalne są również dwa wskaźniki, w których wartość docelowa wynosi 0, zaś 

w jednym osiągnęła poziom 10%. Najwyższe wartości mierników odnotowano w ramach RPZ 

dotyczących profilaktyki i rehabilitacji osób z narządem ruchu oraz profilaktyki chorób 

odstresowych u osób pracujących.  

W RPZ związanych z wczesną wielospecjalistyczną interwencją dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym, wczesnym wykrywaniem wad rozwojowych postawy i układu ruchu u 

dzieci oraz wczesnym wykrywaniem wad rozwojowych u dzieci w zakresie zaburzeń słuchu i 

wad wymowy zaznacza się jeden wskaźnik (tj. występujący we wszystkich ww. RPZ) 

przybierający w poszczególnych przypadkach niski bądź zerowy poziom realizacji. Dotyczy on 

natomiast liczby wspartych w ramach programu miejsc świadczenia usług zdrowotnych 

istniejących po zakończeniu projektu, co pozwala stwierdzić, że jego końcowy wynik zostanie 

określony dopiero po ostatecznym zakończeniu wszystkich projektów.  

Wskaźnikiem odznaczającym się wartością poniżej docelowej jest ten związany z liczbą osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi.  

Warto zaznaczyć, że wskaźnik ten odnosi się do RPZ w ramach którego podpisano a 

ostatecznie rozwiązano aż 7 umów na łączną kwotę wsparcia UE w wysokości 5,9 mln PLN 

(umowy rozwiązane w ramach omawianego RPZ stanowią więc 58,3% rozwiązanych umów 

we wszystkich RPZ), co wpłynęło na stosunkowo niski poziom dotychczasowej realizacji 

zakładanej wartości docelowej. Ostatecznie można stwierdzić, że realizacja pięciu RPZ 

charakteryzuje się całkiem wysoką skutecznością, mimo iż okres wdrażania projektów 

przypadał na czas pandemii COVID-19. 



 
 

Strona 77 z 229 

Tabela 5. Wskaźniki produktu i rezultatu (kluczowe dla programu) dla RZP w RPO WM na lata 2014-2020. 

Regionalny Program Zdrowotny 
Grupa 

wskaźników 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa 

Wartość osiągnięta 

od początku realizacji 

projektu  

% realizacji 

wskaźnika 

Profilaktyka i rehabilitacja osób z 

dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie 

pracy zawodowej 

Kluczowe Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS osoby 2320 2470 106,5 

Kluczowe 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 

programie 
osoby 705 1229 174,3 

Kluczowe 
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub 

kontynuowały zatrudnienie 
osoby 1335 2282 170,9 

Program profilaktyki chorób 

odstresowych u osób pracujących 

na terenie województwa 

małopolskiego na lata 2019-2021 z 

perspektywą kontynuacji 

Kluczowe Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS osoby 661 697 105,4 

Kluczowe 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 

programie 
osoby 201 233 115,9 

Kluczowe 
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub 

kontynuowały zatrudnienie 
osoby 561 683 121,7 

Wczesna wielospecjalistyczna 

interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub 

zagrożonym niepełnosprawnością 

      

Kluczowe 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie 
osoby 6311 6223 98,6 

Kluczowe 
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania 

lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 
szt. 2 2 100,0 

Kluczowe 
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu 
szt. 80 8 10,0 

Kluczowe 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 

działania związane z pandemią COVID-19 
PLN 23309,37 23309,37 100,0 

Wczesne wykrywanie wad 

rozwojowych postawy i układu 

ruchu u dzieci w wieku szkolnym 

Kluczowe 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie 
osoby 2756 1596 57,9 

Kluczowe 
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu 
szt. 37 0 0,0 

Wczesne wykrywanie wad 

rozwojowych u dzieci w wieku 

szkolnym w zakresie zaburzeń 

słuchu i wad wymowy 

Kluczowe 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie 
osoby 695 932 134,1 

Kluczowe 
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu 
szt. 7 0 0,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  (stan na 30.06.2022 r.).
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Mapa 10.Udział w dofinansowaniu UE w projektach dotyczących Regionalnych Programów 
Zdrowotnych w RPO WM na lata 2014-2020 wraz z siedzibami beneficjentów oraz liczbą 
podpisanych i rozwiązanych umów. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego. 
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Mapa 11. Udział w dofinansowaniu UE oraz dofinansowanie UE ogółem w projektach 
dotyczących Regionalnych Programów Zdrowotnych w RPO WM na lata 2014-2020 wraz z 
siedzibami beneficjentów oraz liczbą podpisanych i rozwiązanych umów. 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego. 
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5. Charakterystyka i ocena Regionalnych Programów 

Zdrowotnych zrealizowanych w ramach RPO WM na lata 

2014-2020 

5.1. Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej 

W ramach RPO WM na lata 2014-2020 realizowanych jest 5 umów o łącznym 

dofinansowaniu UE w wysokości 5,3 mln PLN, na terenie 8 powiatów i 2 miast na prawach 

powiatu województwa małopolskiego.  

5.1.1. Charakterystyka ogólna Regionalnego Programu Zdrowotnego 

Nazwa Regionalnego Programu 

Zdrowotnego 

Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami 

narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy 

zawodowej 

Główne argumenty realizacji 

programu (określenie skali 

problemu) 

→ Choroba zwyrodnienia stawów jest najczęstszą 

przyczyną inwalidztwa  i dotyczy 60% mężczyzn 

oraz 70% kobiet w wieku 65 lat 

→ Około 80% ludzi w wieku ponad 40 lat 

przynajmniej raz doświadczyło zjawiska bólu w 

dolnym odcinku kręgosłupa 

→ Bóle krzyża są jedną z najczęściej występujących 

przyczyn wizyt lekarskich w podstawowej opiece 

zdrowotnej 

→ Częstotliwość bóli krzyża wzrasta wraz z 

wiekiem i może wystąpić wśród 49% ludności 

powyżej 65 lat 

→ Incydenty bólowe w odcinku lędźwiowym 

kręgosłupa przynajmniej raz w życiu dotyczą od 

60 do 85% ludności 

→ Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego 

dotyczy nad 10% ludności po 55 roku życia i 

ponad 30% ludności po 65 roku życia 

→ Zapadalność na choroby kręgosłupa w 2014 

roku w Polsce oszacowano na 1594,6 tys. osób 

na 100 tys. ludności 
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Nazwa Regionalnego Programu 

Zdrowotnego 

Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami 

narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy 

zawodowej 

Okres realizacji programu 2018-2021 (z perspektywą kontynuacji) 

Koszty programu 5 400 000 PLN 

Źródła finansowania 

- Europejski Fundusz Społeczny na lata 2014-2020 

(85%) 

- Budżet Państwa (maksymalnie 10%) 

- Wkład własny beneficjentów programu 

(minimalnie 5%) 

Charakterystyka grupy odbiorców 

Osoby w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcją 

w zakresie układu ruchu, przy założeniu że nim. 30% 

uczestników będzie zawierać się w przedziale od 40 

do 59 lat z woj. małopolskiego 

Planowana liczba osób objętych 

programem 
1 800 osób 

Cel główny programu 

Przywrócenie uczestnikom (czyli grupie z 

dysfunkcjami narządów ruchu, które utrudniają 

wykonywanie pracy zawodowej)  pełnej lub jak 

największej sprawności fizycznej oraz możliwości do 

aktywności zawodowej  

Cele szczegółowe programu 

1. Zwiększenie grupy osób w wieku aktywności 

zawodowej z dysfunkcjami narządu ruchu, która 

otrzyma świadczenia rehabilitacyjne  

2. Poprawa wśród osób w wieku aktywności 

zawodowej z dysfunkcjami narządu ruchu, 

wiedzy dotyczącej profilaktyki chorób układu 

ruchu 

Formuła działań w ramach 

programu 

• Porada fizjoterapeutyczna 

• Rehabilitacja poprzez min. 7 procedur z zakresu 

fizjoterapii (kinezyterapia, fizykoterapia i masaż 

leczniczy) w tym min. 4 z zakresu kinezyterapii 

dla każdego uczestnika, od 4 do 8 tygodni, min. 3 

razy w tygodniu po 2 godziny 

• Program edukacyjny złożony min. z dwóch 

spotkań  
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Nazwa Regionalnego Programu 

Zdrowotnego 

Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami 

narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy 

zawodowej 

Planowane rezultaty wdrażania 

programu 

(jeśli szczegółowo nie wskazano w 

Celu głównym programu oraz Celów 

szczegółowych programu) 

− Utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia przez min. 

53% uczestników 

− Ograniczenie dolegliwości bólowych u min. 20% 

uczestników, mierzonych skalą NRS 

− Poprawa sprawności fizycznej poprzez test 

Timed UP and Go poprzez pomiary siły ścisku 

globalnego ręki u co najmniej 20% uczestników 

programu 

− Uzyskanie minimalnego poziomu aktywności 

fizycznej wśród min. 50% uczestników oraz 

podniesienie poziomu aktywności fizycznej o co 

najmniej 20% wśród min. 50% populacji objętej 

programem 

− Zwiększenie wiedzy dotyczącej profilaktyki 

chorób narządu ruchu u min. 20% uczestników 

programu 

− Satysfakcja min. 80% uczestników programu 

− Udzielenie świadczeń rehabilitacyjnych dla ok. 

1800 osób 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony https://www.fundusze.malopolska.pl/. 

W ramach wdrażania Regionalnego Programu Zdrowotnego związanego z profilaktyką i 

rehabilitacją osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy 

zawodowej, Beneficjenci nie udostępnili danych dotyczących monitoringu projektów w 

postaci np. ankiet czy informacji podsumowujących. 

5.1.2. Charakterystyka odbiorców wsparcia 

W ramach badania ewaluacyjnego przeprowadzono ankiety metodą CAWI/CATI, które 

dostarczyły informacji łącznie od 343 respondentów. Zdecydowaną większość 

ankietowanych stanowiły kobiety, bo aż 71,40%, natomiast pod kątem struktury wieku, 

najliczniejszą grupą były osoby w wieku od 51 do 60 lat (48,1%)  oraz w wieku od 41 do 50 lat 

(31,8%). Najniższy udział dotyczy natomiast najmłodszych ankietowanych, których udziały w 

łącznej puli osób badanych wyniosły 0,3% dla grupy 20 lat i mniej oraz 3,2% dla grupy od 21 

do 30 lat.  

https://www.fundusze.malopolska.pl/
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Wykres 5. Płeć ankietowanych. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N= 343. 

Wykres 6. Wiek ankietowanych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N= 343. 

Ankietowani zaznaczali najczęściej, że wiedzę na temat możliwości skorzystania z tego typu 

wsparcia uzyskiwali od lekarza lub fizjoterapeuty – tę opcję wskazało aż 58,9% badanych. 

Innym ważnym źródłem informacji okazały się rady członków rodziny lub znajomych, którą 

zadeklarowało 29,4% ankietowanych, co świadczy o dużym znaczeniu opinii osób z 

najbliższego otoczenia i ich wpływu ma podejmowane decyzje. Jedynie 4,1% 

odpowiadających, o istnieniu projektów w ramach RPZ dowiedziało się z napotkanej 

reklamy, a 1,7% samodzielnie wyszukało informację na ten temat.  

Wykres 7. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o możliwości skorzystania ze wsparcia? 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N= 343.  
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Ankietowani zakładali, że uczestnictwo w projektach doprowadzi przede wszystkim do 

zmniejszenia dolegliwości bólowych (65% twierdzących odpowiedzi) oraz przede wszystkim 

do poprawy sprawności fizycznej (84,8%). Zdecydowanie mniejszy nacisk położyli na 

pozyskanie wiedzy na temat profilaktyki (32,1%) oraz umożliwienia podjęcia lub 

kontynuowania pracy (16,3%). 

Wykres 8. Czego oczekiwał/a Pan/Pani względem wsparcia? 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N= 343.  

Ankietowani pochodzili łącznie z 8 powiatów województwa małopolskiego, ze zdecydowaną 

większością odpowiadających z powiatów myślenickiego i nowotarskiego. Oprócz tego 

całkiem duża liczba badanych zamieszkiwała miasto Kraków oraz otaczający je powiat 

krakowski, natomiast pozostałe niewielkie grupy osób były z miasta Tarnów oraz powiatów 

tarnowskiego, wadowickiego oraz wielickiego.  
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Mapa 12. Miejsce zamieszkania ankietowanych według powiatów. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CAT - N= 342. 
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5.1.3. Ocena Regionalnego Programu Zdrowotnego 

Stopień osiągnięcia celu głównego oraz celu szczegółowego RPZ 

Beneficjenci działań w przeprowadzonych badaniach metodą TDI, wskazali, że w ich ocenie 

dzięki realizacji projektów wdrażających RPZ cel główny tj. przywrócenie uczestnikom 

programu, tj. osobom z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy 

zawodowej, pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz 

zdolności do aktywności zawodowej został osiągnięty. Ich zdaniem, cel był w pełni 

nastawiony na to żeby ludziom dostarczyć możliwość poprawy własnego zdrowia. Zwiększyła 

się liczba osób w wieku aktywności zawodowej, której zostały udzielone liczne formy 

wsparcia (m.in. spotkania z fizjoterapeutą, masażystą, rehabilitantem).  

Jednocześnie, w opinii beneficjentów wpływ projektu na realizację celów szczegółowych 

klasyfikuje się następująco:   

Zwiększenie liczby osób w wieku aktywności zawodowej z określonymi dysfunkcjami 

narządu ruchu, którym udzielone zostaną określone świadczenia rehabilitacyjne 

Zdaniem beneficjentów, realizowane projekty miały duży wpływ na realizację tego celu 

szczegółowego, ponieważ rehabilitacja była dostosowana do potrzeb konkretnej osoby. Cały 

zespół terapeutyczny oceniał stan zdrowia pacjenta i udzielane świadczenia były 

dopasowane dokładnie pod zdiagnozowane problemy. Dodatkowo, co ważne, wszystkie 

formy wsparcia udzielane były w tym samym miejscu, w większej częstotliwości niż w 

ramach publicznej służby zdrowia.  

Zwiększenie wiedzy osób w wieku aktywności zawodowej z określonymi dysfunkcjami 

narządu ruchu na temat profilaktyki chorób narządu ruchu 

Zgodnie z założeniami projektowymi realizowanych przedsięwzięć, pacjenci zostali objęci 

programem edukacyjnym (minimum 2 spotkania po 45 minut), przeprowadzonym ze 

specjalistką w zakresie fizjoterapii. Zajęcia nie miały zamkniętego charakteru, po krótkiej 

prezentacji uczestnicy mogli zadawać pytania, konsultować swoje dolegliwości i kształtować 

zdrowe nawyki na przyszłość. W związku z czym należy uznać, że zwiększeniu uległ poziom 

wiedzy osób w wieku aktywności zawodowej z określonymi dysfunkcjami narządu ruchu na 

temat profilaktyki chorób narządu ruchu. 

Uczestnictwo w projektach wdrażanych w ramach RPZ dotyczącego profilaktyki i rehabilitacji 

osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zaznacza 

się zdecydowanie pozytywnymi opiniami w zakresie potrzeb uczestników. Aż 91,8% 

respondentów było zdania, że projekty w zupełności odpowiadały potrzebom zakładanym 

przez ankietowanych, 7,9% uznało, że projekty spełniły zakładane cele, lecz nie w pełni, a 

zaledwie 0,3% uznało, że wsparcie wcale nie odpowiadało potrzebom. Zdaniem 
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ankietowanych podczas trwania wsparcia zabrakło m.in. masaży czy powtarzalności 

programu w cyklu raz na rok (przy czym warto zauważyć, że zdanie to stanowi subiektywną 

ocenę respondenta, gdyż zakres wsparcia obejmował również masaż leczniczy, jednak 

decyzja o skierowaniu na niego zależała od lekarza). Oprócz tego wśród komentarzy można 

odnaleźć informacje o krótkim czasie trwania leczenia (co również uznać należy za ocenę 

subiektywną, biorąc pod uwagę czas trwania leczenia, w tym na tle świadczeń publicznych) 

czy braku (w opinii badanego) bardziej nowoczesnych sposobów rehabilitacji manualnej. 

Wykres 9. Czy uzyskane wsparcie 
odpowiadało Pana/Pani potrzebom? 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N= 343.  

Wykres 10. Jak ocenia Pan/Pani uzyskane 
wsparcie [Rehabilitacja]?  (ocena w skali 1-
5, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 
bardzo wysoką). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N= 343.  

W przypadku rehabilitacji, 85,4% odpowiadających oceniło poziom uzyskanej usługi 

rehabilitacyjnej na wartość 5, kolejne 13,4% na ocenę 4, zaś nieco ponad 1% ankietowanych 

wskazało wartość 2 lub2 lub 3. Pozwala to stwierdzić, że jakość praktycznej usługi jaką jest 

rehabilitacja, była zaprezentowana na wysokim poziomie, odpowiadającym potrzebom 

badanych. Bardzo duża liczba komentarzy dotyczyła opinii o wysokiej skuteczności tej formy 

wsparcia, dopasowania do problemu, jakości zaprezentowanych usług czy zaangażowania 

pracowników. Słabiej oceniany jest natomiast program edukacyjny, gdyż najwyższą ocenę 

zaznaczyło 75,5% odpowiadających, 19,2% natomiast oceniło jakość programu edukacyjnego 

na 4. Pozostałe deklaracje dotyczyły oceny usług na poziomie oceny 3 (3,8%) i 2 (1,5%). 

Respondenci często wskazywali, że zajęcia charakteryzowały się interesującą treścią, dużą 

liczbą informacji oraz pozwoliły nabyć nowe umiejętności. Nieco gorsze oceny w przypadku 

programu edukacyjnego (w porównaniu do rehabilitacji) podyktowane były (zdaniem części 

badanych) stosunkowo niskim poziomem atrakcyjności zajęć (w tym formą niewzbudzającą 

91,8%

7,9%

0,3%

tak, w zupełności tak, lecz nie w pełni nie
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wystarczającego zainteresowania), zbyt dużym udziałem wiadomości czysto teoretycznych 

oraz wynikającym z tego faktu zbyt małym udziałem informacji, które można wykorzystać w 

praktyce.  

Zbliżone wyniki uzyskano w przypadku opinii na temat porady lekarskiej uzyskanej w ramach 

projektu, ponieważ zbliżony odsetek odpowiedzi (75,8%) oceniał usługę na wartość 5. Z kolei 

19,2% uczestników oszacowało jakość usług porady lekarskiej na ocenę 4, zaś pozostałe 

odpowiedzi dotyczyły już najniższych ocen od 1 (0,6%) do 3 (3,2%). Odpowiadający często 

wskazywali że porady były trafne, pomocne i przydane, a kadra lekarska zaznaczała się 

kompetencjami, uprzejmością i fachowością. Można więc stwierdzić, że w każdej z trzech 

form wsparcia tj. rehabilitacja, program edukacyjny i porada lekarska, wyraźnie większa 

część pytanych uczestników (ponad 90%) ocenia poziom zaprezentowanych usług jako dobry 

lub bardzo dobry, co należy uznać za korzystny wynik. Jakość i trafność uzyskanego wsparcia 

została więc poparta opiniami ankietowanych, którzy korzystali z realizowanych projektów w 

ramach profilaktyki i rehabilitacji osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi 

wykonywanie pracy zawodowej.  

Wykres 11. Jak ocenia Pan/Pani uzyskane 
wsparcie [Program edukacyjny]?  (ocena w 
skali 1-5, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo 
niską, a 5 bardzo wysoką). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N= 343.  

Wykres 12. Jak ocenia Pan/Pani uzyskane 
wsparcie [Porada lekarska]?  (ocena w skali 
1-5, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 
5 bardzo wysoką). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N= 343.  

Również zdaniem uczestników badania metodą FGI, osiągnięte w programie efekty są 

satysfakcjonujące, przede wszystkim dlatego, że wartości docelowe wskaźników zostały 

znacznie przekroczone. Jak wskazali, nie jest to efekt błędnych założeń początkowych, a 
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dobrego odbioru programu przez mieszkańców województwa małopolskiego i 

prawidłowego opracowania mapy potrzeb zdrowotnych. 

Stopień osiągnięcia oczekiwanych efektów RPZ 

Zdaniem lekarzy, biorących udział w badaniu TDI, realizacja niniejszego programu 

zdrowotnego przyczyniła się do osiągnięcia wielu efektów. Pacjenci mieli możliwość 

skorzystania z dopasowanej do ich stanu zdrowia rehabilitacji u dobrze wykwalifikowanych 

specjalistów, odbyć spotkanie z lekarzem i przejść serie działań edukacyjnych. Świadomość 

pacjentów na temat ich stanu zdrowia i dostępnych metodach leczenia uległa znacznej 

poprawie, co zdaniem lekarzy jest efektem długofalowym, ponieważ ta wiedza zostanie z 

pacjentem i pozwoli mu tak prowadzić swoje leczenie, by korzystać z najlepszych dostępnych 

metod.  

Pacjenci podczas zajęć edukacyjnych mieli dostęp do pełnej wiedzy na temat profilaktyki i 

możliwości leczenia poszczególnych schorzeń. Materiały zawierały informacje w zakresie 

ergonomii miejsca pracy (ustawienie krzesła, odległości monitora itp.) oraz poszczególnych 

jednostek chorobowych i metod ich leczenia w zależności od częstotliwości ich 

występowania.  

Beneficjenci wsparcia wskazali, że realizacja projektów przyczyniła się do pozostania osób na 

rynku pracy, a w niektórych przypadkach spowodowała powrót do aktywności zawodowej 

osób pozostających długotrwale na zwolnieniu lekarskim ze względu na swój stan zdrowia. 

Respondenci wskazali także, co niejednokrotnie zostało poruszone w badaniach 

jakościowych, że długość projektu powinna zostać zwiększona, a wsparcie kontynuowane.  

Ocena zainteresowania Beneficjentów realizacją RPZ w formie projektu 

W ramach RPO WM na lata 2014-2020 w obszarze RPZ dotyczącego profilaktyki i rehabilitacji 

osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej, 

podpisano 5 umów na kwotę dofinansowania UE w wysokości 5,3 mln PLN (19,8% łącznej 

kontraktacji w podpisanych i aktualnych umowach w Regionalnych Programach 

Zdrowotnych). Wszystkie 5 umów ma status projektów zakończonych, co jest jedynym tego 

typu przypadkiem spośród wszystkich RPZ w RPO WM na lata 2014-2020. 

Przeprowadzone badania jakościowe wykazały, że zainteresowanie Beneficjentów realizacją 

RPZ w formie projektu było bardzo duże. Co więcej, wskazali oni, że w przyszłości chcieliby 

kontynuować podobne wsparcie, ponieważ potrzeba ta została niejednokrotnie zgłoszona 

przez jego uczestników.  

Ocena znaczenia dla Beneficjentów i uczestników finansowania RPZ z funduszy unijnych 

Beneficjenci działań, biorący udział w badaniach jakościowych wskazali, że finansowanie RPZ 

z funduszy unijnych miało duże znaczenie zarówno dla nich, jak i uczestników zadań. 
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Dofinansowanie działania ze środków unijnych, zdaniem respondentów, daje pacjentom 

pewność, że specjaliści w dziedzinie uznali to przedsięwzięcie jako istotne i dobrze 

zaplanowane, a uczestnictwo w nim nie będzie wiązało się z ukrytymi kosztami. Kolejną 

zaletą jest konieczność przeprowadzenia ewaluacji uzyskanych efektów i osiągnięcia 

założonych mierników realizacji, co jest dodatkową zewnętrzną motywacją, by projekt przez 

wszystkie osoby został przeprowadzony skrupulatnie.  

Zdecydowana większość uczestników była świadoma, że korzysta z projektów 

współfinansowanych ze środków europejskich, gdyż aż 96,2% pytanych odpowiedziało 

twierdząco na pytanie o to czy wiedzieli, że wsparcie, z którego korzystają jest finansowane 

w ramach środków UE. Ciężko jednoznacznie stwierdzić czy dla uczestników to, że projekt 

otrzymuje dofinansowanie z Funduszy Europejskich ma znaczenie, ponieważ 

najprawdopodobniej najważniejszym czynnikiem jest kwestia finansowania i nieponoszenia 

kosztów lub ich znacznego zredukowania przez uczestników. 

Wykres 13. Czy wiedział/a Pan/Pani, że wsparcie z którego Pan/Pani skorzystał/a 
finansowane było ze środków europejskich? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N= 343. 

Wpływ RPZ na poprawę stanu zdrowia uczestników 

Udział w programie wpłynął na poprawienie kondycji 99% uczestników, w tym w stopniu 

znacznym niemal dla 73% badanych. Tylko 0,6% uczestników jest zdania, że mimo 

udzielonych świadczeń, ich stan sprawności fizycznej nie uległ poprawie. 
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tak nie
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Wykres 14. Czy wg Pana/Pani udział w Programie przyczynił się do poprawy Pana/Pani 
sprawności fizycznej? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N= 343. 

Niezwykle istotnym elementem świadczącym o skuteczności, jak również trwałości tego typu 

projektów, jest zdolność adaptacji i wykorzystania uzyskanej podczas kursów i warsztatów 

wiedzy przez jego uczestników. Według danych uzyskanych na podstawie badań CAWI/CATI, 

blisko 50% (49,9%) odpowiadających wskazało że w pełnym zakresie korzysta z wiedzy 

pozyskanej w ramach wsparcia z tym RPZ. Kolejne 48,7% zadeklarowało że w niepełnym 

zakresie również wykorzystuje nabyte kompetencje i informacje, jakie zostały 

zaprezentowane podczas trwania programu. Jedynie niewielki odsetek ankietowanych 

oscylujący na poziomie 1,5% wyraża opinie, że obecnie nie wdraża wiedzy uzyskanej podczas 

uczestniczenia w warsztatach. 

Wykres 15. Czy obecnie korzysta Pan/Pani z wiedzy pozyskanej w ramach wsparcia? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N= 343. 

Zdaniem uczestników badania grupowego, działania podjęte w programie przyczyniły się do 

poprawy stanu zdrowia jego uczestników, w szczególności w przypadku osób aktywnych 

zawodowo. Osoby, które kończyły zaplanowaną ścieżkę terapeutyczną wyrażały swoje 

zadowolenie, a przejawem tego było polecenie programu swoim znajomym i najbliższej 
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rodzinie. Fizjoterapeuci zwracali szczególną uwagę na różnorodność rodzajów zabiegów, 

których w ramach programu mogli zaproponować 7 (w odniesieniu do 5 proponowanych w 

ramach Narodowego Funduszu Zdrowia). Uczestnicy badania wskazali również, że pacjenci 

wykazywali wysoki poziom satysfakcji związany z bardzo dobrą opieką w programie. Ich 

zdaniem kompleksowość działań i możliwość rozszerzenia pakietu zabiegów o terapie 

manualną i kinezyterapię oraz działania edukacyjne podniosła efekt terapeutyczny. Metoda 

oparta na biomechanice i funkcjach układu ruchu człowieka odgrywa dużą rolę w budowaniu 

zdrowych nawyków i zaangażowanie w proces leczenia. 

Wpływ RPZ na poprawę sytuacji zawodowej uczestników 

Uczestnictwo w Regionalnym Programie Zdrowotnym, który jest dedykowany profilaktyce i 

rehabilitacji osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy 

zawodowej, miał spory wpływ na sytuację ankietowanych na rynku pracy. Zgodnie z 

deklaracjami, aż 64,4% respondentów zadeklarowało że wsparcie udzielone w ramach 

projektu umożliwiło kontynuowanie zatrudnienia, podczas gdy 32,9% odpowiedziało że 

udział w programie nie miał wpływu na dalsze wykonywanie pracy. Pozostała część 

odpowiadających (2,6%) nie jest aktywnych zawodowo, z racji występujących problemów 

zdrowotnych. Należy więc uznać, że projekty z zakresu wspierania rehabilitacji osób z 

dysfunkcjami narządu ruchu przynoszą korzystne skutki w zakresie poprawy sytuacji na rynku 

pracy osób biorących udział w tego typu przedsięwzięciach, gdyż pozytywny wpływ 

uczestnictwa zgłasza prawie 2/3 odpowiadających. Warto zaznaczyć, że wraz z postępującym 

procesem starzenia się społeczeństwa przy jednocześnie wysokim udziale prac 

wykonywanych w pozycji siedzącej przez długi czas, schorzenia związane z układem ruchu 

będą coraz częstsze, dlatego wdrażanie takiego typu RPZ należy uznać za pożądane.  

Wykres 16. Czy wg Pana/Pani opinii udzielone wsparcie umożliwiło Panu/Pani podjęcie 
bądź kontynuowanie zatrudnienia? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N= 343. 
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Uzupełniając informacje na temat sytuacji ankietowanych na rynku pracy, należy wspomnieć 

że aż 97,1% z nich wskazało że jest osobą pracującą, podczas gdy 2,6% zdefiniowało się jako 

osoby bierne zawodowo. Bardzo niewielki, bo na poziomie 0,3% stanowią osoby bezrobotne 

zarejestrowane w ewidencji urzędów pracy.   

Wykres 17. Status ankietowanych na rynku pracy. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N= 342. 

Dodatkowo zdaniem uczestników badania grupowego, działania podjęte w programie 

przyczyniły się do poprawy sytuacji zawodowej uczestników, ponieważ większość osób 

utrzymała pracę lub ją kontynuowała (po przebywaniu na zwolnieniu lekarskim związanym z 

niedyspozycją zdrowotną). Istotny wpływ na uzyskane efekty ma nastawienie samych 

pacjentów. Zdaniem badanych, brakuje odpowiedniego stopnia świadomości na temat zasad 

rehabilitacji, tj. wymaganej regularności i okresu, w którym oczekiwać można uzyskania 

satysfakcjonujących efektów. Duże znaczenie w tym przypadku mają działania edukacyjne, 

które m.in. uświadamiają pacjentom z przewlekłymi zespołami bólowymi kręgosłupa, że 

rehabilitacja w ich przypadku, by była skuteczna musi mieć charakter ciągły. Jak wskazują 

uczestnicy badania, jest to szczególnie ważne, ponieważ pacjenci nie rozumieją znaczenia 

ciągłości i powtarzalności zabiegów rehabilitacyjnych jako istotnego wsparcia powrotu do 

zdrowia. Lekarze biorący udział w badaniu wskazali również, że wśród pacjentów, którzy 

spotkali się ze specjalistą po raz pierwszy diagnozuje się duże oczekiwanie wobec efektów 

leczenia. Dopiero uświadomienie ich, że jest to proces powtarzalny, a efekt terapeutyczny 

zależy od zaangażowania pacjenta pozwala na efektywne przejście ścieżki leczenia. 
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Poziom zainteresowania osób uczestniczących w danym programie 

Beneficjenci biorący udział w badaniach jakościowych, wskazali, że zainteresowanie osób 

uczestniczących w danym programie było znacznie większe niż liczba dostępnych miejsc. 

Uczestnicy projektów wskazywali na potrzebę kontynuacji podobnych przedsięwzięć. 

Również zdaniem uczestników badania grupowego zainteresowanie osób uczestniczących w 

programie było bardzo duże. W ich ocenie trudno byłoby zwiększyć skłonność ludzi do 

korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych w przyszłości (po zakończeniu udziału w 

projekcie), ponieważ aktualnie wiele ośrodków oferujących usługi w ramach Narodowego 

Funduszu Zdrowia mierzy się z bardzo długim czasem oczekiwania pacjentów na wdrożenie 

leczenia. Co więcej, wszyscy byli zgodni, że program cieszył się bardzo dużym 

zainteresowaniem, a jego uczestnicy regularnie pytają o możliwość udziału w kolejnej edycji. 

Wpływ RPZ na zwiększenie wykrywalności danej choroby w województwie 

Z racji ograniczeń statystki publicznej w zakresie szczegółowego wykazu chorób układu ruchu 

w układzie przestrzennym, ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, jaki wpływ na ogólną 

sytuację w województwie małopolskim miało wdrażanie RPZ ukierunkowanego na 

profilaktykę i rehabilitację osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie 

pracy zawodowej. Pewnych informacji dostarcza Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych 

(BASIW), według której w 2020 roku w Małopolsce, liczbę absencji spowodowanych 

chorobami układu mięśniowo-szkieletowego oszacowano na 99,7 tys. dni na 100 tys. 

mieszkańców, co było jednocześnie najwyższym wynikiem spośród województw. Porównując 

z 2016 rokiem, gdy liczbę tego typu absencji obliczono z kolei na 80,5 tys. dni na 100 tys. 

mieszkańców (3 pozycja w kraju), można zauważyć wyraźny wzrost. Należy jednak 

podkreślić, że w latach 2016-2020 tendencja wzrostowa dotyczyła aż 11 województw, zaś w 

małopolskim była jedną z najwyższych9.  

 
9 Dane pochodzą z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych (BASIW) ze strony https://basiw.mz.gov.pl/ 
(dostęp: 16.06.2022 r.). 

https://basiw.mz.gov.pl/
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Mapa 13. Liczba dni absencji na 100 tys. mieszkańców, spowodowanych chorobami układu 
mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej według województw w 2020 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. 
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Warto również zwrócić uwagę, że uczestnicy badania grupowego są ostrożni co do 

stwierdzenia, że realizowany program przyczynił się do zwiększenia wykrywalności choroby 

w województwie (porównując stan wyjściowy). Jak wskazują najczęściej mierzą się z sytuacją, 

w której choroba już została zdiagnozowana, ale nie mają możliwości by zaproponować 

pacjentowi natychmiastowe leczenie. Fizjoterapeuci biorący udział w badaniu zwrócili uwagę 

na to, że elementem kwalifikującym do programu było posiadanie aktualnego wyniku 

badania spośród: RTG, tomograf komputerowy i rezonans, co przyczyniło się do lepszej 

diagnostyki. 

Poziom dostosowania świadczeń zdrowotnych do potrzeb grup docelowych 

Zdaniem uczestników badania przeprowadzonego metodą TDI, oferowane w ramach 

programu świadczenia zdrowotne odpowiadały na potrzeby grupy docelowej. Jedynym 

aspektem, na który zwracają uwagę zarówno lekarze jak i fizjoterapeuci, był brak spotkań z 

psychologiem. Jest to ich zdaniem istotne, ponieważ pacjenci nie radzili sobie ze stresem 

związanym z diagnozą, chorobą i koniecznością podjęcia terapii.  

Beneficjenci biorący udział w badaniu metodą TDI, wskazali, że wpływ realizowanego 

projektu na poprawę stanu zdrowia uczestników wsparcia był bardzo pozytywny. Wśród 

pacjentów zauważalne było duże zaangażowanie w tworzenie zdrowych nawyków i 

zachowań prozdrowotnych. Niejednokrotnie zgłaszali oni, że po zakończonych zajęciach 

starają się powtarzać zalecone sekwencje w domu, by utrzymać dobre efekty terapii. Dużym 

ułatwieniem, który również miał wpływ na pozytywną ocenę projektu przez uczestników był 

zwrot kosztów dojazdu, a także zapewnienie opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w 

ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.  

Również zdaniem uczestników badania grupowego oferowane w ramach programu 

świadczenia zdrowotne odpowiadały na potrzeby grupy docelowej, ale nie odbiegały od tych 

realizowanych w ramach NFZ. Zwiększył się jednakże zakres możliwych do zaplanowania 

świadczeń i czas zarezerwowany dla pacjenta. 

Ocena działań dotyczących rekrutacji 

Beneficjenci biorący udział w badaniu metodą TDI, wskazali, że podstawową formą 

informowania o projekcie była informacja rozprowadzona wśród pacjentów za pomocą 

ulotek i  plakatów informacyjnych. Dodatkowo, poproszono o pomoc personel medyczny 

szpitali, by udzielili informacji o projekcie swoim pacjentom, co było najskuteczniejszą 

metodą.  

Część rekrutacji była przeprowadzona w formie ciągłej, do momentu wyczerpania wolnych 

miejsc, a o przyjęciu decydowała kolejność zgłoszeń. Część, z kolei, miała charakter cykliczny 
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i odbywała się dwa razy w miesiącu, do momentu zebrania grupy terapeutycznej, a o 

przyjęciu decydowały ustalone kryteria główne i pomocnicze. 

Zdaniem uczestników badania grupowego działania dotyczące rekrutacji do udziału w 

badaniach zostały prawidłowo zaplanowane, a ich efektem było bardzo duże 

zainteresowanie projektem. Zaangażowanie grupy docelowej do udziału w programie nie 

było elementem trudnym do zrealizowania. Dobrane świadczenia wykazywały się wysokim 

stopniem różnorodności i skuteczności względem poszczególnych grup wiekowych. Jak 

wskazali fizjoterapeuci biorący udział w badaniu, zainteresowanie rehabilitacją na co dzień 

jest bardzo duże, a realizacja programu pozwoliła na zapewnienie świadczeń osobom długo 

oczekującym i zmagających się z przewlekłymi zespołami bólowymi. 

Problemy zidentyfikowane przez interesariuszy w trakcie realizacji RPZ 

Według przeprowadzonych badań ankietowych metodą CAWI/CATI, 78,4% respondentów 

zadeklarowało że podczas korzystania ze wsparcia nie napotkało na żadne trudności, zaś 

przeciwnego zdania było natomiast zaledwie 1,7% odpowiadających. Pozostałą dosyć liczną 

grupę osób (19,8%) stanowią ci, którzy nie byli w stanie jednoznacznie wskazać odpowiedzi 

na pytanie. Wśród nielicznych komentarzy można znaleźć informacje o wpływie pandemii 

COVID-19 (np. konieczności korzystania z maseczki podczas ćwiczeń) czy o nieotrzymaniu 

zwrotu kosztów dojazdu (przy czym było to jednostkowe wskazanie, co przy uwzględnieniu 

faktycznej możliwości uzyskania tego rodzaju zwrotu w ramach projektu świadczy o 

prawdopodobnym niespełnieniu wymogów jego otrzymania przez respondenta).  

Wykres 18. Czy podczas korzystania ze wsparcia napotkał/a Pan/Pani na jakieś problemy? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=343. 

Lekarze biorący udział w badaniu metodą TDI, biorący udział w realizacji projektu 

pt. ”Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi 

wykonywanie pracy zawodowej” wskazują, że największym problemem było podejście 

pacjentów do leczenia. Zdarzały się przypadki gdy uczestnik zakwalifikowany do badania, miał 

zaplanowany cykl spotkań ze specjalistami i się na nich nie pojawiał lub rezygnował w trakcie 
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terapii, co generowało niepotrzebne koszty i zabierało miejsce osobom, które się nie 

zakwalifikowały, a potrzebowały terapii w zakresie narządu ruchu.  

Natomiast Beneficjenci działań wskazali z kolei, że poza wpływem pandemii COVID-19 na 

realizację projektu, nie zdiagnozowali innych trudności, a samo wdrażanie działań przebiegło 

bardzo sprawnie. Docenili również wsparcie opiekuna, który pomagał im we wszystkich 

pojawiąjących się wyzwaniach.  

Wpływ pandemii COVID-19 na realizację RPZ 

Respondenci z badania ankietowego najczęściej wskazywali że pandemia COVID-19 nie miała 

wpływu na korzystanie z projektu - taką deklaracje złożyło 57,1% uczestników. Sporą grupą 

(25,7% odpowiadających) są ci którzy korzystali ze wsparcia przed okresem pandemicznym, 

więc naturalnie nie są w stanie ocenić wpływu choroby COVID-19 na funkcjonowanie 

programu. Wpływ pandemii na korzystanie ze wsparcia zauważalny był u 6,7% 

ankietowanych, z kolei pozostałe 10,5% nie określiło swojego stanowiska i wybrało opcję 

trudno powiedzieć. Z komentarzy odpowiadających można zauważyć że wpływ pandemii 

objawiał się przede wszystkim noszeniem maski czy przesuwaniem terminów zajęć. 

Zważywszy na czas pandemii, który doprowadził do licznych ograniczeń nie tylko w 

działalności systemu ochrony zdrowia, ale także w funkcjonowaniu struktur społeczno-

gospodarczych, niski odsetek opinii o wpływie epidemii na korzystanie ze wsparcia, należy 

uznać za pozytywny sygnał opiniujący jakość wdrażania usług w tym Regionalnym Programie 

Zdrowotnym. 

Wykres 19. Czy pandemia COVID-19 miała wpływ na korzystanie przez Pana/Panią ze 
wsparcia? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=343. 

Zdaniem specjalistów, biorących udział w badaniu TDI, pandemia COVID-19 miała bardzo duży 

wpływ na realizację programu, ponieważ ze względu na wprowadzone obostrzenia sanitarne 

realizacja poszczególnych etapów była utrudniona. Zobowiązania wynikające z projektu 

zostały przesunięte w harmonogramie, co skutkowało kumulacją kilku zadań w jednym czasie 

i dużym obciążeniem dla zespołu, który na ten czas nie został zwiększony.  
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Na podobne kwestie wskazali beneficjenci działań, którzy w związku z pandemią COVID-19 nie 

mogli tymczasowo realizować poszczególnych zadań projektu, ponieważ poradnie i oddziały 

w których pracowali, ze względu na obostrzenia sanitarne zostały zamknięte. Po ich otwarciu, 

pacjenci niechętnie wrócili do dalszej terapii, ponieważ towarzyszył im strach przed 

zachorowaniem. Dodatkowo konieczność zachowania środków sanitarnych (m.in. maseczka, 

dezynfekcja) była dla pacjentów dodatkowym utrudnieniem podczas rehabilitacji. Część 

podopiecznych zrezygnowała z dalszej terapii i konieczne było znalezienie na ich miejsce 

innych osób. Niejednokrotnie konieczne było również złożenie pisma z prośbą o wydłużenie 

realizacji projektu.  

Jak wskazali również uczestnicy badania grupowego, wpływ na realizację RPZ-u miała ich 

zdaniem wyłącznie pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia sanitarne. Część 

ośrodków realizujących świadczenia została wyłączona z pracy na okres 2 miesięcy, ponieważ 

nie mogli przyjąć w tym czasie osób niehospitalizowanych. Dodatkowo pandemia COVID-19 i 

wynikające z niej obostrzenia sanitarne miały wpływ na dalszy sposób realizacji programu, 

ponieważ ludziom towarzyszył strach przed zachorowaniem związany z przychodzeniem do 

placówek medycznych i nie chcieli oni uczestniczyć dalej w programie. 

Wpływ odstąpień beneficjentów od realizacji projektów na wdrożenie RPZ 

W Regionalnym Programie Zdrowotnym odnoszącym się do profilaktyki i rehabilitacji osób z 

dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej, nie 

odnotowano żadnych podpisanych, a następnie rozwiązanych umów. Wszystkie 5 projektów 

było wdrażanych przez beneficjentów i mają obecnie status umów zakończonych. Jak 

wykazała analiza, odstąpienia beneficjentów od realizacji projektów nie miały wpływu na 

wdrożenie RPZ. 

Stopień realizacji wartości wskaźników i mierników w projektach w stosunku do założonych w 

RPZ 

Beneficjenci, biorący udział w badaniu, wskazali, że wartości wskaźników i mierników w 

projektach zostały nie tylko osiągnięte, ale w wielu przypadkach przekroczone. Respondenci 

podali, że realizacja założonych wskaźników nie stanowiła dla nich żadnego problemu, 

ponieważ zainteresowanie programem było znacznie większe niż liczba dostępnych miejsc. 

Jedynym wyzwaniem z jakim zmierzyli się beneficjenci działań było zachowanie zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn, ponieważ to kobiety wykazywał znacznie większe 

zainteresowanie udziałem w projekcie.  

We wszystkich wskaźnikach produktu i rezultatu w grupie wskaźników kluczowych 

dedykowanych temu RPZ, osiągnięto ponad 100% realizację, notując wyniki od 106,5% do 

174,3%. Łącznie objęto programem zdrowotnym w ramach EFS 2470 osób (106,5% 

realizacji), w tym 1229 osób w wieku 50 lat i więcej (174,3% realizacji), a 2282 osoby podjęły 

lub kontynuowały zatrudnienie po opuszczeniu programu (170,9% realizacji). 
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Przedstawiciele beneficjentów, biorący udział w badaniu grupowym wskazali, że osiągnięte 

wartości wskaźników przekroczyły zakładane przez nich wartości docelowe. Ich osiągnięcie 

nie stanowiło problemu, ponieważ zainteresowanie udziałem w programie było bardzo duże. 

Jedynym wyzwaniem, co niejednokrotnie zostało wskazane podczas badań jakościowych, 

było zaangażowanie mężczyzn w projekt, ponieważ świadczeniobiorcami tego typu działań są 

najczęściej kobiety. 

Trwałość efektów RPZ 

Lekarze biorący udział w badaniu metodą TDI, wskazali, że w ich ocenie efekty osiągnięte 

wskutek realizacji projektu pt. ”Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej” są trwałe. Ich zdaniem najdłużej utrzymają 

się efekty o charakterze edukacyjnym, ponieważ pacjent, który poznał aspekty dotyczące 

profilaktyki ma pełną wiedzę, która pozwoli mu na poprawę zdrowia. Pełne wyzdrowienie i 

utrzymanie stanu zdrowia jest kwestią indywidulaną, ponieważ początkowa diagnoza u 

każdego z pacjentów jest różna, a charakter niektórych schorzeń jest przewlekły. Natomiast, 

co pewne, każdy podopieczny otrzymał informacje w zakresie dostępnych i skutecznych 

terapii oraz częstotliwości ich przeprowadzania.  

Beneficjenci działań również wskazali, że zrealizowane wsparcie charakteryzuje się wysoką 

trwałością, ponieważ pacjenci zostali przeszkoleni w różnych dziedzinach związanych z 

dietetyką, ruchem, a także w zakresie prozdrowotnych metod wykorzystywania nabytej 

wiedzy. Taki stan wiedzy stanowi bardzo dobrą podstawę do utrzymania zdrowia pacjenta, a 

dalsze utrzymanie efektów zależy od jego motywacji do wykorzystania zdobytych informacji. 

Uczestnicy badań wskazują jednak, że pacjenci nie zawsze charakteryzują się taką postawa i 

nie mobilizują się do utrzymania uzyskanych efektów. 

Również zdaniem uczestników badania grupowego efekty osiągnięte w ramach niniejszego 

RPZ-u są trwałe. Pacjenci uczestniczący w projekcie nadal korzystają ze świadczeń 

oferowanych przez placówki medyczne, w przypadku gdy pojawia się u nich kolejna 

dolegliwość lub nasilenie już zdiagnozowanych, wracają do specjalistów i dostają dalsze 

wskazówki postępowania. Te z kolei sumiennie wdrażają w domu podczas domowych 

czynności i codziennych ćwiczeń, co jest szczególnie widoczne przez fizjoterapeutów w 

procesie zdrowienia. Dodatkowo co istotne, realizacja programu przyczyniła się do oswojenia 

pacjenta z placówką i zespołem terapeutów. Poprawie uległo budowanie zaufania i 

korzystanie z wiedzy terapeuty, co bezpośrednio przekłada się na aspekt edukacyjny 

realizacji świadczeń.  
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Nieoczekiwane efekty RPZ 

Beneficjenci działań wskazali, ze podczas realizacji projektów nie dostrzegli nieoczekiwanych 

efektów wynikających z wdrożenia RPZ-u. Wszystkie założone cele na etapie pisania wniosku 

o dofinansowanie zostały osiągnięte. 

Nieoczekiwane efekty realizacji RPZ-u, zdaniem uczestników badania grupowego, to przede 

wszystkim możliwość pokazania pacjentowi i uświadomienie go jak wielką rolę odgrywają 

emocje i blokada sfery emocjonalnej w procesie leczenia dolegliwości bólowych (np. 

wzmożone napięcie mięśni grzbietu jest związane z reakcją na stres). Jak wskazali, wśród 

pacjentów widoczna jest tendencja do podświadomego przekierowania dyskomfortu 

psychicznego w formę objawów cielesnych, w tym przypadku związanych z kręgosłupem. 

Celem podjętych działań było budowanie postaw proaktywnych wspierających odciążenie 

układu kostnego. 

Ocena efektywności RPZ 

Efektywność Regionalnego Programu Zdrowotnego można mierzyć wieloaspektowo i 

różnorodnie, począwszy od stopnia realizacji przyjętych wskaźników, po uwagi i 

rekomendacje wydawane przez uczestników projektów. Można stwierdzić, że szczególnie 

cenną informacją dla beneficjentów wdrażających projekty są przede wszystkim opinie 

odbiorców wsparcia. Według uzyskanych informacji z badania ankietowego, aż 81% 

respondentów jest zdania że podobne wsparcie powinno być kontynuowane w przyszłości w 

dotychczasowej formie. Kolejne 6,4% odpowiadających również wyraziło opinię że wsparcie 

powinno być dostępne w przyszłości, jednakże z pewnymi zmianami, natomiast pozostałe 

12,5% wskazało że nie ma zdania na ten temat. Respondenci w komentarzach podkreślali 

m.in. potrzebę dłuższego czasu terapii, cykliczności przeprowadzania tej formy wsparcia czy 

możliwości ponownego skorzystania z niego. 

 Wykres 20. Czy Pana/Pani zdaniem tego typu, bądź podobne wsparcie powinno być 
kontynuowane w przyszłości? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=343. 
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5.2. Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na 

terenie województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z 

perspektywą kontynuacji 

W RPO WM na lata 2014-2020 wdrażane są łącznie 3 umowy z wkładem UE wynoszącym 

1,6 mln PLN, które odnoszą się do profilaktyki chorób odstresowych. Realizacja tych 

projektów ma miejsce na terenie 3 powiatów, jednakże jedna z umów nie ma wskazanego 

miejsca realizacji na poziomie powiatu, co być może wynika z jej ogólnowojewódzkiego 

charakteru. Oprócz tego  rozwiązano 1 projekt na kwotę 673,5 tys. PLN, co było 

konsekwencją problemów w realizacji zamówień oraz wyboru wykonawców. 

5.2.1.  Charakterystyka ogólna Regionalnego Programu Zdrowotnego 

Nazwa Regionalnego 

Programu 

Zdrowotnego 

Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących 

na terenie województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z 

perspektywą kontynuacji 

Główne argumenty 

realizacji programu 

(określenie skali 

problemu) 

→ Stres zawodowy jako drugi najczęstszy problem zdrowotny 

w Unii Europejskiej (wskazuje go 22% pracowników) 

→ Około 28% pracowników w Europie stwierdziło, że jest 

narażonych na zagrożenia z obszaru psychospołecznego  

→ Stres zawodowy odpowiada za 50-60% absencji z powodów 

zdrowotnych 

→ W Polsce 5% populacji w wieku produkcyjnym cierpi na 

poważne choroby psychiczne, u 15% występują zaburzenia 

zdrowia psychicznego 

→ W 2012 roku w województwie małopolskim u 24,1% 

ludności wystąpiły kiedykolwiek zaburzenia psychiczne (7 

miejsce w kraju) – wobec 23,4% w Polsce 

→ W 2016 roku 124,6 tys. osób w województwie małopolskim 

było leczonych w systemie ambulatoryjnym z powodu 

zaburzeń psychicznych (tj. 3,69% łącznej populacji 

Małopolski) 

Okres realizacji 

programu 
2019-2021 

Koszty programu 2 700 000 PLN 

Źródła finansowania 

− Europejski Fundusz Społeczny na lata 2014-2020 (85%) 

− Budżet Państwa (maksymalnie 10%) 

− Wkład własny beneficjentów programu (minimalnie 5%) 
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Nazwa Regionalnego 

Programu 

Zdrowotnego 

Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących 

na terenie województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z 

perspektywą kontynuacji 

Charakterystyka grupy 

odbiorców 

Osoby pracujące narażone na stres w wieku aktywności 

zawodowej (osoby pełnoletnie) ze szczególnym naciskiem na 

osoby w wieku 50 lat i więcej mieszkające w województwie 

małopolskim 

Planowana liczba osób 

objętych programem 
ok. 1 820  osób 

Cel główny programu 
Poprawa umiejętności w radzeniu ze stresem wśród pracujących 

osób w populacji która została objęta programem. 

Cele szczegółowe 

programu 

1. Uzyskanie nowych kompetencji w zakresie radzenia ze 

stresem u 75% populacji objętej programem  

2. Zwiększenie świadomości na temat przyczyn, objawów oraz 

metod reakcjo na stres u 75% populacji objętej programem 

Formuła działań w 

ramach programu 

Warsztaty psychoedukacyjne w wymiarze 24 godzin zegarowych 

w układzie 4 moduły po 6 godzin w soboty i niedziele, w 

odstępach dwutygodniowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony https://www.fundusze.malopolska.pl/ . 

Jak wynika z ankiet kontrolnych przeprowadzonych wśród uczestników projektów 

(pozyskanych od beneficjentów wsparcia), odnotowano znaczny przyrost wiedzy w zakresie 

zmian psychologicznych wywoływanych przez stres, kwestii wypalenia zawodowego czy 

czynników wpływających na poziom stresu u pracowników. Jednocześnie uczestnicy 

pozyskali wiedzę w zakresie technik redukcji napięcia wywołanego stresem, umiejętnego 

zarządzania czasem czy radzenia sobie z trudnymi emocjami. Uzyskane wyniki jednoznacznie 

wskazują na wysoką skuteczność realizowanego wsparcia w tym zakresie. 

https://www.fundusze.malopolska.pl/
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5.2.2. Charakterystyka odbiorców wsparcia 

Podobnie jak w innych przypadkach, podstawę badań ilościowych i jakościowych stanowią 

badania ankietowe CAWI/CATI oraz telefoniczne wywiady indywidualne (TDI). Badanie 

ankietowe objęło 247 uczestników projektów, z których 75,3% stanowiły kobiety, a 24,7% 

mężczyźni. Dominującymi grupami według wieku są osoby w wieku od 41 do 50 lat (37,2%), 

od 51 do 60 lat (22,7%) oraz od 31 do 40 lat (21,5%). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby 

w przedziale wiekowych 60 lat i więcej (5,7%).  

  

Wykres 21. Płeć ankietowanych. 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N=247. 

Wykres 22. Struktura wieku 
ankietowanych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N=247. 

Respondenci najczęściej deklarowali że informacje o możliwości wsparcia uzyskiwali od 

pracodawcy lub współpracowników  - tą opcję wskazało 64,0% odpowiadających. Drugim 

najczęstszym wskazaniem była zaś rada członka rodziny bądź znajomego (18,6%), a 

następnie rada lekarza lub terapeuty (8,1%), natomiast reklamę jako formę informacji o 

możliwości uczestniczenia w programie wybrało tylko 5,7% ankietowanych. Kluczowym więc 

źródłem informacji o projektach w ramach RPZ były informacje pochodzące z miejsca pracy, 

co zważywszy na program związany z chorobami odstresowymi u osób pracujących, nie 

powinno dziwić. Warto podkreślić że jest to również pozytywny sygnał, że pracodawcy oraz 

współpracownicy dzielą się informacją na temat możliwości uzyskania wsparcia, co sprzyja 

rozpowszechnianiu informacji i jej konkretyzacji na osoby aktywne zawodowo. Zapytani o 

oczekiwania względem programu, ankietowani najczęściej wskazywali że oczekiwali 

poznania metod walki ze stresem oraz sprawdzenia w jakim stopniu są narażeni na stres, 

odpowiedzi te wskazało odpowiednio 72,5% oraz 66,0% respondentów. 46,2% pytanych 

24,7%

75,3%

mężczyzna kobieta

13,0%

21,5%

37,2%

22,7%

5,7%

21-30 31-40 41-50 51-60 >60
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zadeklarowało, że oczekiwało również poznania mechanizmów powstawania stresu, a 35,6% 

chciało pozyskać informacje na temat skutecznej komunikacji i asertywności. Najrzadziej 

odpowiadający oczekiwali pozyskiwania wiedzy na temat właściwego zarządzania emocjami 

oraz poznania metod właściwego planowania i realizacji celów, ponieważ tego typu 

propozycje wskazało 21,5% oraz 13,4% ankietowanych.  

Wykres 23.Skąd dowiedział/a się Pan/Pani  o możliwości skorzystania ze wsparcia? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=247. 

Wykres 24.Czego oczekiwał/a Pan/Pani względem wsparcia? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=247. 
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Mapa 14.Miejsce zamieszkania ankietowanych według powiatów. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=247. 

Zapytani uczestnicy wsparcia zamieszkiwali łącznie 8 powiatów województwa małopolskiego, 

koncentrując się w zdecydowanej większości w powiecie olkuskim (228 osób) oraz w 

wyraźnie mniejszej liczbie w powiatach krakowskim, miechowskim, chrzanowskim 

myślenickim, gorlickim oraz mieście Kraków. Projekty z zakresu chorób odstresowych u osób 

pracujących w województwie małopolskim zaznaczały się więc przestrzenną koncentracją 

przede wszystkim w obszarze jednego powiatu - olkuskiego. Można więc uznać, że wsparcie 

w formie takiego Regionalnego Programu Zdrowotnego, w przyszłości powinno być bardziej 

zrównoważone przestrzennie i obejmować większą liczbę jednostek administracyjnych.  
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5.2.3. Ocena Regionalnego Programu Zdrowotnego 

Stopień osiągnięcia celu głównego oraz celu szczegółowego RPZ 

Beneficjenci działań, biorący udział w badaniu jakościowym wskazali, że oceniają bardzo 

pozytywnie wpływ realizowanego przez nich projektu na realizację celu głównego i celów 

szczegółowych. Wskaźniki, które zostały założone w przedsięwzięciach, zostały osiągnięte w 

bardzo zadowalającym dla beneficjentów poziomie. Beneficjenci wskazali także, że w 

niektórych przypadkach wartości docelowe wskaźników zostały nawet przekroczone.  

Beneficjenci biorący udział w badaniu dokonali także oceny osiągnięcia celów 

szczegółowych:  

Wzrost wiedzy na temat źródeł i objawów stresu oraz sposobu reagowania na objawy 

stresu u 75% uczestników programów po zakończeniu warsztatów 

Niniejszy cel został osiągnięty dzięki realizowanym zadaniom mających na celu edukację i 

wzrost świadomości u uczestników w zakresie wpływu stresu na zdrowie i metod radzenia 

sobie z nim.  Osiągnięcie celu można określić m.in. na podstawie ankiet przeprowadzonych 

przez beneficjentów z uczestnikami wsparcia. Udział ocen pozytywnych, odnoszących się do 

wysokiego poziomu umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem (oceny od 7 wzwyż w 

10 - stopniowej skali) po udziale w warsztatach wyniósł aż 95,7%. Wg stanu na moment 

przed udziałem w projekcie udział ten wynosił 21,5%, co oznacza wzrost o ok. 345%. 

Nabycie nowych umiejętności w radzeniu sobie ze stresem u 75% uczestników programu 

po zakończeniu warsztatów 

Niemalże wszyscy uczestnicy projektów w tego typu RPZ są zdania że uzyskane wsparcie 

wypełniło zakładane potrzeby. 95,1% respondentów wyrażało opinię że program w 

zupełności odpowiadał potrzebom, kolejne 3,6% również przyjęło pozytywną postawę, 

jednakże z zastrzeżeniem że program nie w pełni spełnił oczekiwania. Tylko 1,2% zapytanych 

uczestników doszło do wniosku, że uzyskane wsparcie nie odpowiadało ich potrzebom. Z 

kilku komentarzy wynika że w ramach wsparcia zabrakło większej liczby informacji 

merytorycznych uzyskanych podczas warsztatów (respondenci wskazywali na nieco inne 

osobiste oczekiwania względem tej formy wsparcia, jednak należy zaznaczyć, ze były to 

jedynie jednostkowe wskazania). Warsztaty jakie zorganizowano w programie charakteryzują 

się wysoką oceną przez uczestników, 58,7% oceniło je na najwyższą 5 notę (w skali od 1 do 

5), a dalsze 29,6% przyznało ocenę 4. Na najniższą notę 1, zdecydowało się 2,0% pytanych, z 

kolei 2,8% wskazało ocenę 2, zaś pozostałe 6,9% uznało że warsztaty przeprowadzono na 

wartość 3. Respondenci wskazywali, że warsztaty były przeprowadzone w sposób ciekawy i 

przydatny, a uczestnicy podkreślali również zadowolenie z uzyskanego wsparcia. Pozytywne 

komentarze dotyczyły także opinii na temat kadry medycznej czy wysokiej jakości 
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przeprowadzonych warsztatów. Na bazie opinii odpowiadających można więc stwierdzić, że 

jakoś przeprowadzonych usług uzyskała wyraźną aprobatę uczestników projektów i 

charakteryzuje się przyznaniem wysokich ocen. 

  

Wykres 25.Czy uzyskane wsparcie 
odpowiadało Pana/Pani potrzebom? 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N=247. 

Wykres 26.Jak ocenia Pan/Pani warsztaty, 
w których brał/a Pan/Pani udział  [ocena 
warsztatów]?  (ocena w skali 1-5, gdzie 1 
oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo 
wysoką. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N=247. 

Stopień osiągnięcia oczekiwanych efektów RPZ 

Beneficjenci działań, biorący udział w badaniu jakościowym metodą TDI, wskazali, że 

realizacja niniejszego RPZ przyczyniła się do osiągnięcia efektów w zakresie kontynuowania 

zatrudnienia, powrotu do pracy, jak i możliwości rozpoczęcia aktywności zawodowej. Jeden z 

beneficjentów przywołał również dane statystyczne świadczące o wysokim poziomie 

osiągnięcia efektów - spośród 337 uczestników jego projektu aż 333 uczestników 

kontynuowało zatrudnienie na koniec realizacji projektu.  

Beneficjentom zdarzało się po rozmowach z uczestnikami otrzymać informację, że udział w 

projekcie rzeczywiście pomógł im w ich pracy, w codziennych kontaktach interpersonalnych, 

zmianie podejścia w trudnych sytuacjach oraz kontroli emocji związanych z negatywnymi 

sytuacjami.  Przyczynił się również do poprawy jakości życia – zmieniło się nastawienie 

uczestników, zwiększyła się świadomość sposobów kontrolowania swoich emocji czy 

radzenia sobie z negatywnymi odczuciami. 

95,1%
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Ocena zainteresowanie Beneficjentów realizacją RPZ w formie projektu 

W RPO WM na lata 2014-2020 podpisano łącznie 4 umowy z dofinansowaniem UE w 

wysokości 1,6 mln PLN na realizację Regionalnego Programu Zdrowotnego związanego z 

profilaktyką chorób odstresowych u osób pracujących na terenie województwa 

małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji. Z tej puli 2 umowy z wkładem 

UE na poziomie 491 tys. PLN są projektami zakończonymi, zaś 1 umowa z dofinansowaniem 

UE oszacowanym na 420,2 tys. PLN w momencie przeprowadzenia badań nadal była 

wdrażana (do 30.06.2022 r.). Oprócz tego w ramach RPZ  podpisano 1 umowę o wartości 674 

tys. PLN unijnego dofinansowania, lecz ostatecznie umowa została rozwiązana. 

Beneficjenci działań, biorący udział w badaniu jakościowym wskazali, że zainteresowanie 

udziałem w projekcie było bardzo duże, większe niż pierwotnie zakładano. Zaplanowana 

kwota na realizację poszczególnych działań również była wystarczająca. Ze względu na 

wybuch pandemii COVID-19, jedynym aspektem którego nie udało się zrealizować w 

zakładanym pierwotnie kształcie był harmonogram realizacji, który z kolei został wydłużony. 

Ocena znaczenia dla Beneficjentów i uczestników finansowanie RPZ z funduszy unijnych 

Realizacja projektu z funduszy unijnych miała bardzo duże znaczenie zarówno dla 

beneficjentów wsparcia jak i uczestników poszczególnych działań. Taka forma wsparcia 

wiąże się z poczuciem pewności, że środki zostaną zabezpieczone a wsparcie udzielone, 

mimo zmieniającej się sytuacji na świecie. Dodatkowo, taki sposób finansowania działań nie 

obarcza kosztami uczestników projektów. 

Uczestnicy projektów w zdecydowanej większości byli zaznajomieni z tym, że uzyskiwane 

wsparcie w ramach realizowanych projektów było współfinansowane ze środków 

europejskich - taka wiedzę miało 83,8% ankietowanych. Pozostałe 16,2% respondentów nie 

było świadomych, tego iż korzysta z programu, który otrzymuje finansowanie z Funduszy 

Europejskich. 

Wykres 27.Czy wiedział/a Pan/Pani, że wsparcie z którego Pan/Pani skorzystał/a 
finansowane było ze środków europejskich? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=247. 
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Wpływ RPZ na poprawę stanu zdrowia uczestników 

Uczestnictwo w Regionalnym Programie Zdrowotnym przyczyniło się do znacznego wzrostu 

wiedzy na temat sposobów radzenia sobie ze stresem,  aż u 73,7% ankietowanych, następne 

17,0% odpowiadających również zauważyło wzrost znajomości w tym obszarze, jednakże 

tylko w nieznacznym stopniu. Pozostałe 9,3% respondentów nie wskazało, żeby uczestnictwo 

w projektach przyczyniło się do wzrostu wiedzy w temacie sposobów radzenia sobie ze 

stresem. Warto więc podsumować, ze aż u ponad 90% zapytanych uczestników zaznaczył się 

wzrost świadomości sposobów przeciwdziałania stresowi, co świadczy o skuteczności i 

jakości interwencji podjętej w tym RPZ.  

Wykres 28.Czy wg Pana/Pani udział w Programie przyczynił się do wzrostu Pana/Pani 
wiedzy na temat sposobów radzenia sobie ze stresem? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=247. 

Ważnym dowodem, który dostarcza informacji o skuteczności podjętych działań, jest jego 

długofalowe oddziaływanie na uczestników. Według badań ankietowych, aż 60,3% 

respondentów korzysta z wiedzy pozyskanej podczas wsparcia w pełnym zakresie, a 

następne 36,0% wykorzystuje kompetencje nabyte w programie w niepełnym zakresie. 

Jedynie 3,6% odpowiedzi dotyczy sytuacji, w której uczestnik nie wykorzystuje umiejętności, 

jakie zostały mu przekazane podczas projektów. Respondenci wskazywali w komentarzach, 

że niewykorzystywanie wiedzy przekazywanej podczas wsparcia wynika głównie z braku 

takiej potrzeby. Wysoki odsetek deklaracji o wykorzystywaniu informacji przekazanych w 

ramach wsparcia są dowodem na trwałość i użyteczność działań jakie podjęto w obszarze 

profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących oraz świadczy o pozytywnym wpływie 

wsparcia na stan zdrowia uczestników, którzy będąc w stanie wprowadzić działania zaradcze 

w swoim stylu życia oraz będąc świadomymi zagrożeń będą potencjalnie mniej narażeni na 

negatywne skutki zdrowotne tego zjawiska. 

73,7%

17,0%

9,3%

tak, w znacznym stopniu

tak, lecz w nieznacznym stopniu

nie, nie nastąpił taki wzrost
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Wykres 29.Czy obecnie korzysta Pan/Pani z wiedzy pozyskanej w ramach wsparcia? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=247. 

Również uczestnicy badania grupowego, wskazali, że zgodnie z wynikami ankiety satysfakcji, 

przeprowadzonej na zakończenie programu, podjęte w programie działania przyczyniły się 

do poprawy stanu zdrowia jego uczestników. Trener prowadzący warsztaty starał się 

odpowiadać na potrzeby poszczególnych osób (mimo grupowego charakteru udzielonego 

wsparcia). Podjęte działania miały m.in. na celu przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie 

możliwości obniżenie poziomu stresu. Część uczestników dostrzegła pozytywne efekty 

programu a niektóre osoby chciały je pogłębić i zostały przekierowane do ośrodka 

oferującego wsparcie w sferze psychiatrii. Lekarze biorący udział w badaniu wskazali 

również, że coraz częściej w pracy spotkają się z osobami u których diagnozuje się problemy 

lękowe, lękowo-depresyjne i adaptacyjne, dlatego realizacja podobnych programów jest 

bardzo ważna. Uzyskanie pewnej świadomości problemu i zapewnienie narzędzi 

terapeutycznych oraz przekazanie wiedzy zwiększa szanse pacjentów na znalezienie drogi do 

zdrowia. 

Wpływ RPZ na poprawę sytuacji zawodowej uczestników 

Dzięki uczestnictwu we wsparciu, 30% ankietowanych zadeklarowało że nadal pracuje i 

wpływ na to miał udział w programie. Jednakże większość odpowiadających, bo aż 60,7% jest 

zdania że uzyskane wsparcie nie miało wpływu na wykonywanie pracy. Pozostałe 9,3% 

odpowiadających podkreśliło że bycie odbiorcą usług oferowanych w programie, nie miało 

wpływu na kontynuowanie zatrudnienia, gdyż z przyczyn zdrowotnych nie pracują.  

Zjawisko stresu należy do specyficznych chorób w kontekście możliwości jego pomiaru czy 

oceny natężenia, w odróżnieniu do chociażby chorób narządu ruchu czy innych fizycznych 

niepełnosprawności. Fizyczne dolegliwości mają większy wpływ, w porównaniu do chorób 

odstresowych, na aktywność zawodową, gdyż często natychmiastowo wykluczają 

pracującego z możliwości wykonywania pracy z racji wystąpienia chociażby kontuzji. Można 

więc uznać, że z racji specyfiki Regionalnego Programu Zdrowotnego, który jest nastawiony 

na przeciwdziałanie zjawisku stresu u osób pracujących, odsetek 30% deklaracji ze wsparcie 

wpłynęło na kontynuowanie wykonywanej pracy, jest pozytywnym i korzystnym wynikiem.  

60,3%

36,0%

3,6%
tak, w pełnym zakresie

tak, lecz w niepełnym zakresie,
gdyż
już nie pamiętam wszystkich
informacji
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Wykres 30.Czy wg Pana/Pani opinii udzielone wsparcie umożliwiło Panu/Pani podjęcie 
bądź kontynuowanie zatrudnienia? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=247. 

Z kolei uczestnicy badania grupowego mieli trudność we wskazaniu czy podjęte w programie 

działania przyczyniły się do poprawy sytuacji zawodowej uczestników. Zgodnie z elementami 

obligatoryjnymi zgromadzili oni wyłącznie informacje o ciągłości stosunku pracy na 

podstawie przedstawionego zaświadczenia. 

Poziom zainteresowania osób uczestniczących w danym programie 

Beneficjenci działań, biorący udział w badaniu jakościowym wskazali, że zainteresowanie 

osób uczestniczących w programie było znacznie większe niż zakładali pierwotnie. Co więcej, 

uczestnicy wyrażali chęć dalszego uczestnictwa w podobnej formule w przyszłości, uznając ją 

za bardzo wartościową.   

Również uczestnicy badania grupowego wskazali, że zainteresowanie osób uczestniczących 

w programie było duże. Czynnikami dodatkowo motywującymi uczestników do udziału w 

projekcie był m.in. opłacony dojazd, wyżywienie i materiały edukacyjne opracowane w 

wyniku indywidualnych rozmów. Ponadto, zdaniem uczestników badania na popularność 

RPZ-u wpłynęły podjęte działania promocyjne – badani wskazywali na wykorzystanie 

wszelkich dostępnych w tym zakresie kanałów komunikacji. 

Wpływ RPZ na zwiększenie wykrywalności danej choroby w województwie 

W literaturze przedmiotu, podobnie jak w zasobach statystycznych, można odnaleźć dużą 

liczbę informacji na temat stresu, jego uwarunkowania i wpływu na aktywność zawodową. 

Badanie ankietowe wykonane wśród 202 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z 

terenu województwa małopolskiego, wykazało że aż u ok. 45% badanych w przeciągu 

ostatniego miesiąca wystąpił wysoki poziom stresu. Niski poziom stresu zadeklarowało 

zaledwie ponad 18% respondentów, a ok. 38% uznało że towarzyszył im średni poziom 

stresu. Nie wykazano natomiast związku między natężeniem wskazywanego poziomu stresu 

a wiekiem oraz stażem pracy, jednakże badanie pokazało związek między wiekiem a 

30,0%

60,7%

9,3% tak - nadal pracuję i miał na to
wpływ udział w programie

nie - nadal pracuję, ale udział w
programie nie miał na to
wpływu

nie - z przyczyn zdrowotnych już
nie pracuję
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stosowaną metodą ograniczającą stres. Wraz ze wzrostem wieku spadała częstość 

stosowania metod pozwalających na ograniczenie stresu, takich jak poszukiwanie wsparcia 

emocjonalnego. Poziom odczuwanego stresu oraz wpływ wieku na metody przeciwdziałania 

tego typu emocjom, świadczą o potrzebie tworzenia programów psychoedukacyjnych, 

mających promować zdrowszy psychicznie tryb życia i pracy.10   

Natomiast badanie zespołu z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (2014) dotyczyło sytuacji stresowych u przebadanych 90 pielęgniarek w 

miejscu pracy, w jednym z małopolskich szpitali. Według uzyskanych wyników najbardziej 

stresującymi czynnikami u pielęgniarek były kwestie związane z biurokracją (średnia 4,22), 

presją czasu (średnia 4,08), małą obsadą personelu w trakcie pełnienia dyżuru (średnia 3,92) 

czy niedoposażenia stanowiska pracy (średnia 3,90).  Warto także zaznaczyć, że część 

przyczyn oddziałujących stresująco na pracę pielęgniarek dotyczy kwestii organizacyjnych, 

takich jak braki kadrowe, zbyt duża liczba zadań, słabe wynagrodzenia za pracę, czy brak 

wsparcia ze strony przełożonych11. Pokazuje to że ważnym elementem w ograniczaniu 

sytuacji stresogennych, powinny być nie tylko programy dedykowane stricte walce ze 

stresem, lecz także kwestie związane z uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi. 

Przykład pracy pielęgniarek pokazuje więc, że programy przeznaczone na zwalczanie sytuacji 

stresowych w niektórych przypadkach walczą ze skutkami, a nie przyczynami części 

problemów napotkanymi przez pracowników w miejscu pracy.   

Z kolei według danych statystycznych, liczba leczonych osób z zaburzeniami nerwicowymi w 

2019 roku na 100 tys. ludności wynosiła 1053 przypadki w województwie małopolskim. 

Klasyfikowało to region na 12 miejscu w Polsce oraz stawiało wśród tych województw, gdzie 

wartość ta była poniżej średniej krajowej, wyliczonej na 1386 przypadków na 100 tys. 

ludności12. 

 
10 Wojcieszek A., Nawalana A., Majda A. (2017). Natężenie spostrzeganego stresu oraz strategie radzenia sobie 
ze stresem w grupie małopolskich funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Problemy Pielęgniarstwa 2017; 
25 (1): 49–55. 
11 Skropulska-Król A., Szabla A., Bodys-Cupak I. (2014). Opinie pielęgniarek na temat czynników stresogennych 
związanych z ich środowiskiem pracy. Pielęgniarstwo XXI Wieku 1; 23-26. 
12 Dane pochodzą z opracowania GUS pt. "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r.". 
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Mapa 15. Liczba leczonych osób z zaburzeniami nerwicowymi na 100 tys. ludności według 
województw w 2020 roku.

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS pt. "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r.". 

Natomiast liczbę udzielonych porad zdrowia psychicznego w ramach specjalistycznej 

lekarskiej opieki zdrowotnej w 2020 roku, tylko w województwie małopolskim obliczono na 

513,2 tys. porad, czyli 8,0% wszystkich w kraju. Uwzględniając liczbę ludności, średnio na 1 

tys. osób przypadało 150 porad w Małopolskim, co było wynikiem poniżej średniej krajowej 

na poziomie 167 porad oraz stawiało region na 9 miejscu w porównaniu do innych 

województw13.   

 
13 Dane pochodzą z opracowania GUS pt. "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r.". 
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Mapa 16. Liczba udzielonych porad zdrowia psychicznego 1 tys. ludności według 
województw w 2020 roku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS pt. "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r.". 

Uczestnicy badania jakościowego przeprowadzonego metodą FGI, wskazali, że skala 

zachorowalności na zaburzenia psychiczne nie uległa zmianie, natomiast ich wykrywalność i 

diagnozowanie zdecydowanie uległo poprawie. Zwrócili jednak uwagę, że to był projekt 

szkoleniowy, nie diagnostyczny, a lęk to objaw i występuje również u osób które zaburzone 

nie są. 
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Poziom dostosowania świadczeń zdrowotnych do potrzeb grup docelowych 

Beneficjenci biorący udział w badaniu metodą TDI, wskazali, że realizowane wsparcie trafnie 

odpowiadało na potrzeby grupy docelowej. Opinia ta została poparta wynikami rozmów z 

osobami prowadzącymi warsztaty. Jedyną kwestią na którą zwrócili uwagę beneficjenci 

wsparcia była poruszana wielokrotnie potrzeba wprowadzenia zmian w zakresie większej 

elastyczności formowania grup szkoleniowych (umożliwienie organizowania spotkań również 

w dni robocze, bez ograniczania się wyłącznie do weekendów). 

Oferowane w ramach programu świadczenia zdrowotne, zdaniem uczestników badania 

grupowego, odpowiadały na potrzeby grupy docelowej. Jak wskazali, projekty cieszyły się 

dużym zainteresowaniem w dużych zakładach pracy, gdzie sami pracodawcy wykazywali 

chęć pomocy w organizacji spotkań warsztatowych i rekrutacji pracowników. W związku z 

tym, że w niektórych miejscach pracy wykonywanie obowiązków zawodowych jest 

wyczerpujące psychicznie, zaproponowane usługi psychoedukacyjne, niezwiązane tym 

bardziej z dodatkowymi kosztami, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Pracownicy 

zwracali uwagę, że było to dla nich dobre rozwiązanie, ponieważ pomogło m.in. pokonać 

kryzys związany z wykonywaniem obowiązków służbowych i nieprzenoszenia problemów z 

życia zawodowego do domu. 

Ocena działań dotyczących rekrutacji 

Beneficjenci biorący udział w badaniu metodą TDI, wskazali, że aby trafne i skuteczne 

dotrzeć do grupy docelowej stosowali wszystkie dostępne metody, w tym m.in.: kontakt 

telefoniczny, kontakt mailowy i wysyłanie informacji do zakładów pracy z województwa 

małopolskiego. Na etapie realizacji pierwszych etapów projektu duże znaczenie w rekrutacji 

uczestników miału pozytywne doświadczenia pacjentów, którzy polecali program swoim 

kolegom lub koleżankom z pracy. Dodatkowo beneficjenci realizowali spotkania 

informacyjne w miejscach pracy, co także spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. 

Nierzadko wynikiem takiej formy rekrutacji było zebranie grupy uczestników w obrębie 

jednego zakładu pracy.  

Problemy zidentyfikowane przez interesariuszy w trakcie realizacji RPZ 

Zdaniem 86,2% ankietowanych podczas trwania programu, nie napotkano na żadne 

problemy, natomiast odmiennego zdania jest 1,6% odpowiadających. Pozostałe 12,1% 

respondentów nie jest w stanie jednoznacznie określić swojego stanowiska lub po prostu nie 

pamięta. Można więc wskazać, że poza pojedynczymi przypadkami (w których w 

uczestnictwie we wsparciu przeszkodziła choroba uczestnika), realizacja projektów w ramach 

tego RPZ przebiegała bez większych komplikacji.  
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Wykres 31. Czy podczas korzystania ze wsparcia napotkał/a Pan/Pani na jakieś problemy? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=247. 

Beneficjenci działań biorący udział w badaniach jakościowych wskazali, że nie identyfikowali 

żadnych większych problemów z realizacją poszczególnych zadań w ramach projektu. 

Wybuch pandemii COVID-19 przyczynił się do pojawienia niewielkich problemów z rekrutacją 

uczestników i realizacją szkoleń. Sytuacja ta nie miała jednak wpływu na osiągnięcie wartości 

docelowych wskaźników. 

Natomiast uczestnicy badania grupowego w trakcie realizacji RPZ-u zidentyfikowali problem, 

który miały wpływ na jakość realizacji poszczególnych zadań – wskazywali bowiem na 

wynikającą z programu konieczność zawężenia realizacji zajęć do weekendów14, co nie 

spotkało się z dobrym odbiorem wśród uczestników, dla których czas wolny od pracy jest 

istotny w kontekście utrzymania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.  

Wpływ pandemii COVID-19 na realizację RPZ 

Pandemia COVID-19 miała wpływ na korzystanie ze wsparcia tylko u 1,6% respondentów, 

podczas gdy wyraźna większość 72,1% odpowiedziała przecząco, wskazując że okres epidemii 

nie oddziaływał, w ich opinii na wdrażanie projektów. 10,9% zapytanych uczestników 

korzystało ze wsparcia przed okresem pandemii, zaś pozostałe 15,4% ankietowanych nie 

było w stanie wskazać swojej odpowiedzi i wybrało opcję trudno powiedzieć. Stan epidemii 

nie miał więc znaczącego wpływu ma kwestię wdrażania Regionalnego Programu 

Zdrowotnego dotyczącego profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących. Świadczy to 

o dużej odporności wdrażanych projektów na kwestię szybkich i gwałtownych zmian, jakie 

zaszły w związku z wybuchem choroby spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. 

 
14 Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie województwa małopolskiego na 
lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji, s. 29. 
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Wykres 32.Czy pandemia COVID-19 miała wpływ na korzystanie przez Pana/Panią ze 
wsparcia? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=247. 

Beneficjenci działań biorący udział w badaniu jakościowych również wskazali, że pandemia 

COVID-19 spowodowała co prawda pewne trudności w rekrutacji uczestników i organizacji 

szkoleń, lecz sytuacja ta nie miała wpływu na sukcesywną realizację projektów (m.in. ze 

względu na podjęte działania, takie jak wnioskowanie o wydłużenie terminu realizacji czy 

zatrudnienie dodatkowej kadry trenerskiej). 

Ww. trudności związane były m.in. z limitem osób na spotkaniach, który powodował pewne 

trudności w realizacji warsztatów. Regulamin konkursu zakładał bowiem, że grupy 

terapeutyczne będą liczniejsze niż wprowadzone ograniczenie do 5 osób. Dodatkowo 

uczestnikom niekiedy towarzyszyło uczucie leku i niepewności, przez co nawet w sytuacji, 

gdy dzienna liczba zachorowań malała, a spotkania były możliwe do realizacji, nie wyrażali 

oni przekonania, że jest to dla nich odpowiednie i bezpieczne. Realizatorzy podjęli jednak 

próby przekonania tych osób i zapewnienia im komfortu psychicznego poprzez przekazanie 

im kompleksowej wiedzy na temat zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym.  

Wpływ odstąpień beneficjentów od realizacji projektów na wdrożenie RPZ 

W analizowanym Regionalnym Programie Zdrowotnym, rozwiązano 1 umowę na łączną 

kwotę dofinansowania UE w wysokości 673,5 tys. PLN15. Jak wykazała analiza, odstąpienie 

beneficjenta od realizacji projektu nie miało wpływu na wdrożenie RPZ. 

 
15 Beneficjent Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze: Program profilaktyki chorób odstresowych u 
osób pracujących na terenie województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji. 
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Powody rezygnacji Beneficjentów z zawarcia umowy oraz ich odstąpienia od realizacji 

podpisanej umowy 

Należy wskazać, że wśród powodów rozwiązania umowy znalazły się: 

• problemy w postaci realizacji zamówień i wyboru wykonawców; 

• przesunięcia w czasie ze względu na konieczność rozwiązania kwestii związanych z 

rodzajem umowy na który zatrudnieni powinni być trenerzy; 

• problemy techniczne podczas tworzenia strony WWW (brak zgodności ze 

standardami i konieczność jej poprawy). 

 

Stopień realizacji wartości wskaźników w projektach w stosunku do założonych w RPZ 

W ramach RPZ związanego z profilaktyką chorób odstresowych u osób pracujących, można 

przeanalizować trzy wskaźniki z grupy wskaźników kluczowych dla programu. We wszystkich 

odnotowano (mimo trwania wdrażania jeszcze jednej umowy) wartości osiągnięte na 

poziomie ponad 100% zakładanej realizacji. Liczba osób objętych programem zdrowotnym 

dzięki EFS osiągnęła poziom 697 osób (105,4% zakładanej wartości), z kolei liczba osób w 

wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie wyniosła 233 osoby (115,9% 

realizacji). Najwyższy poziom realizacji przypadł z kolei na  wskaźnik rezultatu związany z 

liczbą osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie, 

który to osiągnął poziom 683 osób – 121,7% zakładanego poziomu realizacji, co 

jednoznacznie świadczy o wysokiej skuteczności wsparcia. 

Beneficjenci działań, biorący udział w badaniach jakościowych wskazali, że założone przez 

nich wartości docelowe wskaźników na etapie pisania wniosku o dofinansowanie zostały w 

pełni osiągnięte. 

Uczestnicy badania grupowego potwierdzili, że dotychczasowy stopień realizacji projektów 

wdrażanych przez beneficjentów jest satysfakcjonujący, natomiast w programie pojawiły się 

kwestie, które utrudniły płynną jego realizację (wskazane już we wcześniejszym fragmencie 

ograniczenie odnoszące się do konieczności organizacji warsztatów wyłącznie w weekendy). 

Trwałość efektów RPZ 

Beneficjenci działań, biorący udział w badaniach jakościowych wskazali, że aby osiągnięte 

dotychczas efekty były trwałe, wsparcie tego rodzaju powinno mieć charakter cykliczny, nie 

jednorazowy. Uczestnictwo w projektach realizowanych w ramach niniejszego RPZ-u jest, 

zdaniem beneficjentów, bardzo wzbogacające dla jego uczestników i stanowi dodatkową 

wartość w radzeniu sobie, w tym przypadku ze stresem. Pracownicy zawodów narażonych na 

duży stres emocjonalny w pracy wyrażają chęci dalszego, systematycznego uczestnictwa w 

podobnych projektach. 
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Zdaniem uczestników badania grupowego efekty osiągnięte w ramach realizowanego RPZ-u 

są trwałe, ponieważ wsparcie podopiecznych związane było ze zmianą nawyków dotyczących 

utrzymania zdrowia psychicznego. Dodatkowo, uczestnicy projektów wyrazili chęć 

korzystania ze wsparcia placówki po zakończeniu projektu, co w dalszym stopniu pozwala na 

utrwalenie u nich pozytywnych efektów. Ponadto, u uczestników projektów nastąpiło 

otwarcie się na wsparcie psychologiczne i psychiatryczne, które w przypadku niektórych 

schorzeń jest bardzo ważnym elementem procesu terapeutycznego. Uczestnicy badania 

wskazali, że w ich ocenie zabrakło narzędzi pozwalających na monitorowanie osób po 

zakończeniu projektu (z wyłączeniem ich stosunku pracy, te dane zostały zebrane). 

Nieoczekiwane efekty RPZ 

Uczestnicy badań jakościowych wskazali, że nie zidentyfikowali żadnych nieoczekiwanych 

efektów realizacji RPZ-u. 

Ocena efektywności RPZ 

Przeanalizowane i wskazane we wcześniejszym fragmencie informacje o stopniu 

zrealizowania zakładanych wartości wskaźników wskazują na wysoką efektywność 

interwencji podjętej w obszarze tego RPZ. Ponadto oceną efektywności Regionalnych 

Programów Zdrowotnych jest bezsprzecznie opinia ich uczestników, w szczególności na 

temat dalszej kontynuacji wsparcia. Badanie ankietowe pokazuje, że aż 76,9% zapytanych 

uważa iż wsparcie tego typu powinno być kontynuowane w przyszłości, zaś kolejne 1,6% 

wyraża podobny pogląd, jednakże z zastrzeżeniem że we wsparciu należy wprowadzić pewne 

zmiany. Pozostałe 0,4% odpowiadających jest zdania że wsparcie nie powinno mieć dalszej 

kontynuacji, a 21,1% nie ma opinii na ten temat. Z nielicznych komentarzy respondentów 

wynika, że zmiana we wsparciu powinna dotyczyć zwiększenia informacji merytorycznych 

udzielanych w trakcie organizowanych warsztatów i ich uszczegółowienia oraz opcji 

uzupełnienia wsparcia o zajęcia w terenie. Wypada więc podkreślić, że wysoki odsetek 

deklaracji popierającej podejmowanie dalszych działań w ramach tej formy wsparcia, jest 

podstawą pod ich kontynuacje w przyszłości.  

Wykres 33.Czy Pana/Pani zdaniem tego typu, bądź podobne wsparcie powinno być 
kontynuowane w przyszłości? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=247. 
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Również uczestnicy badania grupowego wskazali, że efektywność realizowanego RPZ-u 

wynikająca z wyników ankiet przeprowadzanych na zakończenie projektu jest bardzo 

wysoka. 

5.3. Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u 

dzieci w wieku szkolnym 

RPZ odnoszący się do wczesnego wykrywania wad rozwojowych postawy i układu ruchu u 

dzieci w wieku szkolnym realizowany jest poprzez 2 umowy o dofinansowaniu UE w 

wysokości 289,8 tys. PLN, na obszarze łącznie 4 powiatów. Warto wspomnieć, że w 

omawianym Regionalnym Programie Zdrowotnym podpisano i rozwiązano aż 7 projektów 

z sumarycznym wsparciem UE na poziomie 5,9 mln PLN. Na podstawie informacji 

zawartych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014, wśród przyczyn które 

wpłynęły na anulowanie projektów można wymienić wpływ pandemii COVID-19, podczas 

której obowiązujący stan epidemii miał wpływ na ograniczenie m.in. stacjonarnej 

działalności placówek oświaty czy podmiotów ochrony zdrowia. Oprócz tego poważnym 

problemem okazał się brak dokładności placówek oświaty przy rozpowszechnianiu 

kwestionariuszy ankietowych dotyczących uczestnictwa w projekcie, jak również ich 

ograniczona zwrotność wśród rodziców. Okres zakończenia roku szkolnego wpłynął także 

na trudności w zakresie badań przesiewowych u dzieci, mimo wcześniejszych deklaracji 

wśród rodziców o chęci uczestnictwa ich dzieci w projekcie. Ograniczone zainteresowanie 

szkół w uczestnictwie również było zauważalną przeszkodą przy realizacji, podobnie jak 

niska aktywność podmiotów leczniczych. Wreszcie badania przesiewowe realizowane 

przez Ministerstwo Zdrowia w okresie ostatnich kilku miesięcy, doprowadziły do opinii 

wśród rodziców, że działania jednostek samorządowych i rządowych duplikują się, co 

skutkowało niskim zainteresowaniem uczestnictwa w projekcie. 

5.3.1.  Charakterystyka ogólna Regionalnego Programu Zdrowotnego 

Nazwa Regionalnego 

Programu 

Zdrowotnego 

Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu 

ruchu u dzieci w wieku szkolnym 

Główne argumenty 

realizacji programu 

(określenie skali 

problemu) 

→ Zmiany społeczno-cywilizacyjne (ograniczona aktywność, 

siedzący tryb życia) mają wpływ na tworzenie się wad 

postaw ciała  

→ 70% dzieci w wieku 7 lat spędza czas wolny przy 

komputerze i telewizorze, podczas gdy tylko 8,4%  dzieci 

wykonuje aktywność fizyczną codziennie 

→ Wpływ skażenia środowiskowego (widocznego szczególnie 

w Małopolsce) poprzez wysoką zawartość pyłu 

zawieszonego w powietrzu czy metali ciężkich w glebie ma 
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Nazwa Regionalnego 

Programu 

Zdrowotnego 

Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu 

ruchu u dzieci w wieku szkolnym 

wpływ na posturogenezę i prawidłowe dojrzewanie układu 

ruchu 

→  Nieprawidłowości postawy u dzieci w wieku szkolnym w 

szkołach Europy Zachodniej oszacowano na 13,4%, 

natomiast w Polsce na 17,1% dzieci do 18 lat, a także 9,7% 

dzieci w wieku od 2 do 9 lat 

→ Odsetek przewlekłych chorób kręgosłupa w 2009 r. wśród 

dzieci w wieku do 14 lat oszacowano na 1,5% dla Polski oraz 

1,8% dla województwa małopolskiego 

Okres realizacji 

programu 
2019-2021 

Koszty programu 6 278 580 PLN 

Źródła finansowania 

− Europejski Fundusz Społeczny na lata 2014-2020 (85%) 

− Budżet Państwa (7,73%) 

− Wkład własny beneficjentów programu (7,27%) 

Charakterystyka grupy 

odbiorców 

Dziewczynki w wieku 10 -12 lat oraz chłopcy w wieku 13 i 14 lat 

z 13 powiatów województwa małopolskiego o najwyższym 

odsetku osób niepełnosprawnych  

Planowana liczba osób 

objętych programem 

• Badania przesiewowe – 89 300 osób 

• Gimnastyka korekcyjna – 8 930 osób 

• Indywidualne zajęcia korekcyjne – 1 500 osób 

• Działania szkoleniowe oraz informacyjno-edukacyjne  – 89 

300 osób (uczniowie), 44 650 osób (rodzince oraz 

opiekunowie prawni dzieci), 540 osób (pielęgniarki i 

higienistki szkolne) 

Cel główny programu 

Poprawa stanu zdrowia wśród dzieci w wieku szkolnym dzięki 

wczesnym wykryciu oraz leczeniu wad postawy i innych 

dysfunkcji układu ruchu, szczególnie skolioz, dzięki wdrożeniu 

programu profilaktyki i rehabilitacji na terenie 13 powiatów z 

najwyższym odsetkiem osób niepełnosprawnych  

Cele szczegółowe 

programu 

1. Poprawienie wykrywalności wad rozwojowych postawy oraz 

innych dysfunkcji układu ruchu (głównie skolioz) wśród 10% 

dzieci z grupy objętej programem z terenu 13 powiatów 

2. Wzrost wiedzy u min. 60% rodziców oraz opiekunów 

prawnych dzieci na temat wad postawy i skolioz 
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Nazwa Regionalnego 

Programu 

Zdrowotnego 

Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu 

ruchu u dzieci w wieku szkolnym 

3. Wzrost poziomu wiedzy u min. 50% dzieci uczestniczących w 

programie na temat wad postawy i skolioz 

4. Poprawa poziomu wiedzy u min. 90% pielęgniarek i 

higienistek szkolnych uczestniczących w programie w 

obszarze wykrywania i leczenia wad postawy i układu ruchu 

wśród dzieci i młodzieży  

Formuła działań w 

ramach programu 

• Badania przesiewowe 

• Gimnastyka korekcyjna (16 spotkań, 2 razy w tygodniu min. 

45 minut)  

• Indywidualne zajęcia korekcyjne (8 spotkań, 2 razy w 

tygodniu min. 45 minut) 

• Program edukacyjny (min. 2 spotkania)  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony https://www.fundusze.malopolska.pl/. 

Informacje na temat oceny skuteczności wdrażania tego typu Regionalnego Programu 

Zdrowotnego pozyskano od beneficjenta, który dostarczył informacje o ankietach 

badających stan satysfakcji wśród rodziców dzieci uczestniczących w projekcie. Jak wynika z 

ich analizy, korzystanie z tej formy wsparcia przyczyniło się do poszerzenia umiejętności oraz 

wiedzy na temat wad postawy i zachowań prozdrowotnych u zdecydowanej większości 

respondentów. Zwiększenie świadomości na temat kręgosłupa oraz wad postawy u 

uczestniczącego dziecka zadeklarowało aż 98,0% ankietowanych. Wszyscy respondenci 

wykazali zadowolenie w prelekcji i instruktarzu w zakresie zachowań prozdrowotnych. 

Ponadto, aż 94,8% rodziców oraz opiekunów prawnych podkreśliło, że dzięki programowi 

dowiedziało się o konieczności rozpoczęcia terapii u dziecka. Ponad 95% respondentów 

stwierdziło również, że dzięki programowi dziecko przynajmniej w pewnym stopniu 

wykształciło umiejętności samokontroli i korekcji postawy ciała, a ponad 90% doszło do 

wnioski iż wsparcie wpłynęło na wzrost aktywności ruchowej u uczestniczącego dziecka. 

 Charakterystyka odbiorców wsparcia 

Analizując Regionalny Program Zdrowotny dotyczący wczesnego wykrywania wad 

rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym, przeprowadzono badanie 

ankietowe metodą CAI/CATI z 314 rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci oraz telefoniczne 

wywiady pogłębione (TDI) z lekarzami biorącymi udział w programie. Według uzyskanych 

informacji z badania ankietowego (przeprowadzonego na potrzeby niniejszego badania), 

61,7% dzieci wspartych w ramach projektów było dziewczynkami, zaś 38,3% chłopcami. 

Podobnie jak w przypadku innych RPZ, również w tym zaznacza się nadwyżka osób płci 

żeńskiej.  

https://www.fundusze.malopolska.pl/
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Wykres 34.Płeć dziecka uczestniczącego w projekcie. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=314. 

Podstawowym źródłem informacji o możliwości uczestnictwa w projekcie były informacje 

przekazywane dzieciom w szkole, gdyż tą opcję wskazało aż 80,3% respondentów. Drugą 

najczęściej wybieraną opcją były natomiast rady nauczycieli, którą wybrało 10,2% 

odpowiadających, z kolei w pozostałych propozycjach odsetek wskazań nie przekroczył 4%. 

Świadczy to o znaczącej i kluczowej roli kadry pedagogicznej, jako głównego źródła 

informacji na temat istnienia tego typu wsparcia. W przyszłości jeżeli zostanie podjęta 

decyzja o kontynuacji wsparcia, uczestnictwo nauczycieli jako osób rozpowszechniających 

wskazówki na temat takich projektów, jest niezwykle ważne zarówno dla potencjalnych 

odbiorców jak i beneficjentów wdrażających program. Informowanie szkół o istnieniu 

różnorodnych opcji wsparcia dla dzieci w wieku szkolnym, z pewnością przyczynia się do 

rozpowszechniania istotnych wskazówek u docelowych grup wsparcia. Odpowiadający 

rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci uczestniczących we wsparciu, w największym 

stopniu oczekiwali zweryfikowania występowania wad postawy i układu ruchu u dziecka – tą 

opcję wybrało 72,3% ankietowanych. Nieco mniej niż połowa (46,8%) wskazała że chciałaby 

aby w ramach programu dziecko odbyło zajęcia korekcyjno-rehabilitacyjne, natomiast tylko 

19,1% respondentów oczekiwało wzrostu poziomu wiedzy na temat zachowań 

prozdrowotnych oraz ćwiczeń możliwych do wykonywania w domu.  

38,3%

61,7%

chłopiec

dziewczynka
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Wykres 35.Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o możliwości skorzystania ze wsparcia? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=314. 

Wykres 36. Czego oczekiwał/a Pan/Pani względem wsparcia? 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=314. 

5.3.2. Ocena Regionalnego Programu Zdrowotnego 

Stopień osiągnięcia celu głównego oraz celu szczegółowego RPZ 

Beneficjenci biorący udział w badaniu TDI, wskazali, że realizowany przez nich projekt miał 

wpływ na realizację celu głównego RPZ, tj. poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym 

poprzez wczesne wykrycie i leczenie wad postawy i innych dysfunkcji układu ruchu, w 

0,6%

1,6%

1,9%

2,2%

3,2%

10,2%

80,3%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Inne

Rada lekarza/fizjoterapeuty

Napotkana reklama

Rada członka rodziny bądź znajomego

Rada innego rodzica

Rada nauczyciela/nauczycielki

Informacje przekazywane dzieciom w szkole

odsetek odpowiedzi [%]

19,1%

46,8%

72,3%

80,9%

53,2%

27,7%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

c) Wzrostu poziomu wiedzy na temat zachowań
prozdrowotnych, w tym ergonomii i ćwiczeń

możliwych do wykonywania w domu

b) Odbycia przez dziecko zajęć korekcyjno-
rehabilitacyjnych

a) Zweryfikowania występowania wad postawy i
układu ruchu u dziecka

wartości w %tak nie



 
 

Strona 126 z 229 

szczególności skolioz, u dzieci w wieku szkolnym poprzez wdrożenie kompleksowego 

programu profilaktyki i rehabilitacji na terenie 13 powiatów, o najwyższym odsetku osób 

niepełnosprawnych, w województwie małopolskim w okresie do 2021, ponieważ projekty 

dotyczyły w znacznym stopniu poprawy stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Jeden z nich, 

realizowany był na terenie 3 powiatów i w 16 szkołach, a jednostka go realizująca  była 

jedynym takim podmiotem na terenie swojego obszaru realizującego ten program. Na tę 

ocenę wpływają przede wszystkim wyniki badań jakie są przeprowadzane na początku 

programu i na początku realizacji projektu. Kolejno badany jest efekt wpływu realizowanych 

zadań na stan zdrowia dzieci. Co więcej, rodzice pacjentów również zauważają efekty 

współpracy.  

Przeprowadzone badania jakościowe wykazały, że realizacja poszczególnych projektów 

przyczyniła się również do realizacji poniższych celów szczegółowych:  

Zwiększenie wykrywalności wad rozwojowych postawy i innych dysfunkcji układu ruchu, w 

szczególności skolioz, u 10% dzieci z populacji objętej Programem, z terenu 13 powiatów 

województwa małopolskiego, w okresie realizacji programu 

W trakcie realizacji projektów przeprowadzono wiele badań bezpośrednio w szkołach, 

których celem było właśnie wykrycie wad rozwojowych postawy i innych dysfunkcji układu 

ruchu. Jak wskazują beneficjenci działań, jest to szczególnie istotne, ponieważ żadne 

programy zdrowotne oferowane przez NFZ nie zakładają profilaktyki w tym zakresie.  

Wzrost poziomu wiedzy u co najmniej 60% rodziców/opiekunów prawnych dzieci na temat 

wad postawy i skolioz, w okresie realizacji programu 

Beneficjenci działań wskazali, że każdy ich projekt zakładał przeprowadzenie w szkołach akcji 

edukacyjnych. Te zadania, które zostały zrealizowane przed 2020 rokiem zakładały 

zaangażowanie również rodziców. Dzięki przedstawionym materiałom i fizjoterapeutkom 

biorącym udział w szkoleniach poziom wiedzy opiekunów znacznie wzrósł. Dowodem o tym 

świadczącym były wyniki ankiet przeprowadzonych z rodzicami przed zajęciami i po, gdzie 

zagadnienia poruszane na szkoleniach nie stanowiły już dla nich problemu.  

Wzrost poziomu wiedzy u co najmniej 50% dzieci uczestniczących w Programie na temat 

wad postawy i skolioz, w okresie realizacji programu 

Uczestnicy badań jakościowych, będący przedstawicielami beneficjentów wskazali, że wzrost 

wiedzy dzieci nastąpił szczególnie w zakresie aktywności sportowej mającej wpływ na 

profilaktykę występowania wad postawy (np. zmiana stron podczas jazdy na hulajnodze, 

prawidłowa postawa podczas odrabiania lekcji).  
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Zwiększenie poziomu wiedzy u co najmniej 90% pielęgniarek/higienistek szkolnych 

uczestniczących w szkoleniach w ramach Programu w zakresie wykrywania i leczenia wad 

postawy i układu ruchu u dzieci i młodzieży, w okresie realizacji programu 

Beneficjenci działań, podczas badań jakościowych wskazali, że wzrost wiedzy u pielęgniarek i 

higienistek jest szczególnie widoczny, ponieważ dotychczas wśród zadań które one 

wykonywały nie było takich dotyczących wad postawy i zagrożeń z tym związanych. 

Potwierdzeniem tych słów były wyniki ankiet przeprowadzone przed i po szkoleniach, które 

wtedy osiągały wyniki 100% udzielonych prawidłowych odpowiedzi.  

Według danych ankietowanych, aż 93,6% ankietowanych przyjęło postawę że uzyskane 

wsparcie w pełni odpowiadało zakładanym potrzebom, 5,1% twierdzi z kolei że program był 

zgodny z zakładanymi wymaganiami, lecz nie w pełni. Pozostałe 1,3% respondentów uważa z 

kolei, że wsparcie nie było adekwatne do potrzeb uczestników. Odpowiadający według 

których wsparcie nie było adekwatne do potrzeb, najczęściej wskazywali, że pandemia 

COVID-19 miała wpływ na świadczone usługi, podkreślano również małą liczbę zajęć 

korekcyjnych. Kilka komentarzy dotyczyło kwestii organizacyjnej i braku kluczowych 

informacji o wsparciu. Program charakteryzuje się więc wysokim poziomem trafności, co 

zostało zauważone poprzez odpowiedzi rodziców i opiekunów prawnych dzieci będących 

odbiorcą oferowanych usług.  

Wykres 37.Czy uzyskane wsparcie odpowiadało Pana/Pani potrzebom? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=314. 

Odpowiadający najczęściej oceniali badania przesiewowe wykonywane w ramach wsparcia, 

(w skali od 1 do 5), na najwyższą notę 5 – takie wskazanie zadeklarowało 68,5% 

ankietowanych. 22,0% oszacowało badania przesiewowe na ocenę 4, kolejne 7,0% na ocenę 

3, z kolei 2,5% pytanych wystawiło najniższą ocenę 1. Komentarze dotyczące badań 

przesiewowych najczęściej dotyczyły sprawności i jakości przeprowadzonych usług, jak 

również profesjonalizmu kadry medycznej. Duży, przekraczający 90% odsetek odpowiedzi z 

oceną 4 i 5, może być postrzegany jako dowód na sprawność i skuteczność podjętej 

interwencji w zakresie badań przesiewowych wśród dzieci. Wysokie poziom usług 

93,6%

5,1%

1,3%

tak, w zupełności

tak, lecz nie w pełni

nie
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zauważalny był również w przypadku zajęć korekcyjno-rehabilitacyjnych, gdyż najwyższy 

udział wśród ocen miała nota 5, którą wybrało 36,3% respondentów. Następnie 5,7% 

deklaracji dotyczyło oceny 4, zaś najniższą ocenę 1 wskazało 2,9% pytanych. Warto 

wspomnieć, że w przypadku 52,9% ankietowanych, dziecko biorące udział w projekcie, nie 

uczestniczyło w zajęciach korekcyjno-rehabilitacyjnych. Respondenci w komentarzach często 

wskazywali, że zajęcia zostały przeprowadzone w sposób odpowiedni przyczyniając się do 

poprawy stanu zdrowia u dzieci, a dzieci uczestniczące we wsparciu były z jakości usługi 

zadowolone. Zarówno badania przesiewowe jak i zajęcia korekcyjno-rehabilitacyjne 

otrzymały więc wysokie noty od respondentów, dając tym samym podstawę do 

stwierdzenia, że program w tej formie spełnił w zdecydowanej większości oczekiwania ich 

uczestników. 

Wykres 38.Jak ocenia Pan/Pani uzyskane 
wsparcie tj. udział dziecka w badaniach 
przesiewowych  [ocena wsparcia w 
zakresie udziału dziecka w badaniach 
przesiewowych]? (ocena w skali 1-5, gdzie 
1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo 
wysoką) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N=314. 

Wykres 39. Jak ocenia Pan/Pani uzyskane 
wsparcie tj. udział dziecka w zajęciach 
korekcyjno-rehabilitacyjnych [ocena 
wsparcia w zakresie udziału dziecka w 
zajęciach korekcyjno-rehabilitacyjnych]? 
(ocena w skali 1-5, gdzie 1 oznacza ocenę 
bardzo niską, a 5 bardzo w 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N=314. 

Stopień osiągnięcia oczekiwanych efektów RPZ 

Lekarze uczestniczący w indywidualnych wywiadach telefonicznych, wskazali, że realizowany 

przez nich program dotyczący wykrywania wad postawy i układu ruchu u dzieci w wieku 

szkolnym na terenie powiatu krakowskiego, chrzanowskiego i olkuskiego osiągnął 

oczekiwane efekty. Jego celem była identyfikacja wśród uczniów tych, którzy wymagają 

wsparcia i udzielenie im pomocy w postaci przekazania m.in. wiedzy teoretycznej i 

kierowanie na zajęcia terapeutyczne. Uczestnicy badań mieli trudność we wskazaniu jak 

skuteczne było udzielone wsparcie, ponieważ jak wskazują w ramach programu 
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zorganizowanych zostało 8 spotkań, co stanowi dobry początek terapii, nie jest natomiast 

częstotliwością, którą można uznać za wystarczającą. Jednakże, leczenie ich zdaniem 

pozwoliło z pewnością na zwiększenie świadomości i wiedzy wśród pacjentów na temat 

własnego ciała i schorzeń z którymi się zmagają (np. po zajęciach byli w stanie samodzielnie 

skorygować własną postawę i/lub przyjąć prawidłową pozycję wykonywania poszczególnych 

czynności). Co więcej, podczas spotkań w szkołach, uczniowie mieli możliwość 

skonsultowania swoich wątpliwości z fizjoterapeutą. Uczestnicy projektu i ich rodzice zostali 

wyposażeni w materiały dydaktyczne, które mogli zabrać do domu i dalej pogłębiać wiedzę 

na temat wad postawy i ich wpływu na codzienne funkcjonowanie.  

Co istotne, dla uczestników programu po dwóch latach zaplanowana była kolejna tura 

spotkań. Czas ten przypadł jednak w trakcie pandemii COVID-19 i ze względu na panujące 

obostrzenia sanitarne nie doszły do skutku (część z nich została przeprowadzona zdalnie w 

formie nagranego filmiku instruktażowego, bez osobistego kontaktu z pacjentem). 

Ocena zainteresowania Beneficjentów realizacją RPZ w formie projektu 

W ramach RPO WM na lata 2014-2020 w obszarze Regionalnego Programu Zdrowotnego 

dedykowanego wczesnemu wykrywaniu wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym wdrażane są 2 podpisane umowy, z wkładem UE w wysokości 289,8 tys. 

PLN. Żadna z tych umów na dzień 30.06.2022 r. nie ma statusu projektów zakończonych. 

Oprócz tego podpisano, a ostatecznie rozwiązano łącznie aż 7 umów na łączną sumę 

dofinansowania UE na poziomie 5,9 mln PLN. 

Uczestnicy badań jakościowych każdorazowo wskazywali, że zainteresowanie programem 

przerosło ich oczekiwania. Rodzice po odbyciu terapii przez ich dzieci, wyrażali wiele 

pozytywnych opinii i nadziei, że podobne przedsięwzięcia będą kontynuowane w przyszłości 

dla większej niż dotychczas grupy.  

Beneficjenci, biorący udział w badaniach wskazali, że kwoty zabezpieczone na etapie pisania 

wniosku o dofinansowanie w pełnym stopniu odpowiadały potrzebom wskazanym w 

projekcie. Z czasem, gdy rozpoczęła się pandemia COVID-19, ceny m.in. wynajmu sali się 

zmieniły i budżet był coraz trudniejszy do realizacji bez zmian. Beneficjenci wskazali jednak, że 

w przypadkach wyższych cen za poszczególne pozycje rezygnowali z innych, mniej istotnych 

zadań. Natomiast większym problemem było zabezpieczenie wkładu własnego, który nie mógł 

zostać obniżony ze względu na to, że część beneficjentów rozliczała projekt ryczałtowo.  

Ocena znaczenia dla Beneficjentów i uczestników finansowania RPZ z funduszy unijnych 

Beneficjenci biorący udział w badaniu wskazali, że możliwość pozyskania środków z funduszy 

unijnych ma dla nich szczególnie znaczenie, ponieważ przyczyniła się do realizacji bardzo 

ważnych społecznie zadań. Część projektów realizowana była z rozliczeniem ryczałtowym, ze 
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względu na mały zakres działalności, co jak wskazują beneficjenci działań było znacznym 

ułatwieniem i nie stwarzało żadnych problemów. 

Świadomość tego, że program w których uczestniczyły dzieci był współfinansowany z 

środków europejskich zadeklarowało 85,7% odpowiadających, podczas gdy pozostałe 14,3% 

ankietowanych nie miało tej wiedzy. W kontekście potrzeb uczestników, ciężko jest 

jednoznacznie uznać czy to iż korzystają z Funduszy Europejskich ma dla nich znaczenie. 

Można przypuszczać, że ważniejszym czynnikiem dla obiorców usług jest bardziej kwestia 

finansowania projektów, bez potrzeby ponoszenia większych nakładów finansowanych przez 

nich samych.  

Wykres 40.Czy wiedział/a Pan/Pani, że wsparcie z którego Pan/Pani skorzystał/a 
finansowane było ze środków europejskich? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=314. 

 

Wpływ RPZ na poprawę stanu zdrowia uczestników 

Uczestnictwo w programie wpłynęło na znaczne zwiększenie świadomości o stanie 

kręgosłupa i wadach postawy u dzieci, zdaniem 63,7% zapytanych rodziców i opiekunów 

prawnych. Dalsze 27,1% wyraża podgląd że przyrost wiedzy jest również widoczny u dzieci, 

lecz tylko w nieznacznym stopniu, zaś 9,2% odpowiadających nie zauważyło wzrostu 

świadomości wśród dzieci w tym obszarze.  
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nie
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Wykres 41.Czy wg Pana/Pani udział w Programie przyczynił się do wzrostu świadomości o 
stanie kręgosłupa i ewentualnych wadach postawy u Pana/Pani dziecka? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=314. 

Blisko połowa (49,7%) ankietowanych stwierdziła że obecnie korzysta z pozyskanej wiedzy w 

ramach wsparcia w pełnym jej zakresie, podczas gdy kolejne 41,4% zadeklarowało że także 

posługuje się nabytymi umiejętnościami lecz w niepełnym zakresie. Tylko 8,9% 

respondentów doszło do wniosku że nie wykorzystuje wiedzy jaka została przekazana 

podczas programu. Jedną z najczęstszych przyczyn braku wykorzystywania pozyskanej 

wiedzy na bazie komentarzy, była kwestia uczestniczenia dzieci tylko w badaniach.  Nabycie i 

wykorzystywanie elementów przekazanych podczas wsparcia u ponad 90% zapytanych 

uczestników jest korzystnym wynikiem, pozwalającym zauważyć trafność i trwałość 

wdrażania tego typu RPZ. 

Wykres 42. Czy obecnie korzysta Pan/Pani z wiedzy pozyskanej w ramach wsparcia? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=314. 

Prawie połowa zapytanych osób (49,4%) stwierdziła że w znacznym stopniu uczestnictwo w 

programie przyczyniło się do wzrostu poziomu wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych, 

w tym ćwiczeń możliwych do wykonywania w domu. Przyrost świadomości, lecz w 

niewielkim stopniu zauważyło z kolei 41,1% ankietowanych, zaś pozostałe 9,6% jest zdania, 

że uczestnictwo we wsparciu nie przełożyło się na wzrost wiedzy w tym obszarze.  
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Wykres 43.Czy wg Pana/Pani udział w Programie przyczynił się do wzrostu poziom wiedzy 
na temat zachowań prozdrowotnych, w tym ergonomii i ćwiczeń możliwych do 
wykonywania w domu? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=314. 

Także uczestnicy badania grupowego wskazali, że działania podjęte w programie przyczyniły 

się do poprawy stanu zdrowia jego uczestników. Bardzo ważne było informowanie rodziców i 

dzieci o tym, że wady postawy istnieją i jaki mają wpływ na codzienne życie. 

Poziom zainteresowania osób uczestniczących w danym programie 

Wszyscy uczestnicy badań jakościowych wskazali, że zainteresowanie osób uczestniczących 

w programie było bardzo duże i przekroczyło ich oczekiwania. W wielu przypadkach 

realizatorzy mieli problemy z nawiązaniem współpracy z pracownikami szkół, ale gdy już 

doszło do realizacji poszczególnych etapów projektu zainteresowanie znacznie przekraczało 

liczbę dostępnych miejsc. 

Uczestnicy badania grupowego wskazali, że zainteresowanie osób uczestniczących w 

programie było bardzo duże mimo niesprzyjających czynników w postaci m.in. pandemii 

COVID-19. 

Wpływ RPZ na zwiększenie wykrywalności danej choroby w województwie 

Interesujące wyniki w zakresie wad postawy u dzieci i młodzieży w zakresie kontroli 

podejmowanych działań przedstawia Raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący profilaktyki 

wad postawy u dzieci i młodzieży w szkołach publicznych, który został przeprowadzony na 

terenie 5 województw, w tym również w małopolskim. Według danych zawartych w 

opracowaniu, w latach 2015-2019 Małopolska była jednym z sześciu województw, gdzie 

realizowane były regionalne programy zdrowotne w zakresie profilaktyki wad postawy oraz 

jednym z trzech, gdzie były one jedyną formą tego typu działania (w pozostałych trzech 

regionach istniały także gminne lub powiatowe programy profilaktyczne). W ramach kontroli 

wykonano badania ankietowe wśród nauczycieli i rodziców w kontrolowanych szkołach w 

pięciu wybranych województwach. Według tych badań 61,1% zapytanych nauczycieli oceniło 
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swój poziom wiedzy na temat wad postawy ciała jako dobry, a 91,5% jest zdania że wady 

postawy u dzieci w wieku szkolnym stanowią poważny problem. 63,2% z nich ma wiedzę o 

schorzeniach i wadach postawy wśród swoich uczniów a 93,9% wskazuje że dzieci 

uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych w szkole, podczas których zapoznawało się z 

czynnikami wpływającymi na wady postawy ciała. Z kolei 63,4% nauczycieli odpowiadało 

twierdząco na pytanie o zadowolenie z profilaktyki wad postawy ciała realizowanej w szkole. 

Natomiast w przypadku rodziców, 21,8% z nich stwierdziło że u ich uczącego się dziecka 

stwierdzono jakąś wadę postawy ciała, zaś 13,9% wskazało że dziecko było objęte leczeniem 

jakieś wady postawy ciała. 38,1% deklarowało że ich dziecko było badane pod kątem wady 

postawy, a 13,0% otrzymało informację ze szkół o odpłatnym diagnozowaniu wad postawy u 

dzieci. Na pytanie o to czy wyposażenie szkolne, z którego korzysta ich dziecko jest 

odpowiednio dostosowane do wzrostu dziecka oraz zapobiega powstawaniu wad postawy 

ciała, 16,6% z pytanych rodziców nie zgodziło się z tą opinią. Natomiast 79,1% rodziców jest 

zdania że tornistry i plecaki szkole dzieci są zbyt ciężkie, a 34,6% wyraża opinię, że działania 

profilaktyczne podejmowane w szkole w zakresie wad postawy u dzieci są niewystarczające. 

Jednocześnie 31,1% rodziców praktycznie codziennie zwraca uwagę na konsekwencje 

niewłaściwych działań mających wpływ na powstawanie wad postawy, zaś 

najpopularniejszymi źródłami wiedzy na temat wad postawy ciała był lekarz rodzinny 

(58,9%), Internet (46,3%), lekarz specjalista (24,8) oraz telewizja (23,0%)16. Na 

podsumowanie warto zaznaczyć, że 9,6% rodziców wysyła swoje dzieci na dodatkowe zajęcia 

z gimnastyki korekcyjnej.  

 
16 Profilaktyka ad postawy u dzieci i młodzieży w szkołach publicznych. (2020). Najwyższa Izba Kontroli, 
LKR.430.001.2020 Nr ewid. 24/2020/P/19/078/LKR 
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Mapa 17. Odsetek ludności w wieku 0-14 lat u której zdeklarowano występowanie chorób 
kręgosłupa według województw w 2019 roku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS pt. „Stan zdrowia ludności Polski w 2019 roku”.  
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Statystyka publiczna dostarcza z kolei ograniczonej liczby informacji o chorobach wad 

postawy u dzieci. Z najciekawszych danych można stwierdzić, że choroby kręgosłupa w 

Małopolsce według badania GUS w 2019 roku, zdiagnozowano u 2,6% dzieci w wieku 0-14 

lat, co było wynikiem znacznie przekraczającym średnią wojewódzką i umiejscowiło region 

na 4 lokacie w kraju17.  

Beneficjenci, biorący udział w badaniach jakościowych, wskazali, że w ich ocenie realizowane 

projekty w ramach programu przyczyniły się do zwiększenia wykrywalności choroby w 

województwie. Każdy projekt obejmował wsparciem bardzo dużą liczbę dzieci, a działania 

informacyjne i edukacyjne skierowane były także do rodziców, co miało dodatkowy wpływ 

na zwiększenie wykrywalności chorób.  

Również zdaniem uczestników badania grupowego, realizacja programu przyczyniła się do 

zwiększenia wykrywalności choroby w województwie, przede wszystkim dlatego, że 

podobne działania profilaktyczne i diagnostyczne nie są finansowane w ramach publicznej 

ochrony zdrowia. Pozytywny efekt, w ich ocenie, można zwiększyć poprzez regularne 

prowadzenie badań przesiewowych i bilansów zdrowia dziecka rozpoczynającego szkołę, a 

następnie w kolejnych latach edukacji, weryfikując na bieżąco pojawiające się wady. 

Poziom dostosowania świadczeń zdrowotnych do potrzeb grup docelowych 

Zgodnie z informacjami, przekazanymi przez lekarzy i specjalistów uczestniczących w 

indywidualnych wywiadach telefonicznych, realizowany przez nich program dotyczący 

wykrywania wad postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym na terenie powiatu 

krakowskiego, chrzanowskiego i olkuskiego odpowiadał na potrzeby grupy docelowej. Dzięki 

zorganizowanym spotkaniom w szkołach i przeprowadzonym prezentacjom zwrócono uwagę 

uczniów na znaczenie prawidłowej postawy w codziennym życiu. Osoby u których 

zidentyfikowano wady postawy dostały do wykonania zakres ćwiczeń w domu, które miały 

na celu wyeliminowanie powikłań i przywrócenie stanu zdrowia. Program jednak nie zakładał 

weryfikacji tego w jakim stopniu pacjenci zaangażowali się w terapie i jaki odniosła ona 

skutek.  

Wiele osób wyraża dużą chęć dalszego uczestnictwa w projekcie. To samo zdanie mają 

przedstawiciele beneficjentów, z zaznaczaniem, że wsparciem powinny zostać objęte 

znacznie młodsze roczniki, nawet w wieku przedszkolnym.  

Zdaniem uczestników badania grupowego, oferowane w ramach programu świadczenia 

zdrowotne odpowiadały na potrzeby grupy docelowej. Realizacja niniejszego programu była 

 
17 Dane pochodzą z opracowania GUS pt. „Stan zdrowia ludności Polski w 2019 roku”. 
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potrzebna, a zainicjowanie pierwszego kontaktu ze specjalistą miało wpływ na zwiększenie 

świadomości wśród rodziców w zakresie zdrowia ich dzieci. 

Ocena działań dotyczących rekrutacji 

Beneficjenci działań biorący udział w badaniach jakościowych wskazali, ze podstawowym 

sposobem dystrybucji informacji o projekcie było umieszczenie informacji na stronach 

internetowych szkół z którymi założono współpracę wraz z linkiem dostępnym do 

zaproszenia. Dodatkowo rozwieszone zostały plakaty i ulotki informacyjne, a dyrektorzy 

szkół przesłali w systemie wewnętrznym informacje do rodziców dzieci. Udział w projekcie 

danego dziecka, czyli tzw. rekrutacja odbywała się po badaniu czyli przy kwalifikacji, 

ponieważ uczestnikiem projekty jest osoba, która jest po przebadaniu (taki sposób 

kwalifikacji wynikał z konieczności  zgromadzenia zgód od rodziców na badanie i udział w 

projekcie). Najskuteczniejszą metodą dotarcia do rodzica było bezpośrednie zaproszenie go 

wraz z kartą uczestnictwa, wysłane poprzez dyrekcje za pośrednictwem systemu komunikacji 

w jakim pracuje szkoła. Najmniej przykuwającą uwagę formą były plakaty.  

Realizatorzy niektórych projektów, biorący udział w badaniach jakościowych wskazali, że w 

przyszłości ich zdaniem należałoby zwrócić większą uwagę na kryteria kwalifikacji 

uczestników. Miały miejsce sytuacje, gdzie czynnikiem kwalifikującym była m.in. płeć 

uczestnika, co w przypadku schorzeń i niepełnosprawności nie ma znaczenia. Specjaliści 

sugerują by w przyszłości spojrzeć na pacjenta przede wszystkim przez pryzmat jego 

szczególnych potrzeb, a w kolejności, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zastosować 

kryterium płci, wieku, przynależności do danej grupy społecznej itp. Na ten sam czynnik 

podczas przeprowadzonych badań jakościowych wskazali beneficjenci działań, którzy z kolei 

za niezasadne uznali kryterium wykluczające z grupy docelowej dzieci, które już otrzymały 

wsparcie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak podają, realizacja świadczeń z NFZ ma 

minimalny zakres i niezasadnym jest pozbawianie dzieci możliwości skorzystania z różnych 

źródeł wsparcia, które może przyczynić się do poprawy ich stanu zdrowia.  

Beneficjenci działań wskazali także, że na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie 

zdawali sobie sprawę z trudności wynikających z dotarciem do odpowiednich grup 

społecznych. Z tego powodu, po rozmowach z doświadczonymi w podobnych projektach 

osobami, zaplanowano z którymi szkołami zostanie podjęta współpraca. Beneficjenci 

wskazali także, że największym wyzwaniem były kwestie informacyjne (trudności w 

komunikacji na linii rodzic - beneficjent) i związane z brakiem personelu oraz koordynatorów 

w szkole.  

Uczestnicy badań wskazują, że spotkania terapeutyczne w przyszłości powinny zostać 

wzbogacone o jeszcze większą ilość zajęć praktycznych pozwalających na skonfrontowanie 

wiedzy teoretycznej z codziennym życiem i wyrobienie dobrych nawyków (np. weryfikacja 
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sposobu noszenia plecaka szkolnego, ustawienia ciała przed monitorem i przy szkolnej 

ławce). Ważnym ich zdaniem jest także rozszerzenie grupy wiekowej objętej wsparciem w 

projekty w przyszłości, ponieważ wady postawy dotykają coraz młodsze dzieci.  

Uczestnicy badania grupowego wskazali, że działania dotyczące rekrutacji do udziału w 

badaniach zostały prawidłowo zaplanowane. Wykorzystanie kontaktu z dyrekcją szkół, a 

następnie ich wewnętrznej komunikacji z rodzicami było nieocenione w procesie 

pozyskiwania uczestników projektów. Część beneficjentów wskazała, że aby zwiększyć 

zaufanie rodziców do projektu, wykorzystali możliwość pojawienia się na wrześniowych 

zebraniach w szkołach, by móc bezpośrednio wytłumaczyć rodzicom założenia wsparcia i 

odpowiedzieć na pojawiające się wątpliwości. 

Problemy zidentyfikowane przez interesariuszy w trakcie realizacji RPZ 

Informacje zebrane podczas badania ankietowego, pozwalają stwierdzić, że 80,3% 

zapytanych osób nie zauważyło problemów podczas korzystania z programu, dalsze 14,3% 

nie było w stanie wskazać swojej jednoznacznej deklaracji. Problemy podczas uczestnictwa 

we wsparciu odnotowało natomiast 5,4% ankietowanych. Odpowiadający którzy napotkali 

na problemy, najczęściej w komentarzach wskazywali, że pandemia COVID-19 miała wpływ 

na uczestnictwo we wsparciu, jak również na kwestie organizacyjne związane z biurokracją, 

brakiem przepływu informacji czy ograniczeniami w zakresie rekrutacji.  

Wykres 44. Czy podczas korzystania ze wsparcia napotkał/a Pan/Pani (bądź Pana/Pani 
dziecko) na jakieś problemy? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=314. 

Uczestnicy indywidualnych wywiadów telefonicznych, wskazali, że realizowany przez nich 

program dotyczący wykrywania wad postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym na 

terenie powiatu krakowskiego, chrzanowskiego i olkuskiego nie napotkał żadnych barier na 

etapie realizacji poszczególnych zadań. Sytuacja uległa zmianie wraz z wybuchem pandemii 

COVID-19, w czasie której ze względu na obostrzenia sanitarne niemożliwe było 

zrealizowanie części etapów w założonej pierwotnie formie.  
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Z kolei, beneficjenci biorący udział w badaniu wskazali, że największym wyzwaniem były 

kwestie informacyjne (trudności w pozyskaniu wymaganych zgód od rodziców dzieci w 

formie papierowej – w okresie nauczania zdalnego wymóg ten uniemożliwiał prowadzenie 

działań projektowych) i związane z brakiem personelu i koordynatorów w szkole.  

Uczestnicy badania grupowego wskazali, że problemy które zostały zidentyfikowane przez 

interesariuszy w trakcie realizacji RPZ-u nie były związane wyłącznie z wybuchem pandemii 

COVID-19. Realizatorzy projektów wskazali na to, że identyfikowali utrudnioną współpracę ze 

szkołami. W ich obrębie pierwszy kontakt odbywał się z dyrektorami szkół, którzy nie mieli 

możliwości wyznaczenia koordynatorów wśród pracowników placówki. Ich brak generował 

znaczne problemy organizacyjne. Część beneficjentów zabezpieczyła środki na 

wynagrodzenie z kosztów pośrednich, co bardzo przyspieszyło realizację projektu. 

Dodatkowo, osoby realizujące działania wskazały, że w trakcie realizacji programu pojawiła 

się niechęć dzieci do udziału w poszczególnych formach wsparcia na którą ich rodzice nie 

mieli wpływu (np. dziewczynki ze starszych klas nie chciały brać udziału w badaniach, a starsi 

chłopcy z kolei nie byli zaangażowani w udział w zajęciach korekcyjnych). 

Wpływ pandemii COVID-19 na realizację RPZ 

Według badań ankietowych, pandemia COVID-19 miała wpływ na korzystanie z programu u 

8,3% zapytanych respondentów, z kolei 77,1% odpowiedziało przecząco, uznając że epidemia 

nie odbiła się na uczestnictwie we wsparciu. 12,1% odpowiadających doszło do wniosku że 

nie są w stanie określić wypływu pandemii na uczestnictwo, zaś 1,9 korzystało ze wsparcia 

jeszcze przed okresem pandemicznym. Wpływ pandemii na świadczenie usług na podstawie 

komentarzy, można zauważyć w zakresie przesuwania terminów zajęć czy ich odwoływania. 

Wybuch pandemii, który doprowadził zarówno do ograniczeń nie tylko w działalności 

obiektów ochrony zdrowia, ale również w całym systemie, dosyć niski udział osób które 

uznały że okres epidemii wpłynął na korzystanie z programu, należy uznać za korzystny 

rezultat. Daje to podstawy pod stwierdzenie, że organizacja i jakość usług zaprezentowana 

przez beneficjentów projektów, nie była wyraźnie dotknięta przez pandemię, co zostało 

zauważone przez uczestników. 
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Wykres 45.Czy pandemia COVID-19 miała wpływ na korzystanie przez Pana/Panią ze 
wsparcia? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=314. 

Pandemia COVID-19, w takcie realizacji programu dotyczącego wykrywania wad postawy i 

układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym na terenie powiatu krakowskiego, chrzanowskiego i 

olkuskiego, spowodowała konieczność realizacji części zadań w formie zdalnej. Jak wskazują 

uczestnicy badań oznaczało to brak możliwości pojawienia się z materiałami edukacyjnymi w 

szkołach i przekazania dzieciom i ich rodzicom niezbędnej wiedzy. Kadra medyczna (lekarze, 

fizjoterapeuci) realizująca program zdecydowała się na opracowanie materiałów 

dydaktycznych i przekazanie ich w formie zdalnej. Informacje w nich zawarte przedstawione 

były zarówno w sposób teoretyczny jak i praktyczny, poprzez filmiki instruktarzowe 

symulujące poszczególne wady postawy i ich prawidłową korekcję, a także informacje 

dotyczące profilaktyki.  

Również uczestnicy badania grupowego wskazali, że wybuch pandemii COVID-19 był bardzo 

dużym problemem mającym wpływ na realizację RPZ. Pojawiające się obostrzenia sanitarne i 

związane z nimi m.in. zamknięcie placówek edukacyjnych implikowało trudności w realizacji 

poszczególnych projektów, ze względu na brak możliwości swobodnej rekrutacji 

uczestników. 

Wpływ odstąpień beneficjentów od realizacji projektów na wdrożenie RPZ 

W RPO WM 2014-2020 w obszarze RPZ związanego z wczesnym wykrywaniem wad 

rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym, podpisano a ostatecznie 

rozwiązano aż 7 umów na łączną kwotę wsparcia UE w wysokości 5,9 mln PLN. Projekty 

rozwiązane w ramach omawianego RPZ stanowią więc 58,3% rozwiązanych umów we 

wszystkich RPZ. Wysoka skala rozwiązanych umów znalazła odzwierciedlenie w tempie 

osiągania założonych wartości docelowych wskaźników (niecałe 60% dla wskaźnika Liczba 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi 

w programie). Biorąc więc pod uwagę problem z dotarciem programu do wystarczającej 

liczby uczestników i związany z tym stosunkowo niski poziom dotychczasowej realizacji 
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wskaźnika można wnioskować o problemie, który wystąpi w zakresie możliwości osiągnięcia 

zakładanej wartości docelowej.  

Powody rezygnacji Beneficjentów z zawarcia umowy oraz ich odstąpienia od realizacji 

podpisanej umowy 

Kluczowymi czynnikami, które doprowadziły do rozwiązania zawartych umów były przede 

wszystkim ogłoszony stan epidemii i konsekwencje z nim związane, jak również problemy 

organizacyjne w szkołach z rozpowszechnianiem ankiet oraz ich ograniczoną zwrotnością 

wśród rodziców. Innymi napotkanymi komplikacjami była ograniczona w stosunku do 

planowanej, liczba szkół deklarujących chęć udziału w programie czy problemy z 

wyłonieniem podmiotów wdrażających projekty. 

Ponadto uczestnicy badania grupowego wskazali, że prawdopodobną przyczyną rezygnacji 

Beneficjentów z zawarcia umowy oraz ich odstąpienie od realizacji podpisanej umowy była 

konieczność nawiązania współpracy między jednostkami specjalistycznymi. Kolejno, 

zakładane w projekcie wynagrodzenie dla specjalistów było znacznie niższe niż rzeczywiste 

stawki tychże, co powodowało trudności w ich zatrudnieniu. 

Stopień realizacji wartości wskaźników i mierników w projektach w stosunku do założonych w 

RPZ 

Analizowany RPZ mierzony jest poprzez dwa wskaźniki, które nie osiągnęły jeszcze 

zakładanego stopnia realizacji. W przypadku liczby osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie osiągnięto wartość 

1596 osób -57,9% stopnia realizacji. Jeżeli chodzi o liczbę wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu, to wartość osiągnięta 

wynosi 0 na 37 docelowych miejsc (co oczywiście wynika z charakteru wskaźnika – 

osiągnięcie wartości docelowych w tym przypadku odłożone jest w czasie). Warto w tym 

miejscu uwypuklić, że 2 wdrażane umowy nie mają jeszcze statusu projektów zakończonych, 

co oznacza że ich realizacja trwa nadal. 

Beneficjenci realizujący projekty w ramach RPZ wskazali, że okres pandemii nie pozwolił im 

na osiągnięcie wartości wskaźników i mierników w takim zakresie, jaki założony była na 

etapie tworzenia wniosku. Powodem tego było m.in. zamknięcie szkół wynikające z 

obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Wszystkie wskaźniki dotyczące badań dzieci i 

korygowania postawy zostały osiągnięte, zaś te dotyczące edukacji podopiecznych i ich 

opiekunów przypadły na czas pandemii i zostały zrealizowane w znacznym stopniu online. 

Część z nich została przeprowadzona z higienistkami, co znacznie podniosło efektywność 

tego działania, ponieważ one dalej będą mogły te wiedzę przekazać dzieciom. Problemem w 

realizacji poszczególnych etapów projektów był kontakt ze szkołami i rodzicami w okresie 

pandemii, na co niejednokrotnie wskazywali uczestnicy badań jakościowych.  
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Trwałość efektów RPZ 

Lekarze i specjaliści uczestniczący w indywidualnych wywiadach telefonicznych, realizujących 

program dotyczący wykrywania wad postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym na 

terenie powiatu krakowskiego, chrzanowskiego i olkuskiego wskazali, że określenie trwałości 

efektów osiągniętych w ramach projektu nie jest możliwe w sposób jednoznaczny, ponieważ 

uzależnione jest od zaangażowania i podejścia podopiecznych. Pacjenci otrzymali wstępną 

diagnozę i wytyczne w zakresie postępowania do wykonywania w domu, nie zostało jednak 

zweryfikowane z jaką skrupulatnością podeszli do wdrożenia zaproponowanych zmian w 

życie. Z kolei, w ich ocenie część pacjentów z poważnymi schorzeniami powinna zostać 

skierowana na dalszą indywidualna terapię, by efekty uzyskane wskutek zrealizowanego 

projektu zostały utrzymane i pogłębione. Podobnego zdania byli beneficjenci wsparcia, 

którzy zaznaczają, że bez dalszego realizowania zadań z zakresu profilaktyki utrzymanie 

obecnych efektów będzie trudne. Zrealizowane zadania stanowią wstęp do utrzymania 

prawidłowej postawy ciała i korekcji wszelkich dysfunkcji, ale by mogły być efektem trwałym 

konieczne jest kontynuowanie terapii.  

Uczestnicy badań jakościowych wskazali, że na trwałość programu duży wpływ ma również 

cykliczność spotkań oraz zaangażowanie w nie młodszej grupy wiekowej i ich rodziców, 

ponieważ wdrożenie zdrowych nawyków i prawidłowej postawy u mniejszych dzieci 

przyczynia się do skutecznego zapobiegania wadom postawy w przyszłości. 

Nieoczekiwane efekty RPZ 

Uczestnicy badań jakościowych wskazali, że nie osiągnęli żadnych nieoczekiwanych efektów 

realizacji RPZ. Wszystkie projekty zostały bardzo dobrze przemyślane na etapie pisania 

wniosku o dofinansowanie i po otrzymaniu pozytywnej opinii, konsekwentnie wdrażane. 

Uczestnicy badania grupowego wskazali, że nieoczekiwanym efektem realizacji RPZ-u była 

diagnoza otyłości u dzieci i skierowanie ich na leczenie terapeutyczne. 

Ocena efektywności RPZ 

Istotnym aspektem pozwalających ocenić efektywność Regionalnego Programu 

Zdrowotnego jest kwestia nie tylko wskaźników pomiaru, lecz także opinii uczestników 

wsparcia. Zdaniem 73,9% ankietowanych Regionalny Program Zdrowotny dedykowany 

wczesnemu wykrywaniu wad rozwojowych postawy i układu ruchu wśród dzieci w wieku 

szkolnym, powinien być kontynuowany w dotychczasowej formie. Kolejne 2,5% również 

podziela opinię o dalszym wdrażaniu tego typu wsparcia, lecz po wprowadzeniu pewnych 

zmian, a pozostałe 23,6% zapytanych uczestników nie wyraziło opinii w tym temacie. 

Zdaniem respondentów ewentualne zmiany w programie powinny obejmować lepszą 

organizację, większą liczbę miejsc na zajęcia korekcyjne czy wydłużenie czasu trwania 

wsparcia.  
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Wykres 46. Czy Pana/Pani zdaniem tego typu, bądź podobne wsparcie powinno być 
kontynuowane w przyszłości? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=314. 

 

 

5.4. Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym 

w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy 

W RPZ związanym z wczesnym wykrywaniem wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym 

w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy wdrażana jest 1 umowa w powiecie 

krakowskim o wysokości wsparcia UE na poziomie 121,6 tys. PLN w RPO WM na lata 2014-

2020. Ponadto rozwiązano 1 umowę na kwotę 1,5 mln PLN wkładu UE, bez przypisanego 

miejsca realizacji na poziomie powiatu. Przyczyną rozwiązania umowy była kwestia 

przeprowadzania podobnych badań przesiewowych, finansowanych z Ministerstwa Zdrowia 

w kilku gminach w przeciągu ostatnich miesięcy, co ostatecznie utrudniło możliwości 

rekrutacyjne.  

5.4.1. Charakterystyka ogólna Regionalnego Programu Zdrowotnego 

Nazwa Regionalnego 

Programu 

Zdrowotnego 

Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku 

szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy 

Główne argumenty 

realizacji programu 

(określenie skali 

problemu) 

→ Zaburzenie narządu słuchu występują u około 20% dzieci w 

wieku szkolnym i mogą wpływać na zaburzenia mowy oraz 

trudności w szkole 

→ Według Światowej Organizacji Zdrowia 60% przypadków 

utraty słuchu wynika z braku działań zapobiegawczych w 

dzieciństwie  

73,9%

2,5%

23,6%
tak, w dotychczasowej formie

tak, lecz z pewnymi zmianami

nie mam zdania
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Nazwa Regionalnego 

Programu 

Zdrowotnego 

Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku 

szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy 

→ Badania w 7 województwach (w tym w małopolskim) 

wykazały że 13% dzieci ma podejrzenie występowania 

zaburzeń słuchu 

→ Specjaliści oceniają że od 20% do 46% dzieci 

rozpoczynających edukację, ma wady wymowy 

→ Według badań UMCS w Lublinie ok. 25% dzieci 

charakteryzuje się wadami wymowy 

→ Badania G. Jastrzębskiej informują że najczęściej 

występującymi wadami wymowy u uczniów zaczynających 

naukę są: sygmatyzm (42,3%), rotacyzm (13,6%), jąkanie 

(10,0%) 

→ Przypuszczalnie problem wad wymowy może dotyczyć od 

20 do 30% dzieci w województwie małopolskim 

→ Według SIO na 30.09.2016 r. w woj. małopolskim w 

szkołach podstawowych ok. 7% z 4,9 tys. dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnym, było uczniami 

niesłyszącymi i słabo słyszącymi, a 20% dzieci z 

niepełnosprawnością ruchową   

Okres realizacji 

programu 
2019-2021 

Koszty programu 12 817 750 PLN 

Źródła finansowania 

− Europejski Fundusz Społeczny na lata 2014-2020 (85%) 

− Budżet Państwa (7,73%) 

− Wkład własny beneficjentów programu (7,27%) 

Charakterystyka grupy 

odbiorców 

Populacja uczniów klas pierwszych szkół podstawowych (dzieci 

w wieku 7-8 lat) z województwa małopolskiego 

Planowana liczba osób 

objętych programem 

• Badania przesiewowe – 87 365 osób 

• Działania terapeutyczno-rehabilitacyjne – 8 700 osób 

• Działania informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe: 

a) Zajęcia edukacyjne dla uczniów pierwszych klas szkół    

podstawowych – 87 200 osób 

b) Spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodziców oraz 

opiekunów prawnych dzieci – 43 600 osób 

c) Szkolenia dla pielęgniarek i higienistek szkolnych – 540    

osób 
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Nazwa Regionalnego 

Programu 

Zdrowotnego 

Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku 

szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy 

Cel główny programu 

Poprawa stanu zdrowia w obszarze wad słuchu i mowy wśród 

dzieci uczęszczających do pierwszych klas podstawowych z woj. 

małopolskiego, poprzez zwiększenie o 10% wczesnej 

wykrywalności zaburzeń słuchu oraz mowy u dzieci do 2021 r. 

Cele szczegółowe 

programu 

1. Wzrost poziomu wiedzy u min. 70% u rodziców i opiekunów 

prawnych dzieci na temat profilaktyki słuchu i mowy, a także 

leczenie wad rozwojowych słuchu i mowy 

2. Wzrost poziomu wiedzy u min. 60% u dzieci pierwszych klas 

szkół podstawowych na temat higieny słuchu oraz 

profilaktyki audiologicznej 

Polepszenie poziomu wiedzy u min. 90% pielęgniarek i 

higienistek szkolnych uczestniczących w programie w 

obszarze wykrywania i leczenia wad słuchu oraz mowy, a 

także zdobycie umiejętności wykonywania badań 

audiometrycznych 

3. Poprawa dostępu do rehabilitacji wad mowy dla dzieci 

pierwszych klas podstawowych poprzez prowadzenie terapii 

logopedycznej w szkole 

Formuła działań w 

ramach programu 

• Badania przesiewowe słuchu i mowy 

• Działania terapeutyczno-rehabilitacyjne (12 spotkań) 

• Działania informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe: 

a) Zajęcia edukacyjne dla uczniów pierwszych klas szkół   

podstawowych (1 spotkanie ok. 45 minut) 

b) Spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodziców oraz  

opiekunów prawnych dzieci (1 spotkanie od 45 do 60 

minut) 

c) Szkolenia dla pielęgniarek i higienistek szkolnych (1 

szkolenie od 5 do 6 godzin) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony https://www.fundusze.malopolska.pl/. 

Informacje na temat oceny skuteczności wdrażania wśród beneficjentów Regionalnego 

Programu Zdrowotnego odnoszącego się do wczesnego wykrywania wad rozwojowych u 

dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy, pozyskano od jednego z 

beneficjentów, który to przekazał wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i 

wychowanków oceniających program, pielęgniarek i higienistek szkolnych oceniających 

szkolenia oraz testów dla uczniów. 

https://www.fundusze.malopolska.pl/
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Rodzice i wychowankowie w zdecydowanej większości (89,5%) byli zadowoleni z 

uczestnictwa w projekcie, 82,8% ponownie wzięłoby udział w tej formie wsparcia, zaś 63,2% 

poleciłoby ten program innym osobom. Aż 60,5% badanych uznało, że uczestnictwo w 

zajęciach edukacyjnych pozwoliło na zwiększenie wiedzy na temat zaburzeń słuchu i mowy, 

ich objawów i profilaktyki. Respondenci najczęściej pozytywnie oceniali osoby prowadzące 

zajęcia (81%), tak jak i opracowanie graficzne i merytoryczne materiałów edukacyjnych (76%) 

oraz kwestie organizacyjne (79%). 

Z kolei ankieta dedykowana dla pielęgniarek i higienistek szkolnych, oceniająca szkolenia 

została przeprowadzona wśród czterech uczestników. Efektywność, zadowolenie oraz 

przydatność szkolenia były najczęściej oceniane przez ankietowanych w najwyższych notach 

bardzo dobrych i dobrych. 

Biorąc pod uwagę ankietę przeprowadzoną wśród uczniów, 86,0% oceniło pozytywnie 

zajęcia. Uczniowie też na bazie uzyskanych odpowiedzi wykazują dużą świadomość na temat 

profilaktyki narządu słuchu, potrafiąc wskazać praktyczne przykłady w tym zakresie. 

5.4.2. Charakterystyka odbiorców wsparcia 

Badanie ankietowe dotyczące Regionalnego Programu Zdrowotnego związanego z wczesnym 

wykrywaniem wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad 

wymowy, objęło grupę 273 rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w 

projekcie. Według struktury płci, 51,1% dzieci które wzięły udział w programie to chłopcy, 

natomiast 48,9% to dziewczynki.  

Wykres 47.Płeć dziecka uczestniczącego w projekcie. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=273. 

Najczęściej informacje o możliwości skorzystania z tej formy wsparcia były uzyskiwane 

poprzez informacje przekazywane w szkole – tą opcję wybrało aż 70,7% ankietowanych. Na 

następnych pozycjach z kolei uplasowały się opcje związane z radą nauczycieli (16,1% 

odpowiedzi), radą innego rodzica (4,8%) czy informacją pozyskaną dzięki napotkanej 

reklamie (3,7%). Rola szkoły, jako miejsca rozpowszechniania wiadomości o istniejącej opcji 

51.1%48.9%

chłopiec dziewczynynka



 
 

Strona 146 z 229 

wsparcia jest więc naturalna i wynika z dedykacji programu dzieciom w wieku szkolnym. 

Dostarcza także informacji, że ewentualne przyszłe wsparcie powinno również angażować 

nauczycieli jako kluczowych dostarczycieli informacji do grup docelowych.  

Rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci uczestniczących we wsparciu oczekiwali przede 

wszystkim wzrostu poziomu wiedzy na temat profilaktyki słuchu i mowy oraz leczenia wad 

rozwojowych słuchu i umowy, gdyż tą opcje wskazało blisko 85,7% ankietowanych. 

Zdecydowana większość była również zdania, że program powinien zweryfikować 

występowanie wad wymowy u dziecka (79,1%), a nieco więcej niż połowa wskazała także 

zweryfikowanie występowanie zaburzeń słuchu u dziecka (56,0%). Warto także wspomnieć. 

że 1/5 respondentów (19,8%) stwierdziła, iż uczestnictwo we wsparciu powinno nieść ze 

sobą również odbycie przez dziecko terapii logopedycznej.  

Wykres 48.Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o możliwości skorzystania ze wsparcia? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=273. 

Wykres 49.Czego oczekiwał/a Pan/Pani względem wsparcia? 

.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=273. 
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5.4.3. Ocena Regionalnego Programu Zdrowotnego 

Stopień osiągnięcia celu głównego oraz celu szczegółowego RPZ 

Według informacji uzyskanych dzięki badaniu ankietowemu, niemalże wszyscy 

odpowiadający, bo aż 96,7% osób zdeklarowało, że wsparcie w zupełności odpowiadało 

potrzebom. Pozostałe 3,3% przyjęło opinię że program spełnił zakładane oczekiwania, choć 

nie w pełni. Ankietowani którzy uznali ze wsparcie nie spełniło w pełni oczekiwań, zwracali 

uwagę na kwestie organizacyjne oraz przede wszystkim na potrzebę większej liczby zajęć. 

Wysokie noty zebrała ocena badań przesiewowych przeprowadzonych w ramach wsparcia, 

najwyższą ocenę 5 (w skali od 1 do 5) wskazało aż 70,3% ankietowanych. 21,2% oceniło 

badania na notę 4, a dalsze 7,7% na ocenę 3, zaś tylko niewielki odsetek rzędu 0,7% przyznał 

najniższą wartość 1. Respondenci w komentarzach najczęściej podkreślali, że badania 

przesiewowe zostały przeprowadzone sprawnie, w sposób prawidłowy, natomiast obsługa 

cechowała się profesjonalnym podejściem. Można więc uznać, że sposób wykonania badań 

przesiewowych został doceniony i wysoko oceniony przez zapytanych rodziców oraz 

opiekunów prawnych uczestników wsparcia. 

Wykres 138. Czy uzyskane wsparcie 
odpowiadało Pana/Pani potrzebom? 

Wykres 139. Jak ocenia Pan/Pani uzyskane 
wsparcie? [Badanie przesiewowe] (ocena 
w skali 1-5, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo 
niską, a 5 bardzo wysoką)   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N=273. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N=273. 

Zdecydowanie słabiej, w porównaniu do badań przesiewowych, zostały ocenione zajęcia 

edukacyjne, ponieważ na najniższą notę 1 zdecydowało się 27,8% respondentów, co było 

drugą najczęstszą odpowiedzią w pytaniu. Jednakże 44,0% a więc najwięcej ankietowanych, 

uznało że zajęcia zostały przeprowadzone na najwyższą ocenę 5, a kolejne 19,0% przyznało 

im również wysoką notę 4. 8,4% uznało natomiast że jakość przeprowadzonej usługi jest na 

96.7%

3.3%

tak, w zupełności tak, lecz nie w pełni

0.7%

7.7%

21.2%

70.3%

1 3 4 5



 
 

Strona 148 z 229 

ocenę 3, a pozostałe 0,7% na 2. Na bazie komentarzy odpowiadających można stwierdzić, że 

zdecydowanie najczęściej wskazywano kwestię nieprzeprowadzenia zajęć edukacyjnych. 

Oprócz tego ankietowani pozytywnie komentowali zajęcia określając je jako przyjemne, 

przydatne oraz odpowiednio przeprowadzone. W przypadku terapii logopedycznej należy 

podkreślić, iż 72,9% zapytanych osób podkreśliło że dziecko biorące udział w programie, nie 

uczestniczyło w tego typu formie wsparcia. Ankietowani których dzieci skorzystały z terapii 

logopedycznej, najczęściej uznawali że zostały one przeprowadzone na ocenę 5 - tego typu 

deklaracje odpowiadały za 20,1% wszystkich odpowiedzi. Kolejne 4,4% oceniło wsparcie na 

notę 4, 1,8% na 3, zaś pozostała grupa 0,8% przyznała najniższe oceny. Komentarze na temat 

terapii logopedycznej odnosiły się najczęściej do skuteczności i przydatności tego typu 

wsparcia, jak również odpowiedniej formie przeprowadzonej usługi. Z nabytych informacji 

wynika więc, że o ile badania przesiewowe i terapia logopedyczna zaznaczają się wysokimi 

ocenami, przy jednoczesnym marginalnym odsetku wskazań najniższych not, to zajęcia 

edukacyjne nie mogą pochwalić się tak korzystnym rozkładem odpowiedzi. Dosyć duża liczba 

osób oceniających nisko tą formę wsparcia, jest poniekąd komunikatem o potrzebie 

reorganizacji i poprawie świadczenia usługi. 

Wykres 140. Jak ocenia Pan/Pani uzyskane 
wsparcie? [Zajęcia edukacyjne] (ocena w 
skali 1-5, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo 
niską, a 5 bardzo wysoką)   

Wykres 141. Jak ocenia Pan/Pani uzyskane 
wsparcie w formie terapii logopedycznej?  
(ocena w skali 1-5, gdzie 1 oznacza ocenę 
bardzo niską, a 5 bardzo wysoką) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N=273. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N=273. 
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Stopień osiągnięcia oczekiwanych efektów RPZ 

Zdaniem logopedów uczestniczących w programie pomimo krótkiego czasu trwania zajęć 

spotkania indywidualne dawały bardzo duże efekty. Ze względu na fakt, że bardzo ciężko 

dobrać zaburzenie do grupy zajęcia te nie były tak efektywne jak terapie indywidualne.  Bez 

programu zdrowotnego mniejsza byłaby świadomość odnośnie do skali problemów wśród 

dzieci. 

Ocena zainteresowanie Beneficjentów realizacją RPZ w formie projektu 

W ramach RPO WM na lata 2014-2020 w omawianym Regionalnym Programie Zdrowotnym 

podpisano 1 umowę (aktualna) o dofinansowaniu UE w wysokości 121,6 tys. PLN. Oprócz 

tego podpisano i rozwiązano jeszcze jeden projekt z wkładem UE na poziomie 1,5 mln PLN 

(stan na 30.06.2022 r.). 

Badanie ankietowe dotyczące Regionalnego Programu Zdrowotnego związanego z wczesnym 

wykrywaniem wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad 

wymowy, objęło grupę 273 rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w 

projekcie. 

Ocena znaczenia dla Beneficjentów i uczestników finansowania RPZ z funduszy unijnych 

83,9% ankietowanych wskazało, że dysponowali informacją na temat współfinansowania 

uzyskiwanego wsparcia poprzez środki europejskie, podczas gdy pozostała grupa 16,1% osób 

nie była tego świadoma. Deklaracja wiedzy o uczestnictwie Funduszy Europejskich u 4 na 5 

zapytanych osób jest korzystnym wynikiem, sprzyjającym upowszechnieniu wpływu środków 

unijnych na warunki społeczno-gospodarcze wśród mieszkańców Małopolski.  

Wykres 50.Czy wiedział/a Pan/Pani, że wsparcie z którego skorzystał/o Pana/Pani dziecko 
finansowane było ze środków europejskich? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=273. 
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Wpływ RPZ na poprawę stanu zdrowia uczestników 

Program miał znaczny wpływ na przyczynienie się do wzrostu wiedzy na temat profilaktyki 

słuchu i mowy a także leczenia wad rozwojowych słuchu i mowy u 59,3% ankietowanych. 

Następne 32,2% przyznało że wsparcie doprowadziło do poprawy wiedzy w tym obszarze, 

jednakże tylko w nieznacznym stopniu, a pozostałe 8,4% odpowiadających z kolei nie 

zauważyło przyrostu informacji. 

Wykres 51. Czy wg Pana/Pani udział w Programie przyczynił się do wzrostu wiedzy na 
temat profilaktyki słuchu i mowy oraz leczenia wad rozwojowych słuchu i mowy? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=273. 

Wartym wspomnienia jest fakt iż blisko połowa respondentów (48,8%) podkreśliła że 

obecnie korzysta w pełnym zakresie z wiedzy jaka została nabyta w ramach programu. 43,2% 

odpowiadających również przyznało że wykorzystuje informacje przekazane podczas 

uczestnictwa we wsparciu, lecz w niepełnym zakresie, a 8,4% zadeklarowało że nie posługuje 

się wiedzą zaprezentowaną w programie. Przyczynami wpływającymi na brak większej liczby 

deklaracji o wykorzystywaniu wiedzy uzyskanej w programie była kwestia braku nabycia 

nowych informacji jak również uczestnictwa tylko w badaniach. Wyniki należy więc uznać za 

pozytywny sygnał trwałości jak również przydatności projektów realizowanych w ramach 

tego typu Regionalnego Programu Zdrowotnego, sprzyjając większej świadomości w 

obszarze wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy. 

59.3%
32.2%

8.4%
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Wykres 52. Czy obecnie korzysta Pan/Pani z wiedzy pozyskanej w ramach wsparcia? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=273. 

Uczestnicy badania grupowego wskazali, że działania podjęte w programie przyczyniły się do 

poprawy stanu zdrowia jego uczestników. Dostrzegli pozytywny wpływ wdrożonej 

interwencji na poszerzenie realizacji zdań profilaktycznych. Zwracają jednak uwagę, że 

projekt realizowany w krótkim czasie nie będzie miał takiego samego efektu jak długofalowy 

proces leczniczy. W ich ocenie program powinien być tworzony na kilka lat i powtarzany w 

tej samej grupie (w celu weryfikacji postępów), ponieważ jak podali wada wymowy i słuchu 

jest schorzeniem, które w większej części przypadków nie ustąpi po kilku spotkaniach 

terapeutycznych. Dalej, eksperci biorący udział w badaniu zwrócili uwagę, że rodzice dzieci 

powinni dostać informacje dotyczące dalszego postępowania, które umożliwi utrzymanie 

uzyskanych efektów 

Poziom zainteresowania osób uczestniczących w danym programie 

Zdaniem uczestników badania grupowego zainteresowanie osób uczestniczących w 

programie było bardzo duże. Dodatkowo zwrócili uwagę, że również rodzice dzieci byli 

bardzo zaangażowani w proces diagnostyczny i leczniczy. Logopedzi biorący udział w badaniu 

wskazali, że szkoła jest bardzo dobrym miejscem na realizację podobnych inicjatyw, 

ponieważ dotychczas w każdej z klas poziom aktywności uczniów był bardzo wysoki. 

Wpływ RPZ na zwiększenie wykrywalności danej choroby w województwie 

Na podstawie danych statystycznych w 2020 roku w Małopolsce udzielono 82,9 tys. porad 

laryngologicznych osobom w wieku do 18 lat w ramach specjalistycznej lekarskiej opieki 

zdrowotnej, odpowiadając za 8% wszystkich porad dla tej grupy ludności w Polsce. Z kolei na 

1 tys. osób w wieku do 18 lat przypadało 121 porad laryngologicznych w województwie 

48.4%

43.2%

8.4%

tak, w pełnym zakresie tak, lecz w niepełnym zakresie, gdyż już
nie pamiętam wszystkich informacji
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małopolskim, (10 lokata w kraju)  a więc poniżej średniej wartości dla Polski wynoszącej 141 

porad. 

Mapa 15. Liczba udzielonych porad laryngologicznych dla osób w wieku do 18 lat na 1 tys. 
ludności w tym przedziale wiekowym według województw w 2020 roku. 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS pt. "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r.". 

Zdaniem uczestników badania grupowego, realizacja podobnych programów jest bardzo 

ważna, ponieważ podobne działania profilaktyczne nie są objęte publicznym wsparciem. 

Wdrożenie podobnych działań pozwala na diagnozę dzieci, które dotychczas nie miały 

możliwości spotkania m.in. z logopedą. 
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Poziom dostosowania świadczeń zdrowotnych do potrzeb grup docelowych 

Rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci uczestniczących we wsparciu oczekiwali przede 

wszystkim wzrostu poziomu wiedzy na temat profilaktyki słuchu i mowy oraz leczenia wad 

rozwojowych słuchu i mowy, gdyż tą opcje wskazało blisko 85,7% ankietowanych. 

Zdecydowana większość była również zdania, że program powinien zweryfikować 

występowanie wad wymowy u dziecka (79,1%), a nieco więcej niż połowa wskazała także 

zweryfikowanie występowanie zaburzeń słuchu u dziecka (56,0%). Warto także wspomnieć. 

że 1/5 respondentów (19,8%) stwierdziła, iż uczestnictwo we wsparciu powinno nieść ze 

sobą również odbycie przez dziecko terapii logopedycznej.  

Wykres 53. Czego oczekiwał/a Pan/Pani względem wsparcia? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=273. 

Opiekunowie dzieci byli bardzo zadowoleni z zakresu tematycznego programu. Uczestnicy 

badania mieli przeprowadzone badanie wstępne, a następnie zostali skierowani m.in. na 

indywidualne zajęcia z logopedą, ze względu na zdiagnozowane nieprawidłowości. 

Z kolei uczestnicy badania grupowego zwrócili uwagę, że oferowane w ramach programu 

świadczenia zdrowotne odpowiadały na potrzeby grupy docelowej, natomiast wskazali, że w 

przyszłości warto skierować wsparcie również do młodszej grupy wiekowej. Starsze roczniki, 

które brały udział w obecnej edycji programu diagnozowane były na różnych etapach 

zaawansowania wad słuchu, które wykryte wcześniej mogłyby wiązać się z całkowitym 

wyleczeniem i brakiem trwałych zmian. 
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Ocena działań dotyczących rekrutacji 

Najczęściej informacje o możliwości skorzystania z tej formy wsparcia były uzyskiwane 

poprzez informacje przekazywane w szkole – tą opcję wybrało aż 70,7% ankietowanych. Na 

następnych pozycjach z kolei uplasowały się opcje związane z radą nauczycieli (16,1% 

odpowiedzi), radą innego rodzica (4,8%) czy informacją pozyskaną dzięki napotkanej 

reklamie (3,7%). Rola szkoły, jako miejsca rozpowszechniania wiadomości o istniejącej opcji 

wsparcia jest więc naturalna i wynika z dedykacji programu dzieciom w wieku szkolnym. 

Dostarcza także informacji, że ewentualne przyszłe wsparcie powinno również angażować 

nauczycieli jako kluczowych dostarczycieli informacji do grup docelowych. 

Działania dotyczące rekrutacji do udziału w programie, zdaniem uczestników badania 

grupowego, zostały prawidłowo zaplanowane. Najlepszym sposobem przekazywania 

informacji okazało się wykorzystanie wewnętrznej komunikacji w szkołach między jej 

pracownikami a rodzicami dzieci. Otrzymanie przez opiekunów informacji od osób, którym 

ufają podniosło również zaufanie do projektu. 

Problemy zidentyfikowane przez interesariuszy w trakcie realizacji RPZ 

Na bazie informacji z badania ankietowego można wywnioskować, że 77,3% respondentów 

podczas korzystania ze wsparcia nie napotkało na problemy. 20,5% nie było zaś w stanie 

zdeklarować jednoznacznie swojej odpowiedzi, a tylko 2,2% odpowiadających wskazało że w 

okresie uczestnictwa w programie, musiało zmierzyć się z pewnymi problemami. Zdaniem 

odpowiadających którzy wnieśli komentarze,  najczęstszą przyczyną wpływającą na problemy 

z korzystaniem ze wsparcia, była kwestia pandemii COVID-19 oraz kwestie organizacyjne. 

Niski udział deklaracji o wystąpieniu komplikacji daje więc podstawy pod uznanie, że 

wdrażanie programu nie wiązało się z większymi wyzwaniami, wpływającymi w znacznym 

stopniu na uczestników wsparcia.  

Wykres 54. Czy podczas korzystania ze wsparcia napotkał/a Pan/Pani (bądź Pana/Pani 
dziecko) na jakieś problemy? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=273. 
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Uczestnicy badań jakościowych, przeprowadzonych metodą FGI wskazali, że w trakcie 

realizacji programu nie zidentyfikowali problemów, które miałyby wpływ na sukces 

programu. Docenili wsparcie organizacyjne, mimo pojawiających się trudności związanych z 

pandemią COVID-19. 

Wpływ pandemii COVID-19 na realizację RPZ 

Wpływ pandemii COVID-19 na korzystanie ze wsparcia przez uczestniczące w programie 

dzieci zauważalny był tylko u 5,5% zapytanych rodziców oraz opiekunów pranych. Wpływ 

pandemii COVID-19 na bazie uzyskanych komentarzy objawiał się głównie przesuwaniem 

terminów zajęć  i rozciągnięciem wsparcia w czasie. Przeciwnego zdania było natomiast aż 

72,2% ankietowanych, według których epidemia nie oddziaływała na wdrażanie programu, a 

kolejne 19,8% nie było w stanie ocenić wpływu pandemii. 2,6% odpowiedzi dotyczyło 

natomiast deklaracji o korzystaniu ze wsparcia przez dzieci przed okresem pandemicznym. 

Wykres 55.Czy pandemia COVID-19 miała wpływ na korzystanie przez Pana/Pani dziecko 
ze wsparcia? 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=273. 

W ocenie uczestników badania grupowego wybuch pandemii COVID-19 miał wpływ na 

konieczność przeorganizowania sposobu realizacji projektów, nie wpłynął jednak na brak 

realizacji jakichkolwiek zadań. Konieczność odbywania kwarantanny przez dzieci i 

przeniesienie części wsparcia do Internetu było dużym utrudnieniem, ponieważ mimo 

przekazania materiałów online, nie było możliwości zweryfikowania w jakim zakresie 

zalecenia zostały wdrożone. Jednakże wynikające z pandemii COVID-19 opóźnienia zostały 

uwzględnione przez IZ i w momencie gdy szkoły zostały otwarte, działania zostały 

zintensyfikowane i zrealizowane. 
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Wpływ odstąpień beneficjentów od realizacji projektów na wdrożenie RPZ 

Według danych na 30.06.2022 r. w tym Regionalnym Programie Zdrowotnym podpisano i 

rozwiązano jedną umowę o dofinansowaniu UE na poziomie 1,5 mln PLN. Co warto 

podkreślić wartość rozwiązanej umowy była kilkukrotnie wyższa niż obecnie realizowany 

projekt z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych u dzieci w zakresie zaburzeń 

słuchu i wad wymowy. Co jednak istotne, problem ten nie wpłynął na brak możliwości 

uzyskania zaplanowanych wartości docelowych wskaźników (oczywiście prócz wskaźnika 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po 

zakończeniu projektu, który to jednak ze względu na swoją specyfikę zostanie osiągnięty w 

późniejszym terminie). 

Powody rezygnacji Beneficjentów z zawarcia umowy oraz ich odstąpienia od realizacji 

podpisanej umowy 

Jedną z głównych przyczyn która wpłynęła na rozwiązanie projektu, była kwestia 

przeprowadzania badań przesiewowych w niektórych szkołach przez Ministerstwo Zdrowia, 

co ostatecznie wpłynęło na komplikacje przy procesie rekrutacji uczestników do tego typu 

Regionalnego Programu Zdrowotnego.  Zdaniem rodziców podejmowanie takich projektów 

zarówno przez Ministerstwo Zdrowia jak i samorząd, jest duplikowaniem działań. 

Stopień realizacji wartości wskaźników i mierników w projektach w stosunku do założonych w 

RPZ 

Monitoring Regionalnego Programu Zdrowotnego odbywa się za pomocą dwóch 

wskaźników, jeden z nich odnoszący się do liczby osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie osiągnął stopień 

realizacji na poziomie 134,1% (tj. 932 osoby). Drugi miernik dotyczący liczby wspartych w 

programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu programu, 

nadal utrzymuje zerowy poziom realizacji, z docelowej wartości 7 miejsc. Wynika to przede 

wszystkim z braku statusu  projektu zakończonego, jedynej wdrażanej w ramach tego typu 

RPZ aktualnej umowy (projekt trwa do końca 2022 r.). 

Również uczestnicy badania grupowego wskazali, że zrealizowany program był 

przeprowadzony rzetelnie i był odpowiedzią na problemy w tej grupie wiekowej. Podjęte 

działania pozwolą na podniesienie statusu zdrowotnego pacjentów. 

Trwałość efektów RPZ 

Udział w programie miał wpływ na zwiększenie poziomu i trwałości wiedzy w zakresie 

występowania wad wymowy i zaburzeń słuchu u dziecka. Rodzic dzięki przekazanej 

prezentacji zdobył niezbędną wiedze na temat zachowań mających na celu ochronę słuchu, 

na jakie elementy zwrócić uwagę u dziecka, które mogą mieć wpływ na pojawienie się 

schorzeń. 
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Na trwałość efektów osiągniętych w ramach niniejszego RPZ, zdaniem uczestników badania 

grupowego, największy wpływ ma zwiększenie świadomości rodziców dzieci objętych 

wsparciem o zdiagnozowanych wadach. W przypadku gdy podopieczny zakończy udział w 

programie lub z przyczyn niezależnych od organizatora zrezygnuje w trakcie, otrzymuje 

podstawowe informacje jak powinien postępować i gdzie szukać dalszego wsparcia. 

Nieoczekiwane efekty RPZ 

W ramach badania ewaluacyjnego nie zidentyfikowano nieoczekiwanych efektów realizacji 

przedmiotowego RPZ. 

Ocena efektywności RPZ 

Elementem pozwalającym ocenić efektywność Regionalnego Programu Zdrowotnego jest 

podejście uczestników i ich opinia na temat dalszej kontynuacji takiej formy wsparcia. 

Zdaniem 71,4% odpowiadających tego typu program powinien mieć dalszą kontynuację w 

dotychczasowej formie, a 1,1% również podziela taką opinie, z zastrzeżeniem że wsparcie 

powinno ulec pewnym zmianom. Z nielicznych komentarzy wynika że niektórzy uczestnicy 

chcieliby zmian w zakresie większej częstotliwości i regularności zajęć czy angażu rodziców w 

program. Druga co do wielkości grupa - 27,5% ankietowanych nie wyraziło swojego zdania na 

temat potrzeby dalszej kontynuacji RPZ. 

Wykres 56. Czy Pana/Pani zdaniem tego typu, bądź podobne wsparcie powinno być 
kontynuowane w przyszłości? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=273. 
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5.5. Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym 

kobiet w ciąży spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością 

Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub 

zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży spodziewających się dziecka z 

niepełnosprawnością, jest największym pod kątem zarówno podpisanych i obowiązujących 

umów jak i wielkości dofinansowania UE, Regionalnym Programem Zdrowotnym w RPO 

WM na lata 2014-2020. Podpisano łącznie 6 obowiązujących umów, o łącznej kwocie aż 

20,1 mln PLN wsparcia UE, wdrażanych w 8 powiatach i mieście Tarnów. Oprócz tego 

rozwiązano 1 umowę na sumę 2,7 mln PLN dofinansowania UE, która miałby być realizowana 

w dwóch powiatach oraz mieście Tarnów. Według informacji w Centralnym Systemie 

Teleinformatycznym SL 2014, projekt napotkał problem związany z zakwalifikowaniem 

uczestników (dzieci w module II, tj. wczesnej interwencji). Jak się bowiem okazało, wszystkie 

zgłoszone do uczestnictwa dzieci objęte były już wsparciem w innych placówkach, co 

naruszało regulamin konkursu, który mówi o „nieprzetrenowaniu dziecka i niepowtarzaniu 

się form wsparcia”.  

5.5.1.  Charakterystyka ogólna Regionalnego Programu Zdrowotnego 

Nazwa Regionalnego 

Programu Zdrowotnego 

Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z 

dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym 

niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością 

Główne argumenty 

realizacji programu 

(określenie skali 

problemu) 

→ Częstość występowania poważniejszych zaburzeń 

rozwojowych wśród nowonarodzonych dzieci występuje 

maksymalnie u 5% przypadków 

→ W Polsce między 22 a 32 tygodniem trwania ciąży 

(skrajne wcześniactwo) rodzi się ok. od 1,2% do 1,5% 

dzieci: około 22%- 24% z nich charakteryzuje się 

istotnymi deficytami rozwojowymi (14% ma 

upośledzenie intelektualne, od 7,5% do 12% porażenie 

mózgowe, 8% ma zaburzenia widzenia, natomiast od 3% 

do 4% uszkodzone narząd słuchu) 

→ Występowanie wad wrodzonych szacuje się wśród 2% 

dzieci 

→ Częstotliwość dzieci z Zespołem Downa szacuje się na 1 

przypadek na od 800 do 1000 żywo urodzonych 

noworodków 
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Nazwa Regionalnego 

Programu Zdrowotnego 

Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z 

dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym 

niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością 

→ Dzieci urodzone przedwcześnie (przed 37 tygodniem 

życia) stanowią 6,7% łącznej liczby nowonarodzonych w 

skali roku  

→ W Polsce niepełnosprawne dzieci w wieku 0-15 lat 

stanowią 3% (185 tys. osób) ogólnej liczby dzieci w tym 

przedziale wiekowym 

→ W 2014 roku udział dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-

9 lat oszacowano na 3,89% (ok. 153,5 tys. osób), z czego 

1,16% (ok. 46 tys. osób) miało poważne ograniczenia 

sprawności 

→ W 2015 roku w woj. małopolskim było 9,6 tys. 

niepełnosprawnych dzieci, 3 tyś dzieci z poważnymi 

ograniczeniami sprawności 

→ W Polsce odnotowuje się od 2 do 3 przypadków wad 

dysgraficznych na 1 tys. urodzeń 

Okres realizacji programu 2018-2021 

Koszty programu 43 816 743 PLN 

Źródła finansowania 

− Europejski Fundusz Społeczny na lata 2014-2020 (85%) 

− Budżet Państwa (7,7%) 

− Wkład własny beneficjentów programu (7,3%) 

Charakterystyka grupy 

odbiorców 

• Moduł I – wszystkie ciężarne kobiety z woj. 

małopolskiego, które nie ukończyły 35 roku życia, zaś 

wiek ciążowy nie przekracza 14 tygodnia ciąży 

• Moduł II – dziecko niepełnosprawne lub zagrożone 

niepełnosprawnością w wieku od 0 do 7 lat z woj. 

małopolskiego 

Planowana liczba osób 

objętych programem 

• Moduł I „Badania przesiewowe“ – 6 000 kobiet w 

ciąży 

• Moduł II „Wczesna interwencja” – 1 800 rodzin  

Cel główny programu 

Poprawa dostępu do wysokiej jakości wielospecjalistycznej 

opieki zdrowotnej dla rodzin z dziećmi z zaburzonym 

rozwojem oraz zmniejszenie nierówności w dostępie do usług 
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Nazwa Regionalnego 

Programu Zdrowotnego 

Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z 

dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym 

niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością 

zdrowotnych w ciąży, dzięki zwiększaniu dostępu do badań 

prenatalnych w woj. małopolskim 

Cele szczegółowe 

programu 

1. Zwiększenie dostępu do badań prenatalnych 

pozwalających na wczesne wykrycie wad wrodzonych 

2. Niwelacja niedoborów i dysfunkcji poprzez wczesną 

wykrywalność wad wrodzonych i rozwojowych w okresie 

prenatalnym, jak i na wczesnym etapie rozwoju dziecka 

3. Poprawa skuteczności działań wczesnej interwencji i 

wspomagania rozwoju dziecka, dzięki upowszechnieniu 

dostępu do usług w woj. małopolskim 

4. Ograniczanie różnic w dostępności i jakości świadczeń z 

obszaru wczesnej interwencji  w regionie, a także 

zniesienie ilościowych i jakościowych różnic będących 

wynikiem dysproporcji między obszarami miejskimi a 

wiejskimi 

5. Zwiększenie zaangażowania rodziny w proces leczenia 

oraz rehabilitacji, a także pomoc rodzinom w procesie 

rehabilitacji dziecka w warunkach domowych, wraz ze 

świadomym, prawidłowym pielęgnowaniu 

niepełnosprawnego dziecka 

6. Poprawa sytuacji rodzin dzięki wsparciu rodzin oraz 

opiekunów dzieci niepełnosprawnych oraz tych 

zagrożonych niepełnosprawnością 

7. Polepszenie wczesnej profilaktyki niepełnosprawności 

8. Poprawa w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych 

dzięki udzielaniu go w miejscu zamieszkania dziecka 

9. Szybki dostęp do usług w obszarze wczesnej interwencji 

oraz wczesnego wspomagania rozwoju 

niepełnosprawnego oraz zagrożonego 

niepełnosprawnością dziecka 

Formuła działań w 

ramach programu 

• Moduł I „Badania przesiewowe“– badania prenatalne  

• Moduł II – „Wczesna interwencja” – dla rodziny z dziećmi 

0-3 lata: (wizyta lekarska – 1 miesięcznie, fizjoterapia – 2 

razy w tygodniu, logopedia – 1 raz w tygodniu, pedagog – 
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Nazwa Regionalnego 

Programu Zdrowotnego 

Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z 

dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym 

niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością 

4 razy na kwartał, psycholog dla dziecka – 1 raz na 

kwartał, psycholog dla rodziców – 1 raz na miesiąc) 

• Moduł II – „Wczesna interwencja” – dla rodziny z dziećmi 

4-7 lat: (wizyta lekarska – 2 razy w roku, fizjoterapia – 2 

razy w tygodniu, logopedia – 1 raz w miesiącu, pedagog – 

2 razy w tygodniu, psycholog dla dziecka – 1 raz na rok, 

psycholog dla rodziców – 1 raz na rok) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony https://www.fundusze.malopolska.pl/. 

W toku prac pozyskano od beneficjentów informacje związane z oceną skuteczności 

wdrażania Regionalnego Programu Zdrowotnego - w postaci wyników satysfakcji z 

uczestnictwa w projekcie. 

Ankietowani w niemalże 100% wyrażali opinię o występującej potrzebie realizacji tego typu 

wsparcia. Przynamniej 95% z nich (niezależnie od beneficjenta), było także zdania, że w 

przyszłości wzięliby udział w tego typu programie zdrowotnym, gdyby miało okazję. 

Respondenci, którzy skomentowali projekt, najczęściej wskazywali na potrzebę dalszej 

kontynuacji takich form wsparcia, częstszego uczestnictwa w nich czy także zwiększenia 

dostępności miejsc jak i liczby godzin poświęconej na ćwiczenia i rehabilitację. Zdecydowanie 

pozytywne opinie przypadły na takie aspekty (niezależnie od beneficjenta), jak terminowość 

wykonywanych czynności medycznych, poziom usług lekarskich (badania) czy poziom usług 

rehabilitacyjnych (nie odnotowano żadnej oceny negatywnej) 

 

5.5.2. Charakterystyka odbiorców wsparcia 

Badania ilościowe i jakościowe przeprowadzone w ramach badania Regionalnego Programu 

Zdrowotnego związanego z wczesną wielospecjalistyczną interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością, reprezentowane są przez badania 

ankietowe metodą CAWI/CATI oraz telefoniczne wywiady pogłębione (TDI). W ramach badań 

ankietowych zapytano łącznie 427 rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci 

uczestniczących w projekcie, natomiast TDI skoncentrowały się na opinii specjalistów 

biorących również udział we wsparciu.  

W strukturze płci dzieci uczestniczących w projekcie zaznacza się niewielka nadwyżka 

dziewczynek nad chłopcami (53,0% do 47,0%), jednakże w porównaniu do innych RPZ 

dedykowanych dzieciom, różnica płci jest tutaj najmniejsza. 

https://www.fundusze.malopolska.pl/
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Wykres 57. Płeć dziecka uczestniczącego w projekcie. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=427. 

Podstawowym źródłem informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia były przede 

wszystkim rady lekarzy, tą opcję wskazało niemal 2/3 ankietowanych – 64,4% 

odpowiadających. Kolejne 8,7% zapytanych wskazało że to od członka rodziny lub znajomego 

dowiedziało się o istnieniu tego typu programu, natomiast 4,0% poprzez radę innego rodzica. 

Tylko 3,3% wiedzę na temat możliwości uzyskania wsparcia nabyło dzięki napotkanej 

reklamie, a 3,5% samodzielnie wyszukało taką informację. Co warto zaznaczyć, aż 16,2% 

respondentów podkreśliło, że pozyskało wiedzę o programie z innych źródeł niż wskazane. 

Kluczową rolę w przekazywaniu informacji odgrywają więc pracownicy ochrony zdrowia, 

którzy poprzez kontakt z pacjentem są w stanie rozpowszechniać wiedzę o wsparciu, wśród 

grupy, dla której dedykowany jest program.  

Wykres 58. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o możliwości skorzystania ze wsparcia? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=427.  

Większość zapytanych osób wskazała, że oczekiwała w ramach wsparcia, wzięcia udziału w 

badaniach prenatalnych – taką opinię podzielało 66,5% ankietowanych. Zdecydowanie 
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rzadziej odpowiadający spodziewali się poznania informacji na temat pielęgnacji, lecenia i 

działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych dziecka oraz wzięcia udziału w spotkaniach z 

psychologiem, gdyż te możliwości wybrało odpowiednio 26,7% i 17,8% respondentów. 

Można więc stwierdzić, że uczestnicy korzystający ze wsparcia rozpoczynając swój udział w 

programie, byli ukierunkowani przede wszystkim na badania prenatalne, które odgrywały dla 

nich kluczową rolę.  

Wykres 59. Czego oczekiwał/a Pan/Pani względem wsparcia? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=427. 

Ankietowani pochodzili łącznie z 14 powiatów województwa małopolskiego, koncentrując się 

przed wszystkim w powiecie tarnowskim (największa liczba 142 osób) oraz w mniejszym 

stopniu w powiecie olkuskim. Najmniejsze grupy odpowiadających zamieszkiwały powiaty 

wielicki, nowotarski oraz miasto Nowy Sącz.  
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Mapa 16.Miejsce zamieszkania ankietowanych. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=427.  
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5.5.3. Ocena Regionalnego Programu Zdrowotnego 

Stopień osiągnięcia celu głównego oraz celu szczegółowego RPZ 

Beneficjenci, biorący udział w badaniu metodą TDI, wskazali, że realizacja projektów 

przyczyniła się do osiągnięcia celu głównego i poszczególnych celów szczegółowych. W ich 

ocenie jest bardzo duże zapotrzebowanie na realizację tego typu zadań, zakładających 

rehabilitację dzieci, ponieważ dostępne świadczenia z publicznego funduszu są 

niewystarczające.  

Beneficjenci wskazali również w jakim zakresie ich zdaniem przyczyniła się realizacja 

poszczególnych projektów do osiągnięcia poniższych celów szczegółowych:  

Zwiększenie dostępu do badań prenatalnych umożliwiających wczesne wykrywanie wad 

wrodzonych w okresie 4 lat trwania programu 

W zakresie niniejszego celu szczegółowego beneficjenci napotkali pewne problemy, w tym w 

zakresie podpisania umowy z podmiotem prowadzącym badania prenatalne (trudność 

stanowił w tym przypadku ograniczony czas, w którym należało zawrzeć tego typu 

porozumienie) czy też kształtu wymaganej do prowadzenia dokumentacji (w tym celu 

konsultowano się z NFZ, przy czym trudność ta dotyczyła jedynie wczesnego etapu realizacji 

projektu). Należy jednak wskazać, że ostatecznie skala tych trudności nie była wysoka, 

przeciwnie do poziomu zainteresowania udziałem w badaniach, który okazał się być bardzo 

wysoki. 

Zwiększenie szans na niwelację niedoborów i dysfunkcji poprzez wczesną wykrywalności 

wad wrodzonych i rozwojowych w okresie prenatalnym oraz na wczesnym etapie rozwoju 

dziecka 

Realizacja tego celu możliwa była, ponieważ wiele projektów korzystało z wiedzy i 

doświadczenia specjalistów, którzy w możliwie najkrótszym czasie kierowali dzieci do 

odpowiedniego specjalisty, zajmującego się schorzeniem, z którym się zmagają. 

Zwiększenie skuteczności działań wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka 

poprzez upowszechnienie do dostępu przedmiotowych usług na terenie regionu 

Beneficjenci działań wskazali, że realizacja projektów przyczyniła się również do realizacji 

tego celu.  
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Wyrównywanie różnic w dostępie i jakości świadczeń w zakresie wczesnej interwencji na 

terenie województwa małopolskiego. Zniesienie różnic jakościowych i ilościowych 

wynikający z podziału terytorialnego na ośrodki miejskie i wiejskie 

Dostęp do świadczeń w zakresie wczesnej interwencji na terenie województwa na obszarach 

wiejskich jest bardzo mały, bez realizacji niniejszych projektów byłby niemal niemożliwy. Jak 

wskazują, na terenie obejmującym realizację projektów nie ma podmiotów oferujących 

podobne usługi.  

Zdaniem beneficjentów wsparcia projekt był bardzo potrzebny i w wystarczającym stopniu 

odpowiadał na diagnozowane potrzeby. Jednakże wielu rodziców uczestników projektów 

wskazywało na dalszą potrzebę realizacji podobnych działań i wydłużenie każdego z cykli 

spotkań (ze względu na bardzo skomplikowane schorzenia u niektórych dzieci). 

Zdaniem ankietowanych wparcie uzyskane w ramach programu odpowiadało w pełni 

zakładanym potrzebom, taką opinię podziela aż 94,6% odpowiadających. 4,4% przyjęło 

stanowisko, że program spełnił oczekiwania, jednakże nie w pełni, z kolei tylko 0,9% było 

zdania że uzyskana pomoc nie była odpowiednia do zakładanych celów. W opinii 

odpowiadających którzy uznali że wsparcie nie do końca spełniło oczekiwania, zabrakło min.  

większej liczby ćwiczeń czy specjalistów, jak również częstszych wizyt czy odpowiedniego 

przepływu informacji. Oprócz tego kilkukrotnie wskazywano na brak omówienia 

przeprowadzonych wyników przez lekarza oraz podsumowujących porad. Ocena zajęć 

edukacyjnych na temat pielęgnacji leczenia i działań rehabilitacyjnych dziecka charakteryzuje 

się wyraźnym zróżnicowaniem. 45,2% respondentów oceniło (w skali od 1 do 5) zajęcia na 

najwyższą ocenę 5, podczas gdy 36,3% przyznało im najniższą notę 1. Następne 10,5% 

odpowiadających wskazało ocenę 4, 5,2% wybrało notę 3, a pozostałe 2,8% uznało że jakość 

zaprezentowanych zajęć było ocenę 2. Ankietowani w komentarzach wyrażali pozytywne 

opinie o jakości zajęć edukacyjnych, uznając że były dobrze zorganizowane i przeprowadzone 

przez profesjonalną kadrę. Całkiem wysoki odsetek respondentów, którzy wskazali najniższą 

ocenę zaznaczył, że zajęcia edukacyjne nie do końca spełniły zakładane oczekiwania i 

wymagają pewnych korekt i zmian.  
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Wykres 60.Czy uzyskane wsparcie 
odpowiadało Pana/Pani potrzebom? 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N=427. 

Wykres 61.Jak ocenia Pan/Pani uzyskane 
wsparcie w postaci zajęć edukacyjnych na 
temat pielęgnacji, leczenia i działań 
terapeutyczno-rehabilitacyjnych dziecka?  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N=427. 

W przypadku oceny spotkań z psychologiem, aż 72,1% zapytanych osób pokreśliło że dziecko 

uczestniczące w projekcie, nie korzystało w tej formy wsparcia. Jeżeli chodzi o przyznane 

noty, to najwięcej bo 22,0% ankietowanych uznało że spotkania z psychologiem zostały 

przeprowadzone na najwyższą ocenę 5, 3,5% natomiast przyznało notę 4. Tylko 1,6% 

ankietowanych zadeklarowało że w ich opinii spotkania z psychologiem były na ocenę 1. 

Komentarze do pytania najczęściej dotyczyły opinii o braku problemów podczas korzystania 

ze spotkań z psychologiem czy przydatności i celowości tej usługi. Duży udział wysokich ocen 

widoczny jest również w rozkładzie odpowiedzi o jakość badań prenatalnych, tutaj ponownie 

najwyższy udział wśród not, ma ocena 5 na którą zdecydowało się aż 58,5% respondentów. 

Następnych 5,6% przyznało notę 4, zaś najniższą ocenę 1 wskazało tylko 0,5% 

ankietowanych. Ankietowani, którzy udzielili komentarzy, najczęściej wskazywali na 

profesjonalizm czy przydatność badań prenatalnych, jak również bezproblemowość w czasie 

korzystania ze wsparcia. Często podkreślano profesjonalizm oraz odpowiednie podejście 

kadry lekarskiej i brak napotkania na problemy. Warto wspomnieć że blisko 32,3% 

odpowiedzi wskazywało, że dziecko uczestniczące w programie nie brało udziału w takiej 

formie wsparcia jak badania prenatalne. 
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Wykres 62. Jak ocenia Pan/Pani uzyskane 
wsparcie w postaci spotkania z 
psychologiem?   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N=427. 

Wykres 63. Jak ocenia Pan/Pani uzyskane 
wsparcie w postaci badań prenatalnych?   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N=427. 

Z kolei uczestnicy badania grupowego w przeprowadzonych badaniach jakościowych 

wskazali, że osiągnięty w projekcie wynik jest bardzo zadowalający, natomiast zwrócili uwagę 

na to, że realizowany program był bardzo duży. Wartości referencyjne większości 

wskaźników zostały osiągnięte i są satysfakcjonujące, a mierniki zostały oszacowane 

prawidłowo. W jednym przypadku beneficjent zwrócił uwagę, że po realizacji projektu 

pozostało część środków, dzięki którym wsparciem mogłaby zostać objęta większa liczba 

pacjentów, nie otrzymali jednak na to zgody od IZ. 

Stopień osiągnięcia oczekiwanych efektów RPZ 

Zdaniem uczestników badania TDI, będących specjalistami w zakresie integracji sensorycznej, 

realizowany program zdrowotny przyczynił się do osiągnięcia określonych efektów. Dzięki 

odbytej terapii część dzieci może zakończyć leczenie, a pozostali (w szczególności rodzice 

dzieci) maja niezbędną wiedzę do dalszego postępowania terapeutycznego. Terapeuci 

wskazali, że u podopiecznych nastąpiła m.in. normalizacja napięcia mięśniowego, poprawa 

koordynacji wzrokowo-ruchowej i poprawa równowagi. Największym postępem 

charakteryzowali się uczestnicy, którzy brali udział w całym programie, mniejszym, Ci którzy 

dołączyli w trakcie. Terapia miała charakter kompleksowy i szerokoaspektowy, ponieważ 

pacjenci mogli skorzystać z zajęć u fizjoterapeuty, neurologopedy, psychologa, pedagoga i 

specjalisty integracji sensorycznej, dodatkowo, w zależności od stanu zdrowia pacjentów 

mogli skorzystać oni z konsultacji u lekarza rehabilitacji, psychiatry i neurologa.  
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Realizatorzy projektu pn. Centrum Wczesnej Integracji, w przeprowadzonych badaniach 

jakościowych metodą TDI, wskazali, że ich podopieczni uzyskali lub poprawili sprawność w 

zakresie samodzielnego jedzenia. Odbyli także serie treningów dotyczących bazowych 

umiejętności komunikacyjnych oraz funkcji poznawczych. Ich podopiecznymi były najczęściej 

dzieci przedwcześnie urodzone, nierzadko ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. 

Sukcesem terapii były na pozór drobne postępy, które dla dziecka i jego rodzica były wielkim 

sukcesem. Dodatkowo, podali oni, że u większości dzieci nastąpiła poprawa, mimo, że 

początkowo część miała słabe rokowania, nie charakteryzowały się dobrą współpracą i były 

trudności w nawiązaniu kontaktu. Ponadto, wśród podopiecznych były dzieci, które 

przychodziły w dość ciężkim stanie charakteryzując się dysfunkcjami ruchowymi, a wskutek 

terapii udało się je dostosować do poziomu pozwalającego na samodzielność. W przypadku 

osób z autyzmem, zdaniem uczestników badania, nastąpił wzrost świadomości. Zauważalna 

była poprawa komunikacji podopiecznego z terapeutą i zrozumienia poleceń do zadań. 

Zdaniem terapeutów przyczyną tych sukcesów była systematyczność i skrupulatność.  

Także uczestnicy badania grupowego wskazali, że realizowany program zdrowotny przyczynił 

się do osiągnięcia oczekiwanych efektów zdrowotnych. W ich ocenie, część projektów 

mogłaby odnieść jeszcze większe efekty, gdyby nie napotkane problemy realizacyjne. Jak 

podali, we wsparciu zabrakło zaangażowania psychologa do pracy z rodzinami, które w 

związku z diagnozą musiały się zmierzyć z niepełnosprawnością dziecka na etapie ciąży. 

Ocena zainteresowanie Beneficjentów realizacją RPZ w formie projektu 

Łącznie w obszarze omawianego RPZ podpisano sumarycznie 6 umów (aktualnych) o łącznej 

kwocie dofinansowania UE w wysokości 20,1 mln  PLN, co odpowiadało za 35,3% wszystkich 

podpisanych i nierozwiązanych projektów w obszarze Regionalnych Programów 

Zdrowotnych oraz za aż 75,3% wkładu UE tych umów. Według stanu na 30.06.2022 r. dwa 

projekty o unijnym wsparciu na poziomie 5,6 mln PLN mają status umów zakończonych. 

Oprócz tego rozwiązano jedną umowę z 2,7 mln PLN wkładu UE. 

Zdaniem beneficjentów biorących udział w projekcie zainteresowanie realizacją RPZ było 

bardzo duże. Podmioty wdrażające poszczególne działania dostrzegły pozytywne efekty 

przedsięwzięć i ich wpływu na poprawę stanu zdrowia dzieci w województwie.  W 

konsekwencji, stan dzieci zdecydowanie się poprawił, chociaż, co warto zaznaczyć część z 

nich wymaga dłuższej rehabilitacji. 

Zgodnie ze wskazaniami uczestników badania grupowego, zainteresowanie Beneficjentów 

realizacją RPZ-u w formie projektu było bardzo duże. Z kolei beneficjenci wskazali, że przy 

zwiększeniu ilości środków byliby w stanie pomóc większej liczbie podopiecznych. 
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Ocena znaczenia dla Beneficjentów i uczestników finansowania RPZ z funduszy unijnych 

W ocenie beneficjentów biorących udział w badaniu metodą TDI, finansowanie programu z 

funduszy unijnych miało bardzo duże znaczenie, ponieważ jak wskazali, jest to bardzo 

znaczące wsparcie w zakresie realizacji poszczególnych form pomocy i profilaktyki. Dzięki 

realizacji poszczególnych projektów udało się m.in. zapewnić badania profilaktyczne 

kobietom w ciąży przed 35 rokiem życia, które nie są finansowane z żadnego programu NFZ, 

a w zakresie których jest bardzo duże zainteresowanie.  

Wiedzę na temat tego, że program w których uczestniczy dziecko jest współfinansowany z 

środków europejskich, miało 95,8% ankietowanych, natomiast pozostała grupa 4,2% 

wskazała że nie miała świadomości uczestnictwa Funduszy Europejskich w tym wsparciu.  

Wykres 167. Czy wiedział/a Pan/Pani, że wsparcie z którego Pan/Pani skorzystał/a 
finansowane było ze środków europejskich? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=427. 

 

Wpływ RPZ na poprawę stanu zdrowia uczestników 

Wyniki badania ankietowego wskazują że respondenci korzystają z wiedzy, kompetencji i 

umiejętności nabytych w ramach wsparcia. 57,6% odpowiadających wyraziło zdanie że w 

znacznym stopniu udział w programie przyczynił się do wzrostu wiedzy na temat pielęgnacji, 

leczenia i działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych dziecka. Kolejne 18,7% również podziela tą 

opinię, jednak z zastrzeżeniem że wzrost wiedzy nastąpił tylko w nieznacznym stopniu, zaś 

23,7% nie zauważyło żadnego przyrostu. Oznacza to że u ok. 80% zapytanych osób, 

uwidocznił się wzrost wiedzy w omawianym obszarze, co jest bardzo dobrym wynikiem. W 

przypadku pytania o to czy udział w programie doprowadził do wzrostu zaangażowania 

ankietowanych w rehabilitacje dziecka, 46,6% odpowiedziało twierdząco, zaś 29,0% 

przecząco. Ponadto 24,4% wskazało że zaangażowanie wzrosło, lecz wpływu na to nie miało 

95,8%

4,2%

tak nie
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uczestnictwo we wsparciu. Przyrost zaangażowania w rehabilitacje dziecka wśród rodziców i 

opiekunów prawnych u niemalże połowy odpowiadających, co warto podkreślić - dzięki 

wsparciu w ramach RPZ, można odczytać jako umiarkowanie korzystny wynik. 

Wykres 64. Czy wg Pana/Pani udział w 
Programie przyczynił się do wzrostu wiedzy 
na temat pielęgnacji, leczenia i działań 
terapeutyczno-rehabilitacyjnych dziecka? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N=427. 

Wykres 65.Czy dzięki udziałowi w 
Programie wzrosło zaangażowanie 
Pana/Pani rodziny w rehabilitację dziecka? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N=427. 

Poprawę sytuacji rodziny dzięki uczestnictwu we wsparciu zadeklarowało 58,5% 

odpowiadających, następne 26,2% było opinii że poprawa jaka nastąpiła, nie była wynikiem 

udziału w programie. Pozostałe 15,2% ankietowanych doszło do wniosku że sytuacja rodziny 

nie uległa zauważalnej poprawie. Inną interesującą wiadomością jest fakt, że 56,9% 

ankietowanych korzysta w pełnym zakresie z wiedzy uzyskanej podczas uczestnictwa w 

programie. 31,4% przyznało że wykorzystuje umiejętności jakie otrzymał w ramach wsparcia, 

lecz tylko w niepełnym zakresie. Pozostały odsetek 11,7% osób wyraził opinię ze nie wdraża 

w obecnej chwili elementów nabytych w projekcie. W opinii ankietowanych którzy nie 

korzystają z wiedzy, przyczyną tego stanu najczęściej jest brak takiej potrzeby, jak również 

brak otrzymania wiedzy. Jednym z elementów świadczących o skuteczności wdrażania 

wsparcia jest bezsprzecznie użyteczność i wykorzystywanie nabytej wiedzy oraz umiejętności 

w życiu codziennym, po zakończeniu trwania projektu. Całkiem wysokie odsetki deklaracji o 

wdrażaniu uzyskanej wiedzy są ważnym źródłem informacji na temat skuteczności podjętej 

interwencji i jej trafności w potrzeby uczestników.  
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Wykres 66.Czy uważa Pan/Pani, że dzięki 
udziałowi w Programie sytuacja Pana/Pani 
rodziny uległa poprawie? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N=427. 

Wykres 67.Czy obecnie korzysta Pan/Pani z 
wiedzy pozyskanej w ramach wsparcia? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 

pochodzących z badania CAWI/CATI - N=427. 

Zdaniem uczestników badania grupowego działania podjęte w programie przyczyniły się do 

poprawy stanu zdrowia jego uczestników. Udział w programie wpłynął na wzrost 

świadomości rodziców w zakresie potrzeb pielęgnacyjnych dziecka i znaczenia włączenia się 

opiekunów w proces rehabilitacyjny. Część rodziców zmagała się z brakiem akceptacji 

niepełnosprawności dziecka i efekty w tej grupie były znacznie mniejsze. Wpływ na 

zaangażowanie rodziców miała również cykliczność wizyt i budowanie nawyków związanych 

z rehabilitacją dziecka.  

Wpływ RPZ na poprawę sytuacji zawodowej uczestników 

Regionalny Program Zdrowotny związany z wczesną wielospecjalistyczną interwencją dla 

rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w 

ciąży spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością, może przyczyniać się do dalszej 

aktywności osób pracujących, które posiadają niepełnosprawne dziecko. Jednakże 

aktywność zawodowa rodziców i opiekunów prawnych jest mocno zależna od rodzaju i 

intensywności niepełnosprawności i często wsparcie nie jest w stanie zapewnić możliwości 

aktywności na rynku pracy. Według uzyskanych danych z badania ankietowego, 64,4% 

respondentów było osobami pracującymi, 18,3% osobami biernymi zawodowo, 10,5% 

zaliczało się do grona osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy, natomiast 

6,8% to również osoby bezrobotne ale zarejestrowane w ewidencji urzędów pracy. 
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Wykres 68. Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu. 

Źródło: 

Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=427. 

Poziom zainteresowania osób uczestniczących w danym programie 

Zainteresowanie osób uczestniczących w danym programie było bardzo duże i przekroczyło 

oczekiwania realizatorów. Dzięki udziałowi w programie udało się wypracować zaufanie 

rodzin do specjalistów w zakresie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością. Wpływ na to 

miało zaangażowanie w proces diagnostyczny i rehabilitacyjny bardzo dobrze 

wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. 

Wpływ RPZ na zwiększenie wykrywalności danej choroby w województwie 

Opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r.” 

dostarcza informacji m.in. na temat noworodków, w tym tych martwo urodzonych. Często 

wczesne wykrywanie wad rozwojowych i niepełnosprawności oraz specjalistyczna opieka 

medyczna ograniczają nie tylko intensywność niepełnosprawności, ale mogą także 

doprowadzić do uratowania życia dziecka. Według GUS w 2020 roku w szpitalach ogólnych 

województwa małopolskiego przyszło na świat 35,9 tys. noworodków żywo urodzonych i 166 

noworodków martwo urodzonych. Liczbę noworodków martwo urodzonych na 1 tys. 

noworodków żywo urodzonych w 2020 roku, można więc oszacować na 4,62 przypadki. 

Należy zwrócić uwagę że, mimo iż jest to wartość poniżej progu średniej dla Polski 

(wynoszącej 5,29 przypadków), stanowi to również 3 najwyższy wynik wśród województw18.  

 
18 Dane pochodzą z opracowania GUS pt. "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r.". 
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Mapa 17.Liczba noworodków martwo urodzonych na 1 tys. noworodków żywo urodzonych 
w szpitalach ogólnych według województw w 2020 roku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS pt. "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r.". 

Realizacja projektów wdrażających niniejszy RPZ przyczyniła się do zwiększenia 

wykrywalności chorób w województwie, szczególnie poprzez zwiększenie świadomości 

rodziców w zakresie istotności rehabilitacji prowadzonej nie tylko na spotkaniach ze 

specjalistami, ale także w domach. 
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Zdaniem uczestników badania grupowego realizacja badań prenatalnych w ramach 

programu przyczyniła się do zwiększenia wykrywalności chorób w województwie, ponieważ 

bez podobnego wsparcia rodzice nie zdecydowaliby się na taką diagnostykę. Kolejnym, 

ważnym aspektem była możliwość wcześniejszego poinformowania rodziców o 

niepełnosprawności lub wadach dziecka, co z kolei umożliwiło korzystanie przez nich z 

dostępnych form leczenia i/lub przygotowanie się do opieki osoby ze specjalnymi 

potrzebami. 

Poziom dostosowania świadczeń zdrowotnych do potrzeb grup docelowych 

Potrzeby grupy docelowej, zdaniem uczestników badania metodą TDI, będących 

specjalistami w zakresie integracji sensorycznej zostały określone trafnie. Podobnego zdania 

byli pedagodzy, którzy dodatkowo wskazali, że dobrane grono specjalistów posiadało bardzo 

wysokie kwalifikacje, co bezpośrednio przyczyniło się do sukcesu programu. Zdaniem 

znacznej części uczestników badania metodą TDI, oferowane w ramach programu 

świadczenia zdrowotne odpowiadały na potrzeby grupy docelowej.  Najlepszym tego 

dowodem była ilość pacjentów biorących udział w terapii i samo  zainteresowanie 

projektem. Wiele osób dalej wyraża dużą chęć dalszego uczestnictwa w projekcie.  

Zdaniem fizjoterapeutów i logopedów w przyszłości należałoby ponownie rozważyć 

konieczność przeprowadzania terapii w domu, do której w tej edycji pacjenci mieli prawo i z 

czego często korzystali. Taka forma terapii jest uciążliwa dla terapeutów i zabiera więcej 

czasu, który mogliby poświęcić na terapię innych podopiecznych.  

Uczestnicy badania grupowego, wskazali, że w ich ocenie oferowane w ramach programu 

świadczenia zdrowotne odpowiadały na potrzeby grupy docelowej. Cześć dzieci dzięki 

podjętej rehabilitacji jest aktualnie na poziomie rozwoju nieodbiegającym w znacznym 

stopniu od rówieśników. Część jednak zmaga się z nieuleczalnymi zaburzeniami 

rozwojowymi, u których wczesne rozpoznanie i dobrze postawiona diagnoza oraz 

dopasowane zajęcia terapeutyczne mogą poprawić w znacznym stopniu warunki rozwoju. 

Uczestnicy badania wskazali także, że zdiagnozowana mapa potrzeb była odzwierciedleniem 

rzeczywistej sytuacji w województwie, a realizacja programu była niezbędna i bardzo 

potrzebna. 

Ocena działań dotyczących rekrutacji 

Beneficjenci działań, biorący udział w badaniu jakościowym metodą TDI wskazali, że 

początkowo, w procesie rekrutacji wykorzystali możliwość umieszczenia reklamy w 

Internecie na stronie internetowej placówek (wraz z regulaminem i dokumentami 

rekrutacyjnymi). Kolejno, w najważniejszych obiektach w okolicy, gdzie informacja mogła 

trafić do rodziców dzieci, zostały wywieszone plakaty informujące o odbywającej się 

rekrutacji o projekcie. Celem tego etapu było dotarcie do opiekunów najmłodszej grupy 
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wiekowej. Przeprowadzona na zakończenie projektu ankieta wykazała, że duże znaczenie 

miało również przekazywanie informacji między znajomymi/ rodziną.  

Beneficjenci wskazali, że nie mieli żadnych problemów rekrutacji uczestników, a wartości 

docelowe wskaźników w niektórych przypadkach były przekroczone niemal trzykrotnie. 

Zdaniem uczestników badania jakościowego metodą FGI, działania dotyczące rekrutacji do 

udziału w badaniach zostały prawidłowo zaplanowane i dopasowane do grupy docelowej. 

Potwierdzeniem tego była bardzo duża popularność programu i brak problemów z 

dobraniem grup terapeutycznych. 

Problemy zidentyfikowane przez interesariuszy w trakcie realizacji RPZ 

Blisko 88,8% ankietowanych uznało, że w trakcie korzystania ze wsparcie nie napotkało na 

żadne problemy, odmienny pogląd miało zaś tylko 3,5% odpowiadających. Pozostała grupa 

7,7% pytanych nie zdeklarowała jednoznacznie swojej odpowiedzi na to pytanie. W 

komentarzach czasami zwracano uwagę na złą organizację wsparcia (problemy z terminami, 

odwołanie wizyt) czy niekiedy nieprofesjonalne podejście personelu (spóźnienia w dotarciu 

specjalistów na umówioną godzinę, brak komunikacji z opiekunem dziecka, np. w zakresie 

zmian w kadrze terapeutycznej, nieempatyczne podejście w kontakcie z uczestnikiem 

wsparcia). 

Wykres 69. Czy podczas korzystania ze wsparcia napotkał/a Pan/Pani na jakieś problemy? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=427. 

Specjaliści w zakresie integracji sensorycznej, biorący udział w badaniu TDI wskazali, że nie 

dostrzegli żadnych problemów w trakcie realizacji programu. Doceniają za to bardzo dobrą 

współpracę zespołu terapeutów i dostępność niezbędnego sprzętu do pracy. Nieliczni 

uczestnicy badań jako trudność wskazali złożoność zaburzeń podopiecznych i konieczność 
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wsparcia psychiatrycznego w procesie leczenia, do którego dostęp był ograniczony. 

Natomiast, jak wskazali, cały zespół terapeutyczny dołożył wszelkich starań by poprzez 

współpracę na różnych płaszczyznach, zmaksymalizować efekty leczenia takich pacjentów. Z 

kolei lekarze biorący udział w badaniu metodą TDI wskazali, że trudnością, jaką dostrzegli 

podczas realizacji programu były problemy z dokumentacją i nieścisłości związane z jej 

wypełnianiem. Środkiem zaradczym okazało się wprowadzenie częstszych kontroli i 

dystrybucja instrukcji poprawnego wypełnienia formularzy.  

Lekarze biorący udział w badaniu wskazali, że niektóre trudności diagnozowane przez 

członków zespołu wynikały niejednokrotnie ze złożoności terapii i charakteru schorzeń z 

którymi zmagali się ich podopieczni. Jak wskazali brak ciągłości w terapii spowodowany był 

potrzebą hospitalizacji dzieci w wyniku leczenia innych jednostek chorobowych, co z kolei 

powodowało zmniejszenie efektów terapii. Kolejnym czynnikiem, który miał wpływ na taką 

opinię, był fakt, że niejednokrotnie pacjenci byli uczestnikami w wielu projektów 

jednocześnie i realizacja wszystkich wizyt terminowo była niemożliwa.  

Z kolei, beneficjenci biorący udział w badaniu wskazali na utrudnienia napotkane na samym 

początku wdrażania działań, w zakresie ustalenia z NFZ kształtu prowadzenia dokumentacji. 

Beneficjenci wskazali również, że w przyszłości należy rozważyć możliwość udostępnienia 

wyników badań w ramach poszczególnych projektów na IKP.  

Część beneficjentów zwróciła uwagę na problemy z dokumentacją, która zawierała 

informacje o tym, że uczestnik nie może korzystać z podobnego wsparcia, co generowało 

bardzo duże wyzwanie w zakresie interpretacji zapisu. Dodatkowo, uczestnicy zgłaszali 

problemy z dojazdem matki do ośrodka, co zostało rozwiązane za pomocą wizyt domowych, 

to jednak powodowało, że liczba pacjentów otrzymujących wsparcie była mniejsza (strata 

czasu na dojazd specjalisty).  

Zdaniem uczestników badań jakościowych metodą FGI, skala problemów jaka pojawiła się 

podczas realizacji programu nie była na tyle uciążliwa by mogła zaważyć na sukcesie 

programu. W ich ocenie nieprawidłowym zabiegiem było odgórne ustalenie liczby wizyt 

pedagoga, lekarza i innych specjalistów, ponieważ powinno to być dopasowane 

indywidualnie do potrzeb podopiecznego. Jednym z wyzwań z jakimi musieli się zmierzyć 

było zaangażowanie rodziców do udziału w szkoleniach. Edukacja opiekunów jest bardzo 

ważnym czynnikiem, ponieważ kwestia nauczenia ich nowych wzorców zachowań jest 

równie istotna jak sam fakt uczestniczenia w rehabilitacji.  
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Wpływ pandemii COVID-19 na realizację RPZ 

Brak wpływu pandemii COVID-19 na uczestnictwo w programie zadeklarowało 62,1% 

odpowiadających, 10,1% uznało z kolei, że stan epidemii wpłynął na korzystanie ze wsparcia. 

Kolejna grupa 18,7% nie wyraziła swojej opinii i wybrała opcję trudno powiedzieć, a 9,1% 

ankietowanych korzystało z projektów przed okresem pandemicznym. Wpływ pandemii 

COVID-19  przejawił się według komentarzy, we wpływie przede wszystkim na zawieszanie 

lub brak zajęć, a także ich ograniczenie oraz przekształcenie w formułę zajęć online. Innymi 

problemami były kwestie organizacyjne np. ograniczone wejście do placówki. Biorąc pod 

uwagę duży wpływ epidemii COVID-19 na działalność organów ochrony zdrowia, relatywnie 

niski odsetek osób twierdzących wpływ pandemii na wsparcie może świadczyć o całkiem 

skutecznej i przemyślanej organizacji zajęć i badań.  

Wykres 70. Czy pandemia COVID-19 miała wpływ na korzystanie przez Pana/Panią ze 
wsparcia? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=427. 

Uczestnicy badania metodą TDI, reprezentujący specjalistów od integracji sensorycznej 

zauważyli negatywny wpływ pandemii COVID-19 na podopiecznych programu. W związku z 

ogłoszonymi obostrzeniami sanitarnymi mieli przerwę w pracy stacjonarnej, co 

spowodowało lukę w terapii pacjentów, u których spotkania powinny być systematyczne. 

Realizatorzy programu starali się w tym czasie utrzymać uzyskane dotychczas efekty terapii 

poprzez konsekwentny kontakt mailowy i telefoniczny z rodzicami dzieci przekazując im 

materiały do pracy w domu. Jednak jak wskazują, było to rozwiązanie tymczasowe. Co 

więcej, wskutek obostrzeń sanitarnych i pozostania dzieci w domach, wielu z nich po 

powrocie na terapię charakteryzowało się zaburzeniami społecznymi, wycofaniem i 

problemami w komunikacji. Ich stan kwalifikował się do wdrożenia spotkań z psychologiem, 

których niestety zabrakło.  

W innej sytuacji znaleźli się realizatorzy projektu „Walcz o zdrowie – profilaktyka i 

rehabilitacja dzieci zagrożonych niepełnosprawnością”, których praca z pacjentem została 

zawieszona tylko na trzy miesiące, co nie przyczyniło się do znacznego spadku jakości terapii. 
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Problemem jednak, jak wskazali uczestnicy badań metodą TDI, były częstsze zachorowania 

dzieci i kwarantanny, wskutek których dzieci miały przerwy w terapii. Co ważne, zarówno 

lekarze jak i pozostali członkowie zespołu są zgodni co do tego, że wszystkie nieobecności 

udało się nadrobić i osiągnąć możliwie jak największe efekty leczenia.  

Wszyscy specjaliści pracujący bezpośrednio z pacjentem, biorący udział w badaniu TDI, 

wskazywali jednomyślnie, że dużym utrudnieniem dla nich w terapii bezpośredniej było 

zachowanie wszystkich środków ochrony osobistej. 

Wpływ odstąpień beneficjentów od realizacji projektów na wdrożenie RPZ 

W RPZ związanym z wczesną wielospecjalistyczną interwencją dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością rozwiązano jedną umowę na sumę 

2,7 mln PLN dofinansowania UE. Co jednak istotne, problem ten nie wpłynął na brak 

możliwości uzyskania zaplanowanych wartości docelowych wskaźników (oczywiście prócz 

wskaźnika Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących 

po zakończeniu projektu, który to jednak ze względu na swoją specyfikę zostanie osiągnięty 

w późniejszym terminie). 

Powody rezygnacji Beneficjentów z zawarcia umowy oraz ich odstąpienia od realizacji 

podpisanej umowy 

Podstawowym czynnikiem jaki wpłynął na rozwiązanie umowy były komplikacje przy naborze 

uczestników, a dokładniej kwestia objęcia wsparciem zgłoszonych dzieci w innych 

placówkach, powodując tym samym naruszanie regulaminu konkursu. 

Również zdaniem uczestników badania grupowego prawdopodobne powody rezygnacji 

Beneficjentów z zawarcia umowy oraz ich odstąpienia od realizacji podpisanej umowy 

związane były z nierównomiernym rozmieszczeniem podmiotów działających w danym 

sektorze. W wyniku tego, występowała trudność związana z koniecznością jednoczesnej 

realizacji dwóch modułów wsparcia (wczesna interwencja i badania prenatalne). Często na 

danym obszarze działał wyłącznie podmiot związany z jedną z tych sfer, wobec czego trudno 

było znaleźć partnera wymaganego do realizacji projektu.  Kolejną przyczyną była, 

wynikająca z regulaminu, konieczność połączenia wykonania badań prenatalnych i zajęć 

rehabilitacyjnych w zakresie wczesnej interwencji. W niektórych powiatach brakuje 

placówek wykonujących badania prenatalne. 

Stopień realizacji wartości wskaźników i mierników w projektach w stosunku do założonych w 

RPZ 

Regionalny Program Zdrowotny dedykowany wczesnej wielospecjalistycznej interwencji dla 

rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością jest mierzony 

łącznie 4 wskaźniki produktu i rezultatu w grupie wskaźników kluczowych. W ramach RPZ 

dwa podmioty objęto wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19, jak również 23,3 tys. PLN przeznaczono na działania z pandemią COVID-
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19. Wszystkie trzy wyżej wymienione mierniki osiągnęły zakładany poziom 100% realizacji. 

Oprócz tego program objął usługami zdrowotnymi 6223 osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym – co stanowi 98,6% stopnia realizacji wskaźnika. Najsłabiej 

wypadła liczba wspartych dzięki projektom miejsc świadczenia usług zdrowotnych, 

istniejących po zakończeniu projektu, która oscyluje na poziomie 8 miejsc – tj. 10% 

zakładanej wartości docelowej. Niski stopień realizacji ostatniego wskaźnika, może być 

wynikiem dalszego wdrażania większości projektów (4 z 6 umów) w ramach tego typu RPZ. 

Stopień realizacji poszczególnych wartości wskaźników został oceniony przez beneficjentów 

wsparcia jako bardzo wysoki. Każdy z nich podał, że wartości docelowe każdorazowo 

przekroczyły zakładaną wartość mimo problemów, które zidentyfikowano po drodze. W 

czasie pandemii COVID-19 zauważono spadek liczby ciąż, który jednak po niedługim czasie 

wrócił do normy. Na realizację zadań prowadzonych z dziećmi z kolei negatywny wpływ 

miały zachorowania i kwarantanny, a także strach rodziców związany z zagrożeniem dla 

dziecka płynącym wraz z zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. 

Trwałość efektów RPZ 

Trwałość podjętej interwencji i uzyskanych efektów, przez uczestników badania TDI oceniona 

była bardzo wysoko. Specjaliści od integracji sensorycznej wskazali, że podopieczni programu 

dostali niezbędną pomoc, która przy założeniu, że posiadają właściwe warunki do rozwoju w 

domu, ma szanse spowodować brak konieczność stałej terapii. Na rolę otoczenia domowego 

i zaangażowania rodziców w procesie leczenia dzieci i utrzymania efektów uzyskanych w 

wyniku terapii zwracają uwagę również lekarze i logopedzi, biorący udział w badaniu TDI.  

Co istotne, jak wskazują uczestnicy badania będący realizatorami projektu pn. ”Zespół 

specjalistów wczesnej interwencji” trwałość efektu jest uzależniona od pacjenta i jego 

diagnozy. Część dzieci po zakończeniu udziału w projekcie nie będzie wymagała dalszej 

interwencji, a efekty leczenia się utrzymają, część z kolei będzie wymagać dalszego wsparcia 

m.in. w zakresie nabycia kompetencji społecznych lub spotkań z logopedą. 

Uczestnicy badań jakościowych wskazali również, że na trwałość uzyskanych efektów 

pozytywny wpływ miałyby częstsze spotkania zespołu terapeutycznego, które pozwoliłyby na 

dokładniejsze i bardziej kompleksowe przeprowadzenie leczenia. Duży wpływ na trwałość 

osiągniętych wskutek terapii efektów, jak wskazali specjaliści biorący udział w badaniu TDI, 

ma świadomość rodziców, wzmacniana i budowana dzięki edukacji. Nie mają oni wielu 

możliwości zdobycia rzetelnej wiedzy, dlatego też uczestnictwo w terapii dziecka i możliwość 

zadawania pytań jest dla nich bardzo cenna.   

Podobnie wskazują beneficjenci wsparcia, że projekt charakteryzuje się bardzo dużą 

trwałością, a uzyskane efekty mogą przełożyć się na utrzymanie stanu zdrowia przez dzieci w 

przyszłości.  
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Uczestnicy badania grupowego, wskazali że trwałość osiągniętych w ramach Regionalnego 

Programu Zdrowia efektów uzależniona jest od możliwości kontynuowania programu w 

przyszłości i zaangażowania rodziców w codzienną rehabilitację dziecka. W ich ocenie na 

skuteczną pomoc dzieciom wpływ ma powtarzalność działań podejmowanych w domu i 

ciągłe kształcenie opiekunów w zakresie sprawowania opieki. 

Nieoczekiwane efekty RPZ 

Uczestnicy badań jakościowych wskazali, że nie osiągnęli żadnych nieoczekiwanych efektów 

realizacji RPZ. Wszystkie projekty zostały bardzo dobrze przemyślane na etapie pisania 

wniosku o dofinansowanie i po otrzymaniu pozytywnej opinii, konsekwentnie wdrażane. 

Uczestnicy badania grupowego wskazali, że dużym zaskoczeniem była dla nich skala 

popularności projektu w małych miastach i na terenach wiejskich. Niejednokrotnie wśród 

tych pacjentów były osoby, których rodzice zupełnie nie mieli wiedzy o niepełnosprawności 

ich dzieci pomimo zaangażowania w proces wychowania. Udział w projekcie dał im 

niezbędne informacje jak poprawić stan zdrowia ich dzieci i ułatwić im uzyskanie różnych 

stopni samodzielności. 

Ocena efektywności RPZ 

Wyraźna większość, bo aż 84,3% odpowiadających stoi przy stanowisku, że program 

dedykowany rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością 

powinien mieć swoją kontynuację w przyszłości w dotychczasowej formie. Daje to więc 

podstawy pod wysoką ocenę efektywności programu oraz dalsze trwanie tego typu wsparcia. 

9,4% ankietowanych także zdeklarowało potrzebę dalszego wdrażania takiego typu wsparcia, 

lecz po uwzględnieniu pewnych zmian (możliwość kontynuowania wsparcia w przypadku 

starszych dzieci, zwiększenie liczby zajęć i czasu ich trwania), a 5,9% nie ma zdania na ten 

temat. Tylko zaledwie 0,4% zapytanych uważa że nie należy kontynuować takich działań. 

Według komentarzy ankietowanych kluczowymi zmianami jakie mogłyby zajść w programie 

jest kwestia rozszerzenia i zwiększenia treści oraz zajęć, a także poszerzenie dostępności 

wsparcia m.in. dla starszych dzieci. Innymi rekomendacjami jest kwestia omawiania wyników 

badań przez lekarzy czy zwiększenie i poprawienie dostępności do informacji na temat 

wsparcia.  
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Wykres 71. Czy Pana/Pani zdaniem tego typu, bądź podobne wsparcie powinno być 
kontynuowane w przyszłości? 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z badania CAWI/CATI - N=427. 

 

6. Charakterystyka i ocena Regionalnych Programów 

Zdrowotnych, które nie zostały zrealizowane w ramach 

RPO WM na lata 2014-2020 

6.1. Charakterystyka i założenia niezrealizowanych RPZ 

6.1.1. Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do 

pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców 

województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat 

W ramach  RPO WM na lata 2014-2020 rozwiązano 1 umowę z wkładem UE w wysokości 

1,6 mln PLN dotyczącą analizowanego Regionalnego Programu Zdrowotnego. Kluczowym 

czynnikiem, który zadecydował o rozwiązaniu umowy była kwestia problemów przy 

pozyskiwaniu placówek medycznych, mających działać w charakterze Jednostek 

Regionalnych. Wpływ na sytuację w początkowej fazie miała także pandemia COVID-19 i jej 

efekty, które doprowadziły do zawieszenia rekrutacji uczestników do projektu. Wszystkie 

problemy wpłynęły ostatecznie na opóźnienia, najpierw w wyłonieniu Jednostek 

Regionalnych, a następnie na wstrzymanie realizacji zadań merytorycznych czy 

organizacyjnych. Z racji braku realizowania umów z tego obszaru w RPO WM na lata 2014-

2020, nie ma dostępnych informacji na temat monitoringu projektów.  

Z racji braku realizacji jakichkolwiek umów związanych z tym Regionalnym Programem 

Zdrowotnym w RPO WM na lata 2014-2020, nie istnieją żadne informacje związane z 

monitoringiem skuteczności wdrażania przez beneficjentów. 

84,3%

9,4%

0,5%
5,9%

tak, w dotychczasowej formie

tak, lecz z pewnymi zmianami

nie

nie mam zdania
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 Charakterystyka ogólna Regionalnego Programu Zdrowotnego 

Nazwa Regionalnego 

Programu 

Zdrowotnego 

Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty 

zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych 

wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-

55 lat 

Główne argumenty 

realizacji programu 

(określenie skali 

problemu) 

→ Choroby układu krążenia są podstawową przyczyną zgonów 

w Polsce 

→ Województwo małopolskie charakteryzuje się największą 

umieralnością spowodowaną chorobami niedokrwiennymi 

serca (o ponad 50% więcej przypadków niż średnia dla 

Polski) 

→ Standaryzowany roczny współczynnik zgonów 

spowodowany chorobami niedokrwiennymi serca dla woj. 

małopolskiego wyniósł  122,1 na 100 tys. ludności (dla kraju 

wartość ta wyniosła 79,2 na 100 tys. ludności) 

→ Małopolskie zaznacza się wysokimi współczynnikami 

zapadalności na choroby układu krążenia w porównaniu do 

innych regionów 

→ Choroby serca są podstawową przyczyną zgonów u 

mieszkańców Małopolski i w 2013 r. odpowiadały za 23,2% 

ogólnej liczby zgonów w regionie 

Okres realizacji 

programu 
2018-2021 (z perspektywą kontynuacji) 

Koszty programu 2 700 000 PLN 

Źródła finansowania 

− Europejski Fundusz Społeczny na lata 2014-2020 (85%) 

− Budżet Państwa (maksymalnie 10%) 

− Wkład własny beneficjentów programu (minimalnie 5%) 

Charakterystyka grupy 

odbiorców 

Osoby pracujące w zakładach pracy woj. małopolskiego w wieku 

36-55 lat, u których nie stwierdzono przeciwskazań do treningu 

fizycznego 

Planowana liczba osób 

objętych programem 
1 800 osób 

Cel główny programu 

Ograniczenie ryzyka występowania chorób sercowo-

naczyniowych wśród populacji, która została poddana 

rehabilitacji w przeciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia uczestnictwa 

w programie 
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Nazwa Regionalnego 

Programu 

Zdrowotnego 

Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty 

zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych 

wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-

55 lat 

Cele szczegółowe 

programu 

1. Zwiększenie wydolności fizycznej wśród uczestników 

mierzonej 6 minutowym marszem oraz ograniczeniem 

duszności w skali Borga 

2. Poprawienie czynników ryzyka chorób sercowo-

naczyniowych poprzez zwiększenie odsetka osób z 

ciśnieniem tętniczym <140/90  mmHg, zmniejszenie odsetka 

palących papierosy, zwiększenie odsetka osób z 

cholesterolem LDL <3,0 mmol/l, zwiększenie odsetka osób 

osiągających wskaźnika masy ciała <25 kg/m2, zwiększenie 

odsetka osób z cukrzycą HbA1c<6,5% 

3. Poprawa jakości życia w domenie fizycznej 

4. Zwiększenie wiedzy uczestników na temat zdrowego stylu 

życia 

5. Wczesne wykrywanie dolegliwości sercowo-naczyniowych 

wśród pracowników zakładów pracy 

6. Poprawienie wiedzy wśród kadry trenerów rehabilitacji 

kardiologicznej uczestniczącej w programie 

Formuła działań w 

ramach programu 

• Badania przesiewowe 

• Szkolenia trenerów rehabilitacji kardiologicznej 

• Rehabilitacja uczestników (wykłady edukacyjne, 2 

tygodniowa rehabilitacja ambulatoryjna nadzorowana przez 

specjalistę, rehabilitacja domowa z indywidualnymi 

instrukcjami)  

Planowane rezultaty 

wdrażania programu 

(jeśli szczegółowo nie 

wskazano w Celu 

głównym programu oraz 

Celów szczegółowych 

programu) 

W wyniku 3 miesięcznego okresu rehabilitacji planowanymi 

rezultatami są:  

− zwiększenie poziomu aktywności fizycznej o min. 5% 

− zwiększenie dystansu w 6 minutowym marszu o 10%  

− zmniejszenie duszności w skali Borga o min. 1 punkt wśród 

osób z dusznością wysiłkową a także uzyskania przynajmniej 

jednego dodatkowego kryterium: 

a) zwiększenie odsetka uczestników z ciśnieniem tętniczym 

<140/90 mmHg o min. 10% 

b) zwiększenie odsetka uczestników z cholesterolem LDL 

<3,0 mmol/l o min. 10% 

c) zmniejszenie odsetka palących papierosy o m.in. 5% 
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Nazwa Regionalnego 

Programu 

Zdrowotnego 

Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty 

zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych 

wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-

55 lat 

d) zwiększenie odsetka uczestników osiągających masy 

ciała  

e) <25 kg/m2 o min. 5% 

f) zwiększenie odsetka uczestników z cukrzycą z HbA1c 

<6,5% o min. 5% 

g) zwiększenie punktacji fizycznej jakości życia o min. 10% 

(kwestionariusz SF-36) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony https://www.fundusze.malopolska.pl/. 

Literatura przedmiotu oraz statystyka publiczna dostarcza pewnych informacji w obszarze 

chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego. Badanie 

zespołu pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiego Szpitalu 

Specjalistycznego im. Jana Pawła II dotyczące znaczenia szkoleń z zakresu prewencji chorób 

serowo-naczyniowych wśród ludności województwa małopolskiego dostarczają 

interesujących informacji. Z badania ankietowego na 558 osobach z obszarów wiejskich i 

miast do 50 tys. mieszkańców można wywnioskować, że tylko niski odsetek (20-30%) 

ankietowanych prawidłowo potrafiło rozpoznać najważniejsze czynniki ryzyka miażdżycy, w 

tym: nadciśnienia tętniczego oraz hyperlipidemii. Oprócz tego zauważono niezwykle 

niewielką (do 2%) wiedzę o wpływie używek (dopalacze, narkotyki oraz alkohol) na choroby 

kardiologiczne, jak również niską znajomość zagadnień z zakresu oddziaływania infekcji 

grypowych na choroby sercowo-naczyniowe. Niezwykle cenną informacją jest wysoka 

skuteczność edukacji w postaci wykładów specjalistów kardiologii na rozpoznawalność 

chorób sercowo-naczyniowych, gdyż już po jednokrotnym referacie odnotowano wzrost 

wiedzy we wszystkich analizowanych parametrach. Autorzy badania podkreślają znaczenie 

szkoleń we wszystkich grupach wiekowych, które znacznie przyczyniają się na zwiększenie 

świadomości w zakresie prezencji chorób układu sercowo-naczyniowego19. 

 
19  Podolec-Szczepara N., Skoczek A. i inni. (2020). Celowość szkoleń z prezencji chorób sercowo-naczyniowych 
wśród mieszkańców Małopolski, Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 4, APRIL 2020; 684-690. 

https://www.fundusze.malopolska.pl/


 
 

Strona 186 z 229 

Mapa 18. Liczba dni absencji osób w wieku 36-55 lat na 100 tys. mieszkańców w tym 
przedziale wiekowym, spowodowanych chorobami układu krążenia według województw 
w 2020 roku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. 
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Liczba absencji osób w wieku 36-55 lat spowodowanych chorobami układu krążenia w 2020 

roku w województwie małopolskim, wyniosła 42,5 tys. dni na 100 tys. mieszkańców w wieku 

36-55 lat. Klasyfikowało to region na 6 miejscu w Polsce i było wartością powyżej średniej 

krajowej, wynoszącej ok 37 tys. dni absencji na 100 tys. osób w wieku 36-55 lat. W ujęciu 

czasowym, okres lat 2016-2020 zaznaczył się spadkiem tego typu absencji w 13 

województwach, w tym również w małopolskim20.  

Wykres 72.Liczba pacjentów chorych na niewydolność serca ogółem oraz na 100 tys. 
ludności według województw w latach 2014-2018. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. 

Łącznie w 2018 roku, liczba pacjentów chorych na niewydolność serca w województwie 

małopolskim oscylowała na poziomie 96,7 tys. osób, odpowiadając za 7,8% wszystkich tego 

typu pacjentów w Polsce. Biorąc pod uwagę wielkość populacji, liczbę pacjentów chorych na 

niewydolność serca można obliczyć na 2,8 tys. osób w Małopolsce - 11 miejsce w kraju. 

Okres lat 2014-2018 zaznaczał się wzrostem liczby leczonych na tą chorobę, zarówno w 

województwie małopolskim jak i w pozostałych regionach, co świadczy o ogólnokrajowym 

trendzie wzrostu grupy osób leczących się na niewydolność serca21.  

 
20 Dane pochodzą z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych (BASIW) ze strony https://basiw.mz.gov.pl/ 
(dostęp: 16.06.2022 r.). 
21 Dane pochodzą z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych (BASIW) ze strony https://basiw.mz.gov.pl/ 
(dostęp: 17.06.2022 r.). 
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Wykres 73. Liczba pacjentów chorych na niewydolność serca ogółem w wieku od 36 do 55 
lat w województwie małopolskim w latach 2014-2018. 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. 

Liczbę pacjentów grupy wiekowej 36-55 lat z województwa małopolskiego, którzy chorowali 

na niewydolność serca, oszacowano na 5 528 osób w 2018 roku - wobec 5 215 osób w 2014 

roku. Liczba pacjentów z tego typu przypadłościami, systematycznie rośnie wraz z wiekiem, z 

poziomu 83 osób w wieku 36 lat do 644 osób w wieku 55 lat według stanu na 2018 rok. 

Pacjenci w wieku 36-55 lat odpowiadali łącznie za 5,7% wszystkich leczonych na 

niewydolność serca w 2018 roku w Małopolsce22.  

6.1.2. Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat 

W RPO WM na lata 2014-2020 podpisano, a następnie rozwiązano jedną umowę z kwotą 

wsparcia UE wynoszącą 894,6 tys. PLN odnoszący się do wczesnego wykrywania wad 

wzroku u dzieci w wieku 5 lat. Brak wdrażania tego typu projektów jest automatycznie 

również przyczyną niewystępowania monitoringu.  

Z racji braku realizacji umów w RPO WM na lata 2014-2020 w Regionalnym Programie 

Zdrowotnym dotyczącym wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat, nie ma 

żadnych informacji od beneficjentów na temat oceny skuteczności wdrażania projektów.  

 

 
22 Dane pochodzą z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych (BASIW) ze strony https://basiw.mz.gov.pl/ 
(dostęp: 17.06.2022 r.). 
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 Charakterystyka ogólna Regionalnego Programu Zdrowotnego 

Nazwa Regionalnego 

Programu 

Zdrowotnego 

Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat 

Główne argumenty 

realizacji programu 

(określenie skali 

problemu) 

→ Zaburzenia narządu wzroku dotyczą od 15% do 20% dzieci w 

wieku przedszkolnym oraz szkolnym’ 

→ Zaburzenie będące skutkiem wad refrakcji, niedowidzenia 

oraz zeza i astygmatyzmu dotyczą od 5% do 10% wszystkich 

dzieci w wieku przedszkolnym 

→ Wśród dzieci w wieku od 6 do 7 lat występuje 

krótkowzroczność na poziomie 15% ogólnej liczby dzieci w 

tym wieku 

→ Nadwzroczność występuje wśród 21% dzieci w wieku od 4 

do 7 lat, natomiast stygmatyzm u 4%, z kolei 

różnowzroczność u 6% 

→ Ponad 30% dzieci w wieku od 4 do 7 lat wymaga korekcji 

wad wzroku, natomiast niedowidzenie zauważono u 4,5% 

dzieci 

→ Według NFZ w woj. małopolskim od 49% do 53% 

udzielonych porad okulistycznych dzieciom, było 

spowodowanych wadami wzroku 

→ W 2014 roku zarejestrowano 1,51 tys. hospitalizacji 

spowodowanych rozpoznaniem zeza i niedowidzenia w woj. 

małopolskim, stanowiących 6,84% wszystkich hospitalizacji 

z powodu przeanalizowanych rozpoznań – w przeliczeniu na 

100 tys. mieszkańców były to 44,93 przypadki, co 

uplasowało region na 4 pozycji wśród województw 

Okres realizacji 

programu 
2019-2021 

Koszty programu 6 476 650 PLN 

Źródła finansowania 

− Europejski Fundusz Społeczny na lata 2014-2020 (85%) 

− Budżet Państwa (7,73%) 

− Wkład własny beneficjentów programu (7,27%) 

Charakterystyka grupy 

odbiorców 
Dzieci w wieku 5 lat z woj. małopolskiego 

Planowana liczba osób 

objętych programem 

• Badania przesiewowe wzroku – 84 618 osób 

• Konsultacja okulistyczna oraz badania diagnostyczne – 

16 900 osób 
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Nazwa Regionalnego 

Programu 

Zdrowotnego 

Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat 

• Spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodziców oraz 

opiekunów i wychowanków przedszkolnych – 42 250 osób 

(rodzice i opiekunowie prawni), 42 450 osób (wychowawcy 

przedszkolni) 

• Zajęcia edukacyjne dla dzieci – 84 500 osób 

Cel główny programu 

Poprawa stanu zdrowia wśród dzieci w wieku 5 lat poprzez 

zwiększenie o 20% wczesnego wykrywania i diagnozowania wad 

wzroku, a także wdrożenia postępowania leczniczego, mającego 

zapobiegać powstawaniu i utrwalaniu wad wzroku na terenie 

województwa małopolskiego  

Cele szczegółowe 

programu 

1. Poprawa poziomu wiedzy u min. 70% rodziców i opiekunów 

prawnych dzieci na temat profilaktyki oraz higieny narządu 

wzroku, a także leczenie wad wzroku 

2. Poprawa poziomu wiedzy u min. 80% dzieci w zakresie 

profilaktyki i higieny narządu wzroku, wykrywania i leczenia 

wad wzroku 

3. Zwiększenie poziomu wiedzy u min. 50% dzieci 

uczestniczących w programie na temat higieny oczu oraz 

dbania o wzrok 

4. Zwiększenie wiedzy epidemiologicznej na temat 

występowania wad wzroku wśród dzieci w wieku 5 lat, dzięki 

przebadaniu min. 80% dzieci w wieku 5 lat z woj. 

małopolskiego 

Formuła działań w 

ramach programu 

• Badania przesiewowe wzroku 

• Konsultacja okulistyczna oraz badania diagnostyczne 

• Spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodziców oraz 

opiekunów i wychowanków przedszkolnych (1 spotkanie ok. 

60 minut) 

• Zajęcia edukacyjne dla dzieci (2 spotkania łącznie ok. 75 

minut) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony https://www.fundusze.malopolska.pl/. 

https://www.fundusze.malopolska.pl/
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Statystyka publiczna w zakresie omawianego Regionalnego Programu Zdrowotnego jest 

wyraźnie ograniczona. Z opracowania GUS pt. „Stan zdrowia ludności Polski w 2019 roku” 

wynika że, w województwie małopolskim choroby oka wskazano u 3,6% dzieci w wieku 0-14 

lat (tj. 11 miejsce wśród województw). Odsetek dzieci w wieku 0-14 lat u których 

zdiagnozowano choroby oka w Małopolsce, był więc niższy niż średnia wartość dla kraju 

obliczona na 4,4%23.  

Mapa 19. Odsetek ludności w wieku 0-14 lat u której zdeklarowano występowanie chorób 
oka według województw w 2019 roku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS pt. „Stan zdrowia ludności Polski w 2019 roku”. 

 
23 Dane pochodzą z opracowania GUS pt. „Stan zdrowia ludności Polski w 2019 roku”. 
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6.2. Ocena niezrealizowanych RPZ 

6.2.1. Wpływ odstąpień beneficjentów od realizacji projektów na wdrożenie RPZ  

Uczestnicy badań jakościowych, z którymi umowy zostały rozwiązane wskazali, że wdrażanie 

podobnych programów jest bardzo istotne i nie zmienią swojej opinii na ten temat wskutek 

braku sukcesu ich projektów. Realizacja takich przedsięwzięć jest ich zdaniem dobrym 

sposobem na tworzenie kapitału społecznego. Brak zaangażowania społeczności lokalnej 

często jest przeszkodą do skutecznego realizowania projektów miękkich. Ponadto, wskazali, 

że podmioty lecznicze nie mają wiedzy i świadomości, jakie korzyści przypłyną z realizacji 

projektów unijnych, a podczas podejmowania decyzji o aplikowaniu o środki towarzyszy im 

strach o możliwości realizacyjne i konsekwencje z tym związane. Warto dodać, że mimo 

niezrealizowania projektów, podkreślano istotne znaczenie realizacji tego typu przedsięwzięć 

z punktu widzenia zdrowia społeczeństwa regionu. 

6.2.2. Powody rezygnacji Beneficjentów z zawarcia umowy oraz ich odstąpienia od 

realizacji podpisanej umowy 

W przypadku RPZ Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat beneficjent miał 

kłopot m.in. z interpretacją zapisów dokumentacji konkursowej (odnośnie do poziomu 

kosztów projektu), przy czym wskazał również, że napotkał na trudność w postaci 

stosunkowo długiego czasu oczekiwania na spotkanie z IP w sprawie właściwej interpretacji 

ww. zapisów. Odbyte spotkanie pozwoliło co prawda na rozwianie wątpliwości beneficjenta, 

lecz stosunkowo niskie kwoty zaplanowane na wsparcie w tym zakresie oraz konieczność 

powiązania roczników urodzenia dzieci z latami realizacji stanowiły dla beneficjenta 

przeszkodę uniemożliwiającą mu zrealizowanie projektu 

W przypadku RPZ Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do 

pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa 

małopolskiego w wieku 36-55 lat również identyfikowano szeroki zakres napotykanych 

trudności. Odnotowano znaczne opóźnienia już na etapie naboru otwartego na pełnienie roli 

Jednostek Regionalnych w ramach Projektu (pomimo przeprowadzenia dwóch postępowań 

przetargowych nie wpłynęła do Beneficjenta ani jedna oferta), co powodowało wstrzymanie 

realizacji innych zadań merytorycznych i organizacyjnych Projektu np. wyłonienie 

konsultantów Medycznych, losowanie zakładów pracy i rekrutację uczestników Projektu. 

Zdecydowano się na dokonanie wyboru z wolnej ręki placówek medycznych chętnych do 

współpracy w charakterze Jednostek Regionalnych. Procedura ta jednak wydłużała się ze 

względu na negocjacje w sprawie budżetu oraz pojawiły się rezygnacje z pełnienia tejże 

funkcji. 

Jednocześnie, wszyscy beneficjenci których umowa została rozwiązana byli zdania, że na 

etapie aplikowania o wniosek wszystkie zasady zostały przedstawione w bardzo jasny i 
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profesjonalny sposób, a wniosek o dofinansowanie tylko w nielicznych miejscach stanowił 

problem.  
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7. Podsumowanie 

7.1. Ocena Regionalnych Programów Zdrowotnych 

7.1.1. Podsumowanie odpowiedzi w kontekście pytań badawczych 

Stopień osiągnięcia celu głównego oraz celu szczegółowego RPZ 

W ramach zrealizowanych Regionalnych Programów Zdrowotnych zrealizowano wszystkie 

cele główne poszczególnych RPZ oraz zdecydowaną większość celów szczegółowych.  

Dzięki realizacji projektów wdrażających RPZ cel główny oraz cele szczegółowe określone w 

poszczególnych RPZ zostały osiągnięte przynajmniej częściowo, przy czym odnotowano 

również pełną realizację założonych celów (w tym w przypadku programu dotyczącego 

narządu ruchu, którego celem było przywrócenie sprawności ruchowej). Wszystkie projekty, 

które zostały zrealizowane w ramach tego programu spełniły swoje zadanie, podobnie jeżeli 

chodzi o zwiększenie świadomości na temat profilaktyki narządu ruchu i chorób z nim 

związanych. Tak samo w przypadku programu dotyczącego profilaktyki chorób 

odstresowych, w ramach którego zrealizowane zostały warsztaty terapeutyczne, a uczestnicy 

pozyskali wiedzę na temat czynników stresu i tego jak sobie z nim radzić. 

Realizacja poszczególnych programów była odpowiedzią na zdiagnozowane problemy w 

zakresie potrzeb zdrowotnych w województwie małopolskim. Każdy ze realizowanych 

projektów spełniał podstawowe kryteria zaplanowane na etapie tworzenia założeń 

programu i przyczynił się do realizacji celu głównego i celów szczegółowych. 

Stopień osiągnięcia oczekiwanych efektów RPZ 

Realizowane projekty były bardzo trafione i dobrze zaplanowane, cieszyły się również bardzo 

dużym zainteresowaniem. W przyszłości, w przypadku kontynuowania wsparcia, z 

podobnych efektów mogłoby skorzystać szersze grono pacjentów. 

Realizacja RPZ przyczyniła się do osiągnięcia wielu efektów, taki jak:  

• świadomość pacjentów na temat ich stanu zdrowia i dostępnych metodach leczenia 

uległa znacznej poprawie (głównie w przypadku takich RPZ, jak: Profilaktyka i 

rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy 

zawodowej, Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w 

zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy, Wczesna wielospecjalistyczna interwencja 

dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w 

tym kobiet w ciąży spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością);  

• pozostanie osób na rynku pracy, a w niektórych przypadkach powrót do aktywności 

zawodowej osób pozostających długotrwale na zwolnieniu lekarskim ze względu na 
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swój stan zdrowia (w tym RPZ: Program profilaktyki chorób odstresowych oraz 

Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi 

wykonywanie pracy zawodowej).  

Ocena zainteresowanie Beneficjentów realizacją RPZ w formie projektu 

W ramach RPO WM na lata 2014-2020 w obszarze RPZ dotyczącego profilaktyki i rehabilitacji 

osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej, 

podpisano 5 umów na kwotę dofinansowania UE w wysokości 5,3 mln PLN (19,8% łącznej 

kontraktacji w podpisanych i aktualnych umowach w Regionalnych Programach 

Zdrowotnych). Wszystkie 5 umów ma status projektów zakończonych, co jest jedynym tego 

typu przypadkiem spośród wszystkich RPZ w RPO WM na lata 2014-2020. 

W RPO WM na lata 2014-2020 podpisano łącznie 4 umowy z dofinansowaniem UE w 

wysokości 1,6 mln PLN na realizację Regionalnego Programu Zdrowotnego związanego z 

profilaktyka chorób odstresowych u osób pracujących na terenie województwa 

małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji. Z tej puli 2 umowy z wkładem 

UE na poziomie 491 tys. PLN są projektami zakończonymi, zaś 1 umowa z dofinansowaniem 

UE oszacowanym na 420,2 tys. PLN w momencie przeprowadzenia badań nadal była 

wdrażana (do 30.06.2022 r.). Oprócz tego w ramach RPZ  podpisano 1 umowę o wartości 674 

tys. PLN unijnego dofinansowania, lecz ostatecznie umowa została rozwiązana. 

W ramach RPO WM na lata 2014-2020 w obszarze Regionalnego Programu Zdrowotnego 

dedykowanego wczesnemu wykrywaniu wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym wdrażane są 2 podpisane umowy, z wkładem UE w wysokości 289,8 tys. 

PLN. Żadna z tych umów na dzień 30.06.2022 r. nie ma statusu projektów zakończonych. 

Oprócz tego podpisano, a ostatecznie rozwiązano łącznie aż 7 umów na łączną sumę 

dofinansowania UE na poziomie 5,9 mln PLN. 

W ramach RPO WM na lata 2014-2020 w RPZ dotyczący wad słuchu i mowy podpisano 1 

umowę (aktualna) o dofinansowaniu UE w wysokości 121,6 tys. PLN. Oprócz tego podpisano 

i ostatecznie rozwiązano jeszcze jedną umowę z wkładem UE na poziomie 1,5 mln PLN (stan 

na 30.06.2022 r.). 

Łącznie w obszarze RPZ pt. Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością podpisano sumarycznie 6 umów 

(aktualnych) o łącznej kwocie dofinansowania UE w wysokości 20,1 mln  PLN, co 

odpowiadało za 35,3% wszystkich podpisanych i nierozwiązanych projektów w obszarze 

Regionalnych Programów Zdrowotnych oraz za aż 75,3% wkładu UE tych umów. Według 

stanu na 30.06.2022 r. dwa projekty o unijnym wsparciu na poziomie 5,6 mln PLN mają 
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status umów zakończonych. Oprócz tego podpisano oraz rozwiązano także jedną umowę z 

2,7 mln PLN wkładu UE. 

Ocena znaczenia dla Beneficjentów i uczestników finansowania RPZ z funduszy unijnych 

Działaniem pożądanym, szczególnie ze względu na duży niedobór środków w tym obszarze 

przy rosnących potrzebach - środki finansowe, które zostały przeznaczone na realizację 

profilaktyki programów zdrowotnych są niemożliwe do pozyskania ze środków budżetu 

województwa.  

Beneficjenci działań, biorący udział w badaniach jakościowych wskazali, że finansowanie RPZ 

z funduszy unijnych miało duże znaczenie zarówno dla nich, jak i uczestników zadań. 

Dofinansowanie działania ze środków unijnych, zdaniem respondentów, daję pacjentom 

pewność, że specjaliści w dziedzinie uznali to przedsięwzięcie jako istotne i dobrze 

zaplanowane, a uczestnictwo w nim nie będzie wiązało się z ukrytymi kosztami. 

Finansowanie programu z funduszy unijnych miało bardzo duże znaczenie, ponieważ jak 

wskazali, jest to bardzo znaczące wsparcie w zakresie realizacji poszczególnych form pomocy 

i profilaktyki. 

Wpływ RPZ na poprawę stanu zdrowia uczestników 

Działania podjęte w programie przyczyniły się do poprawy stanu zdrowia jego uczestników, 

ponieważ zakres oferowanego wsparcia był dostosowany do zdiagnozowanych potrzeb, a 

podjęta interwencja zakładała wsparcie wielu specjalistów. Co więcej realizowane programy 

miały charakter przesiewowy i profilaktyczny, nie zakładały pełnej diagnostyki i realizacji 

kompleksowego wachlarza usług zdrowotnych. Zdobyta przez uczestników wiedza ma być 

wstępem do ich samodzielnego realizowania ścieżki zdrowia. Wyjątkiem był program 

realizujący usługi rehabilitacyjne dla dzieci u których wykryte zostały wady postawy, gdzie 

realizowane projekty miały także pozytywny wpływ na sytuację rodziny w szczególności w 

przypadku realizacji programu dotyczącego wczesnego wykrywania wad u dzieci. Realizacja 

zadań pomogła w szybkiej interwencji, a doradztwo w uświadomieniu sobie skali wyzwania i 

możliwych rozwiązań. 

Wpływ RPZ na poprawę sytuacji zawodowej uczestników 

Działania podjęte w programach przyczyniły się do poprawy sytuacji zawodowej uczestników 

mierzonej w 4 tygodnie po zakończeniu projektów. 3 na 5 zrealizowanych Regionalnych 

Programów Zdrowotnych miało realny wpływ na zwiększenie aktywności zawodowej 

uczestników lub prawnych opiekunów dzieci uczestniczących w programie (RPZ: Profilaktyka 

i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy 

zawodowej, Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 
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spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością oraz Program profilaktyki chorób 

odstresowych u osób pracujących na terenie województwa małopolskiego). 

Poziom zainteresowania osób uczestniczących w danym programie 

Zainteresowanie osób uczestniczących w RPZ było bardzo duże i przekroczyło oczekiwania 

realizatorów. Najczęściej zainteresowanie osób uczestniczących w danym programie było 

znacznie większe niż liczba dostępnych miejsc. Uczestnicy projektów wskazywali na potrzebę 

kontynuacji podobnych przedsięwzięć. 

Wpływ RPZ na zwiększenie wykrywalności danej choroby w województwie 

Ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, jaki wpływ na ogólną sytuację w województwie 

małopolskim miało wdrażanie poszczególnych RPZ. Jednakże realizacja podobnych 

programów jest bardzo ważna, ponieważ podobne działania profilaktyczne bardzo często nie 

są objęte publicznym wsparciem. Wdrożenie podobnych działań pozwala na efektywną 

diagnozę i zwiększa liczbę odbiorców wsparcia.  

Poziom dostosowania świadczeń zdrowotnych do potrzeb grup docelowych 

Świadczenia zdrowotne odpowiadały na potrzeby grupy docelowej, w szczególności na 

etapie tworzenia założeń do RPZ-ów. Jednakże niektóre aspekty dotyczące rekrutacji nie były 

odzwierciedleniem aktualnej sytuacji i generowały problemy, co sugerowało, że jednak 

potrzeby grupy docelowej były inne niż zakładane. Jednakże, część uczestników badań 

jakościowych wskazała, że prawdopodobną przyczyną tego stanu były problemy w obszarze 

organizacyjnym i braku kompetencji do budowania partnerstw. 

Ocena działań dotyczących rekrutacji 

Działania dotyczące rekrutacji do udziału w badaniach zostały prawidłowo zaplanowane, 

natomiast w związku z wybuchem pandemii COVID-19 zostały bardzo utrudnione. Pacjenci 

mieli obawy przed pójściem do placówki medycznej i korzystania z zaplanowanych w ramach 

projektów świadczeń, pomimo tego, że przedtem realizatorzy nie dostrzegli problemów z 

zainteresowaniem beneficjentów. 

W części projektów, ze względu na pokrywanie się obszaru realizacji wsparcia pojawił się 

częściowy problem z rekrutacją uczestników. Dodatkowo, w przypadku części podpisanych 

umów zdiagnozowano problem dotyczący współpracy ze szkołami, ponieważ nie było 

dodatkowego personelu, który byłby odpowiedzialny za wdrożenie i realizację 

poszczególnych zadań. 

Problemy zidentyfikowane przez interesariuszy w trakcie realizacji RPZ 

Istotnym utrudnieniem było niepojawianie się uczestników projektów w wyznaczonych 

terminach. Zdarzały się przypadki, gdy uczestnik zakwalifikowany do badania, miał 



 
 

Strona 198 z 229 

zaplanowany cykl spotkań ze specjalistami i się na nich nie pojawiał lub rezygnował w trakcie 

terapii, co generowało niepotrzebne koszty i zabierało miejsce osobom, które się nie 

zakwalifikowały (problem zidentyfikowany m.in. w przypadku RPZ: Profilaktyka i rehabilitacja 

osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej). 

Oczywiście problem ten w zdecydowanej mierze tłumaczyć należy następstwami pandemii 

COVID-19, która generowała trudności wynikające zarówno z zachorowań, jak i obowiązku 

poddania się kwarantannie. W przypadku RPZ: Program profilaktyki chorób odstresowych u 

osób pracujących na terenie województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą 

kontynuacji największy problem identyfikowany przez interesariuszy dotyczył ograniczenia 

terminów organizowanych zajęć wyłącznie do weekendów. W przypadku RPZ odnoszących 

się do wsparcia kierowanego ku dzieciom niekiedy problemem okazywał się kontakt 

pomiędzy rodzicem a beneficjentem.  

Wpływ pandemii COVID-19 na realizację RPZ 

Pandemia COVID-19 wpłynęła bezpośrednio na możliwość funkcjonowania placówek 

ochrony zdrowia, szczególnie w okresach szczytowych zachorowań i wprowadzanych 

obostrzeń. To oczywiście musiało odcisnąć piętno na możliwości sprawnego realizowania 

działań w ramach wdrażanych RPZ. Jak wynika z przeprowadzonej analizy wpływ ten odczuli 

zarówno beneficjenci, jak i sami uczestnicy. Beneficjenci przyznali, że okresowo nie mogli 

realizować poszczególnych zadań projektu, ponieważ poradnie i oddziały w których 

pracowali, ze względu na obostrzenia sanitarne zostały zamknięte. Po ich otwarciu, pacjenci 

niechętnie wrócili do dalszej terapii, ponieważ towarzyszył im strach przed zachorowaniem. 

Dodatkowo konieczność zachowania środków sanitarnych (m.in. maseczka, dezynfekcja) była 

dla pacjentów dodatkowym utrudnieniem podczas rehabilitacji. Część podopiecznych 

zrezygnowała z dalszej terapii i konieczne było znalezienie na ich miejsce innych osób. 

Niejednokrotnie konieczne było również złożenie pisma z prośbą o wydłużenie realizacji 

projektu. Sami uczestnicy z kolei wskazywali na odczuwanie niepokoju w związku z braniem 

udziału w projektach, bądź na konieczność noszenia maski w trakcie zajęć, czy też na 

przesuwanie terminów tychże spotkań, ze względu na czasowe absencje osób je 

prowadzących (wynikających z zachorowań bądź przebywania na kwarantannie). 

Wpływ odstąpień beneficjentów od realizacji projektów na wdrożenie RPZ 

W Regionalnym Programie Zdrowotnym odnoszącym się do profilaktyki i rehabilitacji osób z 

dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej, nie 

odnotowano żadnych podpisanych, a następnie rozwiązanych umów. Wszystkie 5 projektów 

było wdrażanych przez beneficjentów i mają status umów zakończonych. Jak wykazała 

analiza, odstąpienia beneficjentów od realizacji projektów nie miały wpływu na wdrożenie 

RPZ. 
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W Regionalnym Programie Zdrowotnym dotyczącym profilaktyki chorób odstresowych, 

rozwiązano 1 umowę na łączną kwotę dofinansowania UE w wysokości 673,5 tys. PLN24. Jak 

wykazała analiza, odstąpienie beneficjenta od realizacji projektu nie miało wpływu na 

wdrożenie RPZ. 

W RPO WM 2014-2020 w obszarze RPZ związanego z wczesnym wykrywaniem wad 

rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym, podpisano a następnie 

rozwiązano aż 7 umów na łączną kwotę wsparcia UE w wysokości 5,9 mln PLN. Rozwiązane 

umowy w ramach omawianego RPZ stanowią aż 58,3% ogółu umów, które zostały  

rozwiązane w ramach wszystkich RPZ. Wysoka skala rozwiązanych umów znalazła 

odzwierciedlenie w tempie osiągania założonych wartości docelowych wskaźników (niecałe 

60% dla wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych usługami zdrowotnymi w programie). 

Według danych na 30.06.2022 r. w Regionalnym Programie Zdrowotnym dotyczącym wad 

słuchu i mowy podpisano i ostatecznie rozwiązano jedną umowę o dofinansowaniu UE na 

poziomie 1,5 mln PLN. Co warto podkreślić wartość rozwiązanej umowy była kilkukrotnie 

wyższa niż obecnie realizowany projekt z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych 

u dzieci w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy. Co jednak istotne, problem ten nie 

wpłynął na brak możliwości uzyskania zaplanowanych wartości docelowych wskaźników 

(oczywiście prócz wskaźnika Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu, który to jednak ze względu na swoją 

specyfikę zostanie osiągnięty w późniejszym terminie). 

W RPZ związanym z wczesną wielospecjalistyczną interwencją dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością rozwiązano jedną umowę na sumę 

2,7 mln PLN dofinansowania UE. Co jednak istotne, problem ten nie wpłynął na brak 

możliwości uzyskania zaplanowanych wartości docelowych wskaźników (oczywiście prócz 

wskaźnika Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących 

po zakończeniu projektu, który to jednak ze względu na swoją specyfikę zostanie osiągnięty 

w późniejszym terminie). 

W przypadku niezrealizowanych RPZ, odstąpienia beneficjentów od realizacji projektów 

miały bezpośredni wpływ na możliwość ich wdrożenia. 

 
24 Beneficjent Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze: Program profilaktyki chorób odstresowych u 
osób pracujących na terenie województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji. 
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Powody rezygnacji Beneficjentów z zawarcia umowy oraz ich odstąpienia od realizacji 

podpisanej umowy 

W przypadku RPZ Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie 

województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji wśród 

najważniejszych powodów rozwiązania umowy znalazły się: 

• problemy w postaci realizacji zamówień i wyboru wykonawców; 

• przesunięcia w czasie ze względu na konieczność rozwiązania kwestii związanych z 

rodzajem umowy na który zatrudnieni powinni być trenerzy; 

• problemy techniczne podczas tworzenia strony WWW (brak zgodności ze 

standardami i konieczność jej poprawy). 

 

W przypadku RPZ Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością - podstawowym czynnikiem jaki wpłynął 

na rozwiązanie umowy były komplikacje przy naborze uczestników, a dokładniej kwestia 

objęcia wsparciem zgłoszonych dzieci w innych placówkach, powodując tym samym 

naruszanie regulaminu konkursu. 

W przypadku RPZ Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym - kluczowymi czynnikami, które doprowadziły do rozwiązania zawartych 

umów były przede wszystkim ogłoszony stan epidemii i konsekwencje z nim związane, jak 

również problemy organizacyjne w szkołach związane z rozpowszechnianiem ankiet oraz ich 

ograniczoną zwrotnością wśród rodziców. Innymi napotkanymi komplikacjami była 

ograniczona, w stosunku do planowanej, liczba szkół deklarujących chęć udziału w programie 

czy problemy z wyłonieniem podmiotów wdrażających projekty. 

W przypadku RPZ Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w 

zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy -  jedną z głównych przyczyn, która wpłynęła na 

rozwiązanie projektu, była kwestia przeprowadzania badań przesiewowych w niektórych 

szkołach przez Ministerstwo Zdrowia, co ostatecznie wpłynęło na komplikacje przy procesie 

rekrutacji uczestników. 

RPZ pn. „Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z 

powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w 

wieku 36-55 lat” nie został zrealizowany, ponieważ jedyny beneficjent biorący udział w 

konkursie odstąpił od realizacji umowy. Nie był to jednak wynik złej konstrukcji programu, a 

jedynie czynników niezależnych od realizatora i niskiego zainteresowania realizacją 

programu przez partnerów. Odnotowano znaczne opóźnienia już na etapie naboru 

otwartego na pełnienie roli Jednostek Regionalnych w ramach Projektu (pomimo 

przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych nie wpłynęła do Beneficjenta ani jedna 
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oferta), co powodowało wstrzymanie realizacji innych zadań merytorycznych i 

organizacyjnych Projektu np. wyłonienie konsultantów Medycznych, losowanie zakładów 

pracy i rekrutację uczestników Projektu. Zdecydowano się na dokonanie wyboru z wolnej 

ręki placówek medycznych chętnych do współpracy w charakterze Jednostek Regionalnych. 

Procedura ta jednak wydłużała się ze względu na negocjacje w sprawie budżetu oraz 

pojawiły się rezygnacje z pełnienia tejże funkcji. 

Przyczyną braku realizacji RPZ pn. „Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat”, 

zdaniem przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie 

programów zdrowotnych było niskie zainteresowanie realizacją przez potencjalnych 

beneficjentów programu wynikające m.in. z obaw, że dostrzegają oni ogromne ryzyko tego 

że wskaźniki nie zostaną zrealizowane, a koszty rzeczywiste są znacznie wyższe od tych 

zaplanowanych w regulaminie. Inne spojrzenie na to zjawisko prezentuje z kolei sam 

beneficjent, który poddany został badaniu jakościowemu. Jego zdaniem już na samym 

początku miał kłopot z interpretacją zapisów dokumentacji konkursowej (odnośnie do 

poziomu kosztów projektu), przy czym wskazał również, że napotkał na trudność w postaci 

stosunkowo długiego czasu oczekiwania na spotkanie z IP w sprawie właściwej interpretacji 

ww. zapisów. 

Stopień realizacji wartości wskaźników i mierników w projektach w stosunku do założonych w 

RPZ 

Na 14 analizowanych  wskaźników, w 9 przypadkach wartość osiągnięta przekroczyła 100% 

wartości docelowej a w jednym jest bliska 100%. Jednakże zauważalne są również dwa 

wskaźniki, w których wartość docelowa wynosi 0, zaś w jednym doszła tylko do poziomu 10% 

(przy czym dotyczy to wskaźników rezultatu, których pomiar nastąpi dopiero do 4 tygodni od 

zakończenia realizacji projektów). Wskaźnikiem odznaczającym się wartością poniżej 

docelowej jest również ten związany z liczbą osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami zdrowotnymi (60% w przypadku RZP Wczesne wykrywanie 

wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym). Warto zaznaczyć, że w 

przypadku tego RPZ podpisano a ostatecznie rozwiązano aż 7 umów na łączną kwotę 

wsparcia UE w wysokości 5,9 mln PLN. Umowy rozwiązane w ramach omawianego RPZ 

stanowią więc 58,3% rozwiązanych umów we wszystkich RPZ, co wpłynęło na tempo 

osiągania ww. wskaźnika.). Ostatecznie można stwierdzić, że realizacja pięciu RPZ 

charakteryzuje się stosunkowo wysoką skutecznością, mimo iż okres wdrażania projektów 

przypadał na czas pandemii COVID-19. 

Trwałość efektów RPZ 

Analiza potwierdziła trwałość efektów osiągniętych w ramach poszczególnych RPZ. 

Uczestnicy projektów otrzymali niezbędną wiedzę w zakresie profilaktyki (m.in. w zakresie 

zróżnicowanych dziedzin związanych z dietetyką, ruchem, a także w zakresie 
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prozdrowotnych metod wykorzystywania nabytej wiedzy, czy zmiany nawyków dotyczących 

utrzymania zdrowia psychicznego), co potencjalnie przyczynić się może do polepszenia stanu 

ich zdrowia oraz możliwości wczesnej diagnostyki schorzeń. Jak wykazała analiza, pacjenci 

uczestniczący w projektach kontynuują korzystanie ze świadczeń oferowanych przez 

placówki medyczne - w przypadku gdy pojawia się u nich kolejna dolegliwość lub nasilenie 

już zdiagnozowanych, wracają tym samym do specjalistów i dostają dalsze wskazówki 

względem właściwego postępowania. Na trwałość efektów istotny wpływ ma również 

zwiększenie świadomości rodziców nt. zdiagnozowanych wad wśród dzieci objętych 

wsparciem w ramach RPZ, co pozwala im na podejmowanie kolejnych kroków w kierunku ich 

odpowiedniej korekcji. 

Niemniej jednak dokładna trwałość realizowanych programów jest trudna do określenia 

ponieważ część projektów nie została jeszcze skończona. Dodatkowo należy zwrócić uwagę 

na to, że mimo dużego zasięgu realizowanych działań nadal jest to niewystarczające w skali 

potrzeb jakie zostały zdefiniowane w województwie. Jednakże, co istotne, wszyscy 

uczestnicy badania wskazali, że w każdym z programów otrzymali niezbędną wiedzę i 

prawidłowe wzorce zachowań w zakresie schorzeń lub wyzwań z jakimi się zmagają. 

 

7.2. Operacjonalizacja wsparcia w ramach przyszłej perspektywy 

finansowej 

7.2.1. Projektowanie przyszłych programów zdrowotnych 

RPZ: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi 

wykonywanie pracy zawodowej 

Jak wynika z przeprowadzonych analiz przedsięwzięcia o podobnym charakterze powinny być 

kontynuowane w przyszłości, w szczególności dlatego, że obecnie wdrożony spotkał się z 

bardzo dobrymi opiniami uczestników. Część podopiecznych wyraziła chęć ponownego 

udziału, a osoby dla których zabrakło miejsca (ze względu na ograniczona liczbę uczestników) 

ze zniecierpliwieniem czekają na ponowną możliwość rekrutacji.  

Ponadto zwrócono uwagę na potrzebę modyfikacji obostrzeń dotyczących grupy docelowej 

(trudność sprawiało spełnienie kryterium zapewnienia 30% uczestników znajdujących się w 

przedziale wiekowym 40-59 lat), z zastrzeżeniem by nadal utrzymać sprawną obsługę 

pacjentów, bez konieczności wprowadzenia długiego czasu oczekiwania. Lekarze wskazali 

również na potrzebę zapewnienia opieki psychologicznej, która wciąż jest tematem tabu 

wśród pacjentów.  

W przyszłości działania należałoby skierować do szerokiego grona odbiorców. Dodatkowo 

nadal należy prowadzić politykę uświadamiającą w zakresie profilaktyki narządu ruchu, 
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ponieważ wypracowanie dobrych nawyków w okresie aktywności zawodowej pozwala 

uniknąć schorzeń w późniejszym czasie.  

Projekty, jak dotychczas, powinny zakładać dostęp dla każdego, kto wymaga wsparcia w 

zakresie profilaktyki i rehabilitacji dolegliwości związanych z narządem ruchu lub jest 

zainteresowany kształtowaniem właściwych postaw przeciwdziałającym schorzeniom. 

Ponadto aby skutecznie zaprojektować przyszłe programy zdrowotne w zakresie 

użyteczności i trwałości konieczne jest zwiększenie liczby godzin poświęconych pacjentowi 

na budowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych zarówno przez lekarza specjalistę, jak i 

fizjoterapeutów. Czas przeznaczony na pacjenta (dwukrotnie wyższy niż ten w ramach NFZ) 

był czynnikiem zwiększającym jego zaangażowanie i poprawił efekt terapeutyczny.  

W kolejnej edycji warto byłoby wzbogacić zakres realizowanych świadczeń o komponent 

diagnostyczny, miałoby to istotny wpływ na skuteczność realizacji świadczeń i osiągnięte 

efekty. Dodatkowo, ważne wydaje się wsparcie pacjentów opieką psychologa, ponieważ 

proces zdrowienia jest z tym silnie związany. 

RPZ: Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie województwa 

małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji 

Przyszłe programy zdrowotne realizowane w zakresie profilaktyki chorób odstresowych 

powinny zakładać większą swobodę organizacji poszczególnych form wsparcia uczestników. 

Zgodnie z regulaminem częstotliwość spotkań z psychoterapeutą zaplanowana była w 

weekendy z odstępem co 2 tygodnie, co nie zapewniało możliwości efektywnego łączenia 

życia zawodowego i prywatnego (istotne w tym przypadku byłoby umożliwienie organizacji 

spotkań również poza weekendami, w dni robocze, co lepiej pozwoliłoby dopasować 

wsparcie do indywidualnych potrzeb uczestnika).  

W szczególności w przypadku osób zatrudnionych w systemie zmianowym (np. służby 

mundurowe) spotykanie się w weekendy było niejednokrotnie niemożliwe. Zgłaszali oni, że 

chcieliby skorzystać z możliwości uczestnictwa w spotkaniach w czasie wolnym od pracy w 

dni robocze. Wniosek o taką zmianę został złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, nie 

został jednak zaakceptowany. Podsumowując, postulatem zgłaszanym przez beneficjentów 

jest zapewnienie większej elastyczności w podejściu do realizacji projektu w zakresie 

formowania grup i realizacji warsztatów. 

Przyszłe programy zdrowotne powinny zwierać założenia dotyczące screeningu osób w 

zakresie chorób i zaburzeń psychicznych i postępów w trakcie udziału w programie i losów 

po jego zakończeniu. 
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RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku 

szkolnym 

W przyszłości zasadne jest kontynuowanie realizacji podobnych programów zdrowotnych, 

powinien być to stały punkt harmonogramu roku szkolnego. Minimalną częstotliwością byłyby 

dwa spotkania informacyjne (jedno z dziećmi i jedno z ich rodzicami) w ciągu roku oraz 

spotkania z fizjoterapeutami i przeprowadzenie badania wstępnego.  

W przyszłości, warto wprowadzić część materiałów w formie online, aby pacjenci mieli stały 

dostęp do fachowej i zweryfikowanej wiedzy. Co więcej, warto rozważyć spotkania z rodzicami 

także po zakończeniu terapii w ramach projektu, aby przekazać im dokładne informacje na 

temat zaleceń dotyczących wady postawy dziecka i możliwości dalszej terapii oraz jej 

znaczenia w utrzymaniu stanu zdrowia dziecka.  

W ramach analiz zidentyfikowano potrzebę, aby w przyszłości zabezpieczone zostały środki na 

wyznaczenie koordynatorów projektów w szkołach (dotychczas byli to pracownicy szkół, 

którzy nie otrzymali dodatkowego wynagrodzenia, przez co kontakt z nimi był utrudniony, a 

organizacja mniej sprawna).  

Przyszłe programy zdrowotne, aby były użyteczne i trwałe powinny zawierać odpowiedzi i 

rozwiązania na dotychczas zdiagnozowane problemy. Brak zaangażowania starszych 

roczników w proces terapeutyczny powinien zostać rozwiązany poprzez zaproponowanie 

takich aktywności w których oni chcieliby uczestniczyć, proponując m.in. zamiast zajęć 

korekcyjnych w szkole, basen. Konieczne, ich zdaniem, jest także włączenie w przyszłości w 

podobny program zadań związanych z prawidłowym żywieniem dzieci i przeciwdziałaniem 

ich otyłości. 

Przyszłe programy zdrowotne nie powinny zawierać ograniczenia dla grupy docelowej do 

osób znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, ponieważ wady postawy 

dotykają dzieci w tym samym stopniu niezależnie od statusu społecznego rodziców. 

Dodatkowo, jak wskazali, mając do czynienia z chorym dzieckiem ograniczenia są niezasadne 

i mogą prowadzić do dalszej stygmatyzacji dzieci. 

RPZ: Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń 

słuchu i wad wymowy 

Przyszłe programy powinny objąć wsparciem także młodsze grupy wiekowe, u których 

diagnoza wad słuchu i wymowy, a w konsekwencji podjęcie wczesnej interwencji przynosi 

większe korzyści i efekty leczenia. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na konieczność 

powtarzania programu w tej samej grupie wiekowej, ponieważ tylko takie podejście pozwoli 

na zweryfikowanie zmian i postępów leczenia u diagnozowanych pacjentów. 
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RPZ: Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub 

zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży spodziewających się dziecka z 

niepełnosprawnością 

W przyszłości powinny być kontynuowane podobne programy zdrowotne. Zasadne byłoby 

rozszerzenie grupy docelowej o dzieci do 12 roku życia, ponieważ u części pacjentów terapia 

powinna być kontynuowana ze względu na złożoność diagnozowanych schorzeń. Poza tym, 

wsparciem powinny zostać (tak jak dotychczas) objęte osoby najmłodsze, ponieważ coraz 

częściej w tej grupie zauważane są braki w sferze społecznej i emocjonalnej, a dostępność 

terapii w publicznym systemie ochrony zdrowia jest niewystarczająca.  

Ponadto zwrócono uwagę na konieczność lepszego dopasowania terapii, poprzez 

uruchomienie dodatkowych narzędzi diagnostycznych, które można by było dopasować do 

indywidualnych potrzeb pacjenta, nie całej grupy.  

Na każdym etapie realizacji projektu zidentyfikowano problemy czasowe związane z 

wykonaniem elementów formalnych, które uzupełniane były przez terapeutów w czasie 

wolnym. Terapeuci wskazali również na potrzebę częstszych spotkań z rodzicami, którym 

chcieliby przekazać szczegóły terapii i zalecenia do postepowania w domu.  

Podobne programy powinny być kontynuowane w przyszłości, ponieważ każdorazowo jest 

wielu chętnych i dostępne miejsca nie wyczerpują zainteresowania, a charakter schorzeń z 

jakimi zmagają się podopieczni wymaga stałego wsparcia. Kontynuacja podobnych 

programów jest istotna w szczególności w miejscach gdzie dostęp do placówek świadczących 

podobne usługi jest znacznie ograniczona (najczęściej tereny wiejskie). Warto zaznaczyć, że o 

kontynuacje podobnych zajęć niejednokrotnie pytali rodzice dzieci, zwracając uwagę na 

widoczne postępy i istotność terapii w życiu ich i ich dzieci. Pacjenci mieli dostęp do wielu 

specjalistów w jednym miejscu, bez długiego oczekiwania. 

Przyszłe programy zdrowotne powinny zawierać informację o braku konieczności realizacji 

rehabilitacji w grupie wiekowej 0-3 w domu, ponieważ wiele rodzin nie posiada do tego 

warunków (m.in. duża liczba domowników w małej powierzchni mieszkalnej). Tak podjęte 

działania w wielu przypadkach były nieefektywne, a pełne zaangażowanie dziecka i rodzica w 

proces leczenia niemożliwe. 

Skuteczne zaprojektowanie przyszłych programów zdrowotnych ograniczając grupę 

docelową do osób znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej jest 

niezasadne. Niezasadne jest, aby zasoby finansowe rodziców miały mieć wpływ na 

kierowanie pomocy osobom z niepełnosprawnością, które w równym stopniu potrzebują 

wsparcia. Jako element zawężający sugerują raczej skupić się na obszarach województwa, w 

których dostęp do podobnej opieki jest utrudniony (np. tereny wiejskie). 
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Niezrealizowane RPZ 

W przypadku RPZ Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat beneficjent miał 

kłopot z interpretacją zapisów dokumentacji konkursowej (odnośnie do poziomu kosztów 

projektu), przy czym wskazał również, że napotkał na trudność w postaci stosunkowo 

długiego czasu oczekiwania na spotkanie z IP w sprawie właściwej interpretacji ww. zapisów. 

W przypadku RPZ Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do 

pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa 

małopolskiego w wieku 36-55 lat identyfikowano szeroki zakres napotykanych trudności, 

który w głównej mierze wynikał z problemu wyłonienia podmiotów do pełnienia roli 

Jednostek Regionalnych w ramach Projektu. W znacznej mierze trudność ta wynikała z 

poziomu kosztów, które musiały ponieść ww. podmioty (co skutkowało również długimi 

negocjacjami podczas próby ich wyłonienia z „wolnej ręki” oraz ostatecznymi rezygnacjami). 

W ramach przyszłych działań szczególny nacisk położony zostać powinien na właściwy 

poziom kosztów przewidzianych na zaangażowanie partnerów projektu. 
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8. Tabela rekomendacji 

Poniższa tabela przedstawia wnioski i rekomendacje dotyczące przedmiotowego badania ewaluacyjnego. 

Tabela wdrażania rekomendacji 

Lp. Treść wniosku  

 

Treść rekomendacji  

 

Adresat 

rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji  

Obszar tematyczny 

Dot. wszystkich Regionalnych Programów Zdrowotnych 

1. Kontynuacja podobnych 

programów jest istotna w 

szczególności w miejscach, 

gdzie dostęp do placówek 

świadczących podobne 

usługi jest znacznie 

ograniczona . Warto 

zaznaczyć, że o 

kontynuacje podobnych 

zajęć niejednokrotnie 

pytali rodzice dzieci, 

zwracając uwagę na 

widoczne postępy i 

istotność terapii w życiu 

ich i ich dzieci. Pacjenci 

mieli dostęp do wielu 

specjalistów w jednym 

miejscu, bez długiego 

oczekiwania. 

Rekomenduje się 

kontynuowanie 

dotychczasowych 

RPZ w przyszłości, 

ponieważ w 

większości z 

programów notuje 

się wysokie 

zainteresowanie 

odbiorców wsparcia 

w uczestnictwie w 

projektach, a 

dostępne miejsca 

nie wyczerpują 

zapotrzebowania, 

przy czym 

jednocześnie często 

charakter schorzeń 

z jakimi zmagają się 

podopieczni 

IZ Programu 

Fundusze 

Europejskie dla 

Małopolski 2021-

2027 

Departament 

Zdrowia, Rodziny, 

Równego 

Traktowania i 

Polityki Społecznej 

Urzędu 

Marszałkowskiego 

Przyjęcie 

odpowiednich 

zapisów w 

dokumentacji 

programowej 

umożliwiających 

kontynuowanie 

dotychczas 

wdrażanych RPZ 

(w przypadku 

podjęcia decyzji 

o ich 

kontynuowaniu)

. 

31.12.2023 Operacyjna Zdrowie 
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Tabela wdrażania rekomendacji 

Lp. Treść wniosku  

 

Treść rekomendacji  

 

Adresat 

rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji  

Obszar tematyczny 

Jak wynika z 

przeprowadzonych analiz 

przedsięwzięcia o 

podobnym charakterze 

powinny być 

kontynuowane w 

przyszłości, w 

szczególności dlatego, że 

obecnie wdrożony spotkał 

się z bardzo dobrymi 

opiniami uczestników. 

(strony 200 - 204) 

Uwagę należy zwrócić 

także na problem związany 

z otyłością, w szczególności 

wśród dzieci. 

Nieoczekiwanym efektem 

realizacji RPZ „Wczesne 

wykrywanie wad 

rozwojowych postawy i 

układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym” była 

właśnie diagnoza otyłości i 

skierowanie ich na leczenie 

wymaga stałego 

wsparcia. 

Kontynuacja 

programów jest 

istotna w 

szczególności w 

miejscach gdzie 

dostęp do placówek 

świadczących 

podobne usługi jest 

znacznie 

ograniczony.  

Zaleca się także 

przeprowadzenie 

pogłębionej analizy 

problemu otyłości 

we wszystkich 

grupach wiekowych 

wśród mieszkańców 

województwa 

małopolskiego. 

Pozwoli to na 

przygotowanie 

odpowiednich 

zapisów 
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Tabela wdrażania rekomendacji 

Lp. Treść wniosku  

 

Treść rekomendacji  

 

Adresat 

rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji  

Obszar tematyczny 

terapeutyczne (strona 

145). 

potencjalnego 

Regionalnego 

Programu 

Zdrowotnego.  

2. Beneficjenci działań (RPZ 

Wczesne wykrywanie wad 

rozwojowych postawy i 

układu ruchu u dzieci w 

wieku szkolnym) wskazali, 

że na etapie tworzenia 

wniosku o dofinansowanie 

zdawali sobie sprawę z 

trudności wynikających z 

dotarciem do 

odpowiednich grup 

społecznych. Z tego 

powodu, po rozmowach z 

doświadczonymi w 

podobnych projektach 

osobami, zaplanowano z 

którymi szkołami zostanie 

podjęta współpraca. 

Beneficjenci wskazali 

także, że największym 

wyzwaniem były kwestie 

informacyjne (trudności w 

Zaleca się 

premiowanie 

projektów 

planowanych do 

realizacji w 

partnerstwie z 

organami 

prowadzącymi 

szkoły, poprzez co 

rozwiązany zostałby 

problem w zakresie 

możliwości 

wynagradzania 

pracowników szkół. 

IZ Programu 

Fundusze 

Europejskie dla 

Małopolski 2021-

2027 

Ze względu na 

problemy 

związane z 

systemem 

wynagrodzenia 

dla 

koordynatorów, 

sugeruje się 

promowanie 

projektów 

planowanych do 

realizacji w 

partnerstwie z 

organami 

prowadzącymi 

szkoły. 

31.12.2023 Operacyjna Zdrowie 
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Tabela wdrażania rekomendacji 

Lp. Treść wniosku  

 

Treść rekomendacji  

 

Adresat 

rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji  

Obszar tematyczny 

komunikacji na linii rodzic - 

beneficjent) i związane z 

brakiem personelu oraz 

koordynatorów w szkole. 

Powodem tak niskiego 

zaangażowania kadry było 

prawdopodobnie brak 

zabezpieczonego 

dodatkowego 

wynagrodzenia na ten cel. 

(strona 202)   

3 Pozyskane od 

beneficjentów materiały 

charakteryzują się dużym 

zróżnicowaniem informacji 

oraz formy ich 

gromadzenia. Część 

beneficjentów dostarczyła 

obszerne bazy badań 

ankietowych, jednakże z 

drugiej strony otrzymano 

także niewielkie, czasami 

wręcz szczątkowe 

informacje dotyczące 

monitoringu wdrażania 

projektów. Drugą kwestią 

Rekomenduje się 

stworzenie 

jednolitej bazy 

danych 

przeprowadzonych 

badań ankietowych 

przez 

beneficjentów 

Regionalnych 

Programów 

Zdrowotnych oraz 

określenie 

formatów plików, w 

których 

przechowywane 

IZ Programu 

Fundusze 

Europejskie dla 

Małopolski 2021-

2027 

W przypadku 

kontynuowania 

wsparcia w 

przyszłości 

rekomenduje się 

utworzenie 

wzorów 

dokumentów 

związanych z 

monitoringiem 

projektów – w 

tym form baz 

danych za 

pośrednictwem 

których zbierane 

31.12.2023 Operacyjna Zdrowie 
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Tabela wdrażania rekomendacji 

Lp. Treść wniosku  

 

Treść rekomendacji  

 

Adresat 

rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji  

Obszar tematyczny 

jest także zróżnicowanie 

formatu udostępnianych 

danych, co powoduje 

pewne komplikacje i 

wydłuża czas 

przetwarzania danych.  

Monitoring, gromadzenie 

oraz unifikacja wyników 

badań ankietowych, jakie 

przeprowadzają 

beneficjenci podczas 

wdrażania projektów, 

przyniesie wiele korzyści 

dla każdej ze stron. Dostęp 

do badań ankietowych 

pozwoli na szybsze i 

sprawniejsze wyciąganie 

wniosków, jak również na 

bardziej optymalną ocenę 

beneficjentów projektów. 

Przysienie także korzyści 

dla pracowników 

związanych z ochroną 

zdrowia w postaci 

gotowych wyników, które 

mogłyby zostać 

będą wyniki badań 

prowadzonych z 

uczestnikami 

projektów. 

będą informacje 

od uczestników 

projektów oraz 

formatów 

plików, w 

których 

przechowywane 

będą wyniki 

badań. 

Sugeruje się 

wykorzystanie w 

tym celu 

sprawozdań, w 

których 

wskazane 

zostaną 

elementy 

obowiązkowe 

dot. 

sprawozdawczoś

ci 

beneficjentów/r

ealizatorów. 

Szczególną 

uwagę należy 
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Tabela wdrażania rekomendacji 

Lp. Treść wniosku  

 

Treść rekomendacji  

 

Adresat 

rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji  

Obszar tematyczny 

wykorzystane przy 

tworzeniu różnorodnych 

dokumentów związanych z 

polityką zdrowotną, nie 

tylko na potrzeby funduszy 

europejskich. 

zwrócić na 

regularność 

przekazywanych 

sprawozdań i 

podkreślenie 

obowiązku 

realizowania 

założonych 

ankiet/badań 

ewaluacyjnych i 

umieszczania ich 

wyników w 

przekazywanych 

sprawozdaniach. 
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Lp. Treść wniosku  

 

Treść 

rekomendacji  

 

Adresat 

rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin wdrożenia (kwartał) Klasa 

rekomendacji  

Obszar tematyczny 

Dot. RPZ: Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z niepełnosprawnością 

4. W przypadku RPZ Wczesna 

wielospecjalistyczna 

interwencja dla rodzin z 

dzieckiem 

niepełnosprawnym lub 

zagrożonym 

niepełnosprawnością, w 

tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka 

z niepełnosprawnością w 

dotychczasowym zakresie 

wsparcia zabrakło 

możliwości zaangażowania 

psychologa do pracy z 

rodzinami, które w związku 

z diagnozą musiały się 

zmierzyć z 

niepełnosprawnością 

dziecka zdiagnozowaną na 

etapie ciąży. (strona 168) 

Zaleca się (w przypadku 

kontynuowania realizacji w 

przyszłości RPZ Wczesna 

wielospecjalistyczna interwencja 

dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub 

zagrożonym 

niepełnosprawnością, w tym 

kobiet w ciąży spodziewających 

się dziecka z 

niepełnosprawnością) możliwość 

zasugerowania ekspertom, 

tworzącym dokument, aby 

uwzględnili potrzebę uzupełnienia 

wsparcia o wsparcie 

psychologiczne skierowane do 

rodziców dzieci, u których na 

etapie ciąży zdiagnozowana 

została niepełnosprawność 

dziecka. 

IZ Programu 

Fundusze 

Europejskie dla 

Małopolski 2021-

2027, 

Departament 

Zdrowia, Rodziny, 

Równego 

Traktowania i 

Polityki 

Społecznej 

Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa 

Małopolskiego 

W przypadku kontynuowania w 

przyszłości RPZ Wczesna 

wielospecjalistyczna interwencja 

dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub 

zagrożonym niepełnosprawnością, 

w tym kobiet w ciąży 

spodziewających się dziecka z 

niepełnosprawnością zaleca się 

możliwość uwzględnienia w 

zapisach RPZ wykorzystania 

wsparcia psychologicznego, 

skierowanego do rodziców dzieci, 

u których na etapie ciąży 

zdiagnozowana została 

niepełnosprawność dziecka. W 

tym celu, należy jednak 

przeanalizować dokumenty 

krajowe oferujące podobne 

działania, w celu wyeliminowania 

błędu ewentualnego dublowania 

świadczeń NFZ. 

31.12.2023 Operacyjna Zdrowie 

Źródło: opracowanie własne. 
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10. Aneksy 

8.1. Analiza Case study – załączniki tabelaryczne 

8.1.1. Case study dotyczące wpływu RPZ „Profilaktyka i rehabilitacja osób 

z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy 

zawodowej” na uczestników projektów i ich opiekunów prawnych 

 

Tabela 5 Case study nr 1 

Nazwa programu 
Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej 

Motywacja uczestnika do 
udziału w projekcie  

Motywacją uczestnika do udziału w projekcie była chęć poprawy 
swojego zdrowia w zakresie narządu ruchu.  

Sposób rekrutacji 
uczestnika 

Uczestnik uzyskał informacje o projekcie w przychodni, gdzie 
odbywał planową rehabilitację.  

Poziom zadowolenia 
uczestnika z zakresu 
tematycznego warsztatów 

Uczestnik programu był bardzo zadowolony z zakresu tematycznego 
warsztatów, wskazał jednak by w przyszłości podczas części 
teoretycznej wykorzystać więcej multimediów i rozwiązań 
technicznych, by ta stała się ciekawsza. Ważne też, by skrócić czas 
trwania zajęć teoretycznych, by osoby z dysfunkcjami ruchu były w 
stanie wytrzymać na zajęciach bez bólu.  
Uczestnik kontynuował zatrudnienie po zakończeniu programu.  

Wpływ udziału w 
programie na zwiększenie 
wiedzy w zakresie 
profilaktyki i rehabilitacji  

Wiedza uczestnika w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zwiększyła 
się, ponieważ na etapie projektu dopiero poszukiwał diagnozy 
problemów z jakimi się zmaga od jakiegoś czasu.  
Nieoczekiwanie dla uczestnika, w trakcie udziału w projekcie 
otrzymał on informacje o programie wsparcia zdrowia 
psychicznego.  

Wpływ udzielonego 
wsparcia na poprawę 
sprawności fizycznej  

Uczestnictwo w programie przyczyniło się do poprawy sprawności 
fizycznej i ułatwiło kontynuowanie wykonywania obowiązków 
zawodowych.  

Problemy występujące w 
trakcie korzystania ze 
wsparcia  

Brak. 

Wpływ pandemii COVID-
19 na realizację wsparcia 

Brak. 

Sposób przeciwdziałania 
zaistniałym problemom 

Brak.  

Źródło informacji o 
finansowaniu projektu ze 
środków UE 

Uczestnik w trakcie planowej rehabilitacji został poinformowany 
przez personel przychodni o możliwości skorzystania z programu 
zdrowia w ramach funduszy UE. W punkcie rejestracji można było 
zapoznać się z materiałami promocyjnymi, które również zawierały 
logotypy informujące o tym.  

Potrzeba organizacji 
podobnych inicjatyw w 

Uczestnik widzi potrzebę organizacji podobnych inicjatyw w 
województwie małopolskim, a te które miały miejsce dotychczas 
uznał za bardzo cenne.  
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województwie 
małopolskim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego wywiadu z uczestnikiem lub jego opiekunem 
prawnym  

Tabela 6. Case study nr 2 

Nazwa programu 
Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu 

utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej 

Motywacja uczestnika do 
udziału w projekcie  

Powodem udziału w projekcie były schorzenia kręgosłupa 
uczestnika i ból z którym się zmagał, a w związku z tym chęć 
uzyskania pomocy.  

Sposób rekrutacji uczestnika Rekrutacja uczestnika została przeprowadzona tradycyjną drogą, 
po zobaczeniu przez niego plakatu w przychodni.  

Poziom zadowolenia 
uczestnika z zakresu 
tematycznego warsztatów 

Zdaniem uczestnika w Programie poruszone zostały wszystkie 
zagadnienia, które były ważne z punktu widzenia profilaktyki i 
rehabilitacji osób z dysfunkcjami narządu ruchu. Jedyne czego 
zabrakło to konsultacji końcowej z lekarzem w celu omówienia 
dalszych zaleceń.  

Wpływ udziału w programie 
na zwiększenie wiedzy w 
zakresie profilaktyki i 
rehabilitacji  

Dla uczestnika udział w programie przyczynił się do 
usystematyzowania zdobytej przez wiele ostatnich lat wiedzy.  

Wpływ udzielonego wsparcia 
na poprawę sprawności 
fizycznej  

Projekt przyczynił się do długotrwałego wyeliminowania bólu, 
który towarzyszył uczestnikowi przez wiele lat. Pozwolił też na 
wykonywanie pracy zawodowej bez bólu i poprawę kondycji.  

Problemy występujące w 
trakcie korzystania ze 
wsparcia  

Niewystarczające promowanie programu, ponieważ o realizacji 
niniejszego uczestnik dowiedział się przypadkiem.  

Wpływ pandemii COVID-19 
na realizację wsparcia 

Brak.  

Sposób przeciwdziałania 
zaistniałym problemom 

Brak. 

Źródło informacji o 
finansowaniu projektu ze 
środków UE 

Każdy materiał promocyjny zawierał informacje o finansowaniu 
projektu ze środków UE.  

Potrzeba organizacji 
podobnych inicjatyw w 
województwie małopolskim 

Uczestnik widzi dużą potrzebę realizacji podobnych programów 
dla mieszkańców województwa małopolskiego, w szczególności w 
zakresie wad postawy u dzieci.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego wywiadu z uczestnikiem lub jego opiekunem 
prawnym  
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8.1.2. Case study dotyczące wpływu RPZ „Program profilaktyki chorób 

odstresowych u osób pracujących na terenie województwa małopolskiego na 

lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji” na uczestników projektów i ich 

opiekunów prawnych 

Tabela 7 Case study nr 3 

Nazwa programu 
Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na 

terenie województwa małopolskiego na lata 2019-2021 
z perspektywą kontynuacji 

Motywacja uczestnika do 
udziału w projekcie  

Uczestniczka zdecydowała się na udział w projekcie, ponieważ 
chciała uzupełnić swoja wiedzę (zdobytą na studiach medycznych) 
w zakresie problemów i zaburzeń wynikających z nieradzenia sobie 
ze stresem przez ludzi.  

Sposób rekrutacji uczestnika O możliwości udział w projekcie uczestniczka została 
poinformowana w pracy.  

Poziom zadowolenia 
uczestnika z zakresu 
tematycznego warsztatów 

Uczestniczka była bardzo zadowolona z udziału w programie, 
doceniła wysoki poziom przeprowadzonych zajęć, na których 
wskazane zostały wszystkie metody odstresowujące. W trakcie 
trwania zajęć były pytania do uczestników, a ci z kolei mogli 
zdawać własne. Poruszone zostały kwestie pracy z osobami 
starszymi i sytuacji stresowych im towarzyszących oraz 
przedstawiona została charakterystyka zawodów obarczonych 
stresem w znacznym stopniu.   

Wpływ udziału w programie 
na zwiększenie wiedzy w 
zakresie sposobów radzenia 
sobie ze stresem  

W trakcie trwania zajęć zostały omówione najważniejsze techniki 
radzenia sobie ze stresem, wskazane zostały także miejsca gdzie 
można poprosić o pomoc. Uczestniczka podała, że dzięki udziałowi 
w warsztatach zdobytą wiedzę wykorzystuje w pracy ze swoimi 
podopiecznymi.  
Nieoczekiwanym efektem udziału w programie, dla uczestniczki, 
była nauka asertywności, którą w największym stopniu 
wykorzystuje w pracy i codziennym życiu.  

Wpływ udzielonego 
wsparcia na podjęcie bądź 
kontynuowanie 
zatrudnienia  

Brak wpływu.  

Problemy występujące w 
trakcie korzystania ze 
wsparcia  

Brak.  

Wpływ pandemii COVID-19 
na realizację wsparcia 

Brak.  

Sposób przeciwdziałania 
zaistniałym problemom 

Brak.  

Źródło informacji o 
finansowaniu projektu ze 
środków UE 

Informacja o finansowaniu projektu ze środków UE została 
przekazana na spotkaniu z psychologiem.  
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Potrzeba organizacji 
podobnych inicjatyw w 
województwie małopolskim 

Zdaniem badanej uczestniczki tego rodzaju projekty są potrzebne, 
ponieważ mieszkańcy regionu często nie radzą sobie ze stresem, z 
emocjami (w tym ich właściwego wyrażania), co wskazuje na 
potrzebę dalszego organizowania tego rodzaju wsparcia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego wywiadu z uczestnikiem lub jego opiekunem 
prawnym  

Tabela 8. Case study nr 4 

Nazwa programu 
Program profilaktyki chorób odstresowych u osób 

pracujących na terenie województwa małopolskiego na lata 
2019-2021 z perspektywą kontynuacji 

Motywacja uczestnika do udziału 
w projekcie  

Uczestniczka została wzięła udział w programie za namową 
właściciela swojego zakładu pracy.  

Sposób rekrutacji uczestnika Kierownictwo zakładu pracy ogłosiło możliwość wzięcia 
udziału w projekcie. Chętne osoby musiały wypełnić 
dokumenty zgłoszeniowe.  

Poziom zadowolenia uczestnika z 
zakresu tematycznego 
warsztatów 

W trakcie organizowanych warsztatów, poruszone zostały 
wszystkie zagadnienia, które były ważne z punktu widzenia 
profilaktyki chorób odstresowych.  

Wpływ udziału w programie na 
zwiększenie wiedzy w zakresie 
sposobów radzenia sobie ze 
stresem  

Udział w Programie wpłynął na zwiększenie wiedzy w zakresie 
sposobów radzenia sobie ze stresem w znacznym stopniu. 
Przekazane były sposoby na unikanie i radzenie sobie ze 
stresem w różnych sytuacjach zawodowych i prywatnych.  

Wpływ udzielonego wsparcia na 
podjęcie bądź kontynuowanie 
zatrudnienia  

Uczestnik zwrócił uwagę, że środowisko w jakim pracuje jest 
bardzo stresogenne. Udział w programie pomógł w obniżeniu 
poziomu stresu w życiu codziennym i zawodowym, przez co 
przyczynił się do kontynuowania zatrudnienia.  

Problemy występujące w trakcie 
korzystania ze wsparcia  

Brak. 

Wpływ pandemii COVID-19 na 
realizację wsparcia 

Brak. 

Sposób przeciwdziałania 
zaistniałym problemom 

Brak. 

Źródło informacji o finansowaniu 
projektu ze środków UE 

Informacja o finansowaniu projektu ze środków UE została 
przekazana przez prowadzącego spotkanie oraz zawarta 
została na wszystkich materiałach promocyjnych i 
zgłoszeniowych.  

Potrzeba organizacji podobnych 
inicjatyw w województwie 
małopolskim 

Uczestnik dostrzegł bardzo dużą potrzebę organizacji 
podobnych inicjatyw w przyszłości, w szczególności wśród 
dzieci. Kształtowanie prawidłowych nawyków jest szczególnie 
ważne.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego wywiadu z uczestnikiem lub jego opiekunem 
prawnym  
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8.1.3. Case study dotyczące wpływu RPZ „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych 

postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” na uczestników projektów 

i ich opiekunów prawnych 

Tabela 9 Case study nr 5 

Nazwa programu 
Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i 

układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym 

Motywacja uczestnika do udziału w 
projekcie  

Program przeprowadzony został wśród wszystkich 
uczniów szkoły, do której uczęszczał uczestnik. 

Sposób rekrutacji uczestnika Wszyscy uczniowie szkoły zostali objęci udziałem w 
programie. Kolejno odbyło się spotkanie z rodzicami i 
specjalistą na temat zdiagnozowanych schorzeń i 
zaplanowanej terapii.  

Poziom zadowolenia uczestnika z 
zakresu tematycznego warsztatów 

W trakcie uczestniczenia w Programie, poruszone zostały 
wszystkie najważniejsze zagadnienia ważne z punktu 
widzenia występowania wad postawy oraz układu ruchu 
dziecka.  

Wpływ udziału w programie w 
zakresie zachowań prozdrowotnych, 
w tym ergonomii i ćwiczeń 
możliwych do wykonywania w domu 

Uczestnik obecnie wykorzystuje pozyskaną wiedzę w 
ramach wsparcia, zaczął regularnie ćwiczyć i 
przeciwdziałać tym samym schorzeniom układu ruchu z 
którymi się zmaga.  

Wpływ udzielonego wsparcia na 
wzrost świadomości o stanie 
kręgosłupa i ewentualnych wadach 
postawy u dziecka 

Udzielone wsparcie przyczyniło się do wzrostu 
świadomości o stanie kręgosłupa i ewentualnych wadach 
postawy u dziecka. Do momentu udziału w programie 
rodzic dziecka nie zdawał sobie sprawy, że większą część 
ćwiczeń można wykonywać domu.  

Problemy występujące w trakcie 
korzystania ze wsparcia  

Brak.  

Wpływ pandemii COVID-19 na 
realizację wsparcia 

Brak.  

Sposób przeciwdziałania zaistniałym 
problemom 

Brak.  

Źródło informacji o finansowaniu 
projektu ze środków UE 

Informacja o finansowaniu projektu ze środków UE została 
przekazana przez prowadzącego spotkanie oraz zawarta 
została na wszystkich materiałach promocyjnych i 
zgłoszeniowych.  

Potrzeba organizacji podobnych 
inicjatyw w województwie 
małopolskim 

Uczestnik dostrzegł bardzo dużą potrzebę organizacji 
podobnych inicjatyw w przyszłości.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego wywiadu z uczestnikiem lub jego opiekunem 
prawnym  
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Tabela 10 Case study nr 6 

Nazwa programu 
Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu 

ruchu u dzieci w wieku szkolnym 

Motywacja uczestnika do udziału 
w projekcie  

Dzieci uczestniczące w projekcie o dawna zmagały się z 
wadami postawy i miały wdrożoną rehabilitację. Dostępność 
tej w ramach bezpłatnych programów była i jest ograniczona, 
stad możliwość udziału w programie była bardzo dobrym 
rozwiązaniem.   

Sposób rekrutacji uczestnika Do uczestnictwa w projekcie dziecko zgłosił rodzic, po 
uzyskaniu informacji w szkole.  

Poziom zadowolenia uczestnika z 
zakresu tematycznego 
warsztatów 

W trakcie uczestniczenia w Programie, poruszone zostały 
wszystkie najważniejsze zagadnienia ważne z punktu widzenia 
występowania wad postawy oraz układu ruchu dziecka. 
Podczas lekcji były przeprowadzone badania kwalifikacyjne i 
ćwiczenia z dziećmi w ramach zajęć mających na celu 
przekazanie informacji w zakresie profilaktyki.  

Wpływ udziału w programie w 
zakresie zachowań 
prozdrowotnych, w tym 
ergonomii i ćwiczeń możliwych 
do wykonywania w domu 

Rodzic dziecka wskazał, że ze względu na to, że nie odbyło się 
żadne spotkanie z opiekunami pacjentów, nie dostrzega 
wpływu programu na zwiększenie lub wypracowanie 
zachowań prozdrowotnych, w tym ergonomii i ćwiczeń 
możliwych do wykonywania w domu.  

Wpływ udzielonego wsparcia na 
wzrost świadomości o stanie 
kręgosłupa i ewentualnych 
wadach postawy u dziecka 

Brak.  

Problemy występujące w trakcie 
korzystania ze wsparcia  

Brak zakwalifikowania jednego z dzieci do programu, mimo 
występujących problemów związanych z postawą.  

Wpływ pandemii COVID-19 na 
realizację wsparcia 

W związku z pandemią COVID-19 był utrudniony kontakt z 
realizatorami programu i część spotkań terapeutycznych nie 
odbyła się.  

Sposób przeciwdziałania 
zaistniałym problemom 

Szkoła i realizatorzy starali się znaleźć optymalne rozwiązanie, 
umożliwiające nadrobienie zajęć.  

Źródło informacji o finansowaniu 
projektu ze środków UE 

Informacja została udzielona przez personel szkoły. Zawarta 
została także na kartach zgłoszeniowych i innych 
udostępnianych materiałach.  

Potrzeba organizacji podobnych 
inicjatyw w województwie 
małopolskim 

Rodzic dostrzegł potrzebę organizacji podobnych programów 
w przyszłości, a te które odbyły się dotychczas uznał za 
wartościowe.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego wywiadu z uczestnikiem lub jego opiekunem 
prawnym  

 

 



 
 

Strona 225 z 229 

8.1.4. Case study dotyczące wpływu RPZ „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych 

u dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy” 

na uczestników projektów i ich opiekunów prawnych 

Tabela 11 Case study nr 7 

Nazwa programu 
Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku 

szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy 

Motywacja uczestnika do udziału w 
projekcie  

Informacja o realizacji programu została przekazana 
opiekunowi drogą mailową przez nauczyciela szkolnego. 
Zawarte w treści maila informacje spowodowały, że 
respondentka uznała projekt za wartościowy dla swojego 
dziecka.  

Sposób rekrutacji uczestnika Informacja o programie została przekazana rodzicom przez 
pracowników szkoły za pomocą wykorzystywanych do 
komunikacji kanałów. Chęć uczestnictwa zgłaszano za 
pomocą formularza zawierającego niezbędne zgody.  

Poziom zadowolenia uczestnika z 
zakresu tematycznego programu 

Wszystkie zaplanowane badania zostały przeprowadzone. 
Opiekun uczestniczki zwrócił jednak uwagę by w przyszłości 
po przeprowadzonych badaniach zorganizować spotkaniu z 
rodzicami w celu ich omówienia, ponieważ w obecnej 
edycji tego zabrakło.  

Wpływ udziału w programie na 
zwiększenie wiedzy w zakresie 
występowania wad 
wymowy/zaburzeń słuchu u dziecka 

Ze względu na brak spotkania z rodzicami wiedza w 
zakresie występowania wad wymowy/zaburzeń słuchu u 
dziecka nie uległa zmianie.  

Wpływ udzielonego wsparcia na 
wzrost wiedzy na temat profilaktyki 
oraz leczenia wad rozwojowych 
słuchu i mowy 

Ze względu na brak spotkania z rodzicami wsparcie nie 
miało wpływu na wzrost wiedzy na temat profilaktyki oraz 
leczenia wad rozwojowych słuchu i mowy.  

Problemy występujące w trakcie 
korzystania ze wsparcia  

Brak spotkania z rodzicami dzieci biorących udział w 
projekcie.  

Wpływ pandemii COVID-19 na 
realizację wsparcia 

Brak wpływu, badania z dziećmi odbyły się planowo.  

Sposób przeciwdziałania zaistniałym 
problemom 

W przyszłości należy udzielić rodzicom dzieci informacje o 
wynikach badania.  

Źródło informacji o finansowaniu 
projektu ze środków UE 

Informacja o finansowaniu projektu ze środków UE została 
przekazana w wiadomości mailowej do rodziców.  

Potrzeba organizacji podobnych 
inicjatyw w województwie 
małopolskim 

Uczestniczka dostrzega bardzo dużą potrzebę organizacji 
podobnych inicjatyw w województwie małopolskim, 
szczególnie w zakresie poprawy ochrony zdrowia.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego wywiadu z uczestnikiem lub jego opiekunem 
prawnym  

 

Tabela 12. Case study nr 8 

Nazwa programu 
Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w wieku 

szkolnym w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy 
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Motywacja uczestnika do 
udziału w projekcie  

Motywacją do udziału w projekcie była chęć zadbania o 
zdrowie dzieci.  

Sposób rekrutacji uczestnika Osoby odpowiedzialne za realizację programu pojawiły się na 
zebraniu z rodzicami w szkole. Tam przedstawiły podstawowe 
zagadnienia i plan badań. Chętni rodzice mieli możliwość 
wypełnienia zgłoszenia dzieci.  

Poziom zadowolenia uczestnika 
z zakresu tematycznego 
programu 

Opiekun dziecka był bardzo zadowolony z zakresu 
tematycznego programu. Uczestniczka badania miała 
przeprowadzone badanie wstępne, a następnie została 
skierowana na indywidualne zajęcia z logopedą, ze względu na 
zdiagnozowane nieprawidłowości.  

Wpływ udziału w programie na 
zwiększenie wiedzy w zakresie 
występowania wad 
wymowy/zaburzeń słuchu u 
dziecka 

Udziału w programie miał wpływ na zwiększenie wiedzy w 
zakresie występowania wad wymowy i zaburzeń słuchu u 
dziecka. Rodzic dzięki przekazanej prezentacji zdobył 
niezbędną wiedze na temat zachować mających na celu 
ochronę słuchu, na jakie elementy zwrócić uwagę u dziecka, 
które mogą mieć wpływ na pojawienie się schorzeń.  

Wpływ udzielonego wsparcia na 
wzrost wiedzy na temat 
profilaktyki oraz leczenia wad 
rozwojowych słuchu i mowy 

Opiekun dziecka wskazał, że udzielone wsparcie miało wpływ na 
wzrost wiedzy na temat profilaktyki oraz leczenia wad 
rozwojowych słuchu i mowy u dziecka w szczególności dzięki 
przesłanej prezentacji, która zawierała wszystkie niezbędne 
informacje.  

Problemy występujące w trakcie 
korzystania ze wsparcia  

Brak.  

Wpływ pandemii COVID-19 na 
realizację wsparcia 

Brak spotkania z rodzicami na zakończenie projektu.  

Sposób przeciwdziałania 
zaistniałym problemom 

Przekazano rodzicom drogą mailową prezentacje 
multimedialna z bardzo szczegółowymi informacjami o 
przebiegu badań i profilaktyki oraz leczenia wad rozwojowych 
słuchu i mowy.  

Źródło informacji o 
finansowaniu projektu ze 
środków UE 

Informacja o finansowaniu projektu ze środków UE została 
przekazana rodzicom już na pierwszym spotkaniu 
informacyjnym.  

Potrzeba organizacji podobnych 
inicjatyw w województwie 
małopolskim 

Zdaniem rodzica podobne projekty są bardzo potrzebne. 
Dotarcie do grupy docelowej za pomocą szkół to również bardzo 
trafiony i skuteczny sposób rekrutacji uczestników, nie tylko 
dlatego, że w łatwy sposób można przekazać informacje 
rodzicom dzieci, ale też dlatego, że w kwestiach związanych ze 
szkołą opiekunowie również angażują się w kontakt z jej 
pracownikami.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego wywiadu z uczestnikiem lub jego opiekunem 
prawnym  
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8.1.5. Case study dotyczące wpływu RPZ „Wczesna wielospecjalistyczna interwencja 

dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym 

niepełnosprawnością” na uczestników projektów i ich opiekunów prawnych  

Tabela 13. Case study nr 9 

Nazwa programu 
Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z 

dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym 
niepełnosprawnością 

Motywacja uczestnika do 
udziału w projekcie  

Motywacją opiekuna dziecka do wzięcia udziału w projekcie była 
chęć pomocy dziecku z zespołem Aspergera. Pacjent został 
zdiagnozowany w wieku 3 lat, bezpośrednio przed 
uruchomieniem programu. Udział w nim był dużą szansą dla 
rodziców na rozwinięcie podstawowych umiejętności dziecka i 
zastosowaniem terapii niezwiązanej z dodatkowymi kosztami, 
które z związku z charakterem choroby są dosyć wysokie.  

Sposób rekrutacji uczestnika O możliwości uczestnictwa w projekcie opiekun dowiedział się z 
materiałów informacyjnych wywieszonych w przychodni. Po 
złożeniu aplikacji, dziecko miało wstępne spotkanie z 
neurologiem, po którym została zaplanowana terapia. Ponowne 
spotkania z neurologiem odbyły się jeszcze dwa razy w celu 
skontrolowania postępów i dopasowania spotkań do 
zmieniającej się sytuacji dziecka.  

Poziom zadowolenia 
uczestnika z zakresu 
tematycznego warsztatów 

Opiekunowi prawnemu uczestnika zależało przede wszystkim na 
zdobyciu informacji na temat pielęgnacji, leczenia i działań 
terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci. W trakcie zajęć było 
mało czasu na swobodną rozmowę z terapeutą, natomiast same 
spotkania były bardzo wartościowe. Zabrakło również 
indywidualnych spotkań grupy terapeutów z rodzicami oraz 
treningu umiejętności społecznych.  
Dziecko, dzięki terapii wzmocniło swoje umiejętności manualne i 
społeczne oraz poprawiło zachowanie i możliwości radzenia 
sobie ze swoją agresją.  

Wpływ udziału w programie 
na zwiększenie wiedzy na 
temat pielęgnacji, leczenia i 
działań terapeutyczno-
rehabilitacyjnych dziecka 

Opiekun prawny uczestnika projektu docenił przede wszystkim 
możliwość regularnego kontaktu z innymi rodzicami i możliwości 
z nimi doświadczeń.  

Wpływ udzielonego wsparcia 
na zmianę sytuacji rodzinnej  

Dzięki udziałowi w programie sytuacja rodziny uległa poprawie. 
Wykonane ćwiczenia pozwoliły na zdobycie przez pacjenta 
dodatkowych umiejętności.  
Diagnoza podopiecznego wiązała się w wyparciem choroby w 
rodzinie, a samo dziecko zostało obarczone stereotypem 
niegrzecznego. Jednakże rodzina, gdy widziała regularną terapię 
dziecka i postępy oraz zmiany w zachowaniu zmieniła 
nastawienie i podejście.  

Problemy występujące w 
trakcie korzystania ze 
wsparcia  

• Zbyt mała liczba zajęć i ćwiczeń z pacjentem;  
• Nieodpowiednie podejście specjalistów (np. psychologa) 

do pacjenta i jego schorzeń;  
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Nazwa programu 
Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z 

dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym 
niepełnosprawnością 

• Brak umożliwienia odbycia zajęć terapeutycznych w 
miejscu zamieszkania uczestnika projektu;  

Wpływ pandemii COVID-19 na 
realizację wsparcia 

Brak realizacji programu na początku pandemii COVID-19.  

Sposób przeciwdziałania 
zaistniałym problemom 

• Zastosowanie większej liczby kontroli na etapie realizacji 
terapii z pacjentem; 

• Zmniejszenie liczby uczestników w projekcie i 
zapewnienie tym samym dzieciom większej liczby zajęć 
terapeutycznych, innych niż przez zabawę.  

Źródło informacji o 
finansowaniu projektu ze 
środków UE 

Uczestnicy i ich opiekunowie w wielu momentach byli 
informowani o finansowaniu projektu ze środków UE, poprzez:  

• Informacjach/ ulotkach w przychodni; 
• Informacje o projekcie w broszurach informacyjnych; 
• Logo umieszczone w każdym materiale i formularzach 

Potrzeba organizacji 
podobnych inicjatyw w 
województwie małopolskim 

Zdaniem opiekuna prawnego uczestnika podobne inicjatywy dla 
mieszkańców województwa małopolskiego powinny być 
realizowane w sposób ciągły bez limitu wieku.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego wywiadu z uczestnikiem lub jego opiekunem 
prawnym  

Tabela 14. Case study nr 10 

Nazwa programu 
Wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z 

dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym 
niepełnosprawnością 

Motywacja uczestnika do udziału w 
projekcie  

Uczestniczka projektu zmotywowana została 
możliwością wykonania badań prenatalnych 

Sposób rekrutacji uczestnika Informacje o możliwości udziału w projekcie uczestnik 
otrzymał od lekarza prowadzącego ciąże. Rekrutacja 
odbywała się w sposób ciągły.  

Poziom zadowolenia uczestnika z 
zakresu tematycznego warsztatów 

Zakres badań prenatalnych był wystarczający, 
natomiast uczestniczce brakowało konsultacji z 
lekarzem po wykonaniu badań w celu omówienia 
wyników, które były niezrozumiałe dla pacjentki.   

Wpływ udziału w programie na 
zwiększenie wiedzy na temat 
pielęgnacji, leczenia i działań 
terapeutyczno-rehabilitacyjnych 
dziecka 

Uczestniczka nie zauważyła wpływu udziału w 
programie na zwiększenie wiedzy na temat pielęgnacji, 
leczenia i działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych 
dziecka.  

Wpływ udzielonego wsparcia na 
zmianę sytuacji rodzinnej  

Uczestniczka nie miała dostępu do żadnych badań 
prenatalnych, a udział w programie otworzył przed nią 
taką możliwość.  

Problemy występujące w trakcie 
korzystania ze wsparcia  

Brak.  
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Wpływ pandemii COVID-19 na 
realizację wsparcia 

Brak obecności partnera przy wykonywaniu badania.  

Sposób przeciwdziałania zaistniałym 
problemom 

- 

Źródło informacji o finansowaniu 
projektu ze środków UE 

Informacja o finansowaniu projektu ze środków UE 
została udzielona pacjentce przez lekarza 
prowadzącego.  

Potrzeba organizacji podobnych 
inicjatyw w województwie 
małopolskim 

Uczestniczka dostrzega potrzebę organizacji podobnych 
inicjatyw w województwie małopolskim. Zwraca jednak 
uwagę, by w przyszłości lepiej promować podobne 
wydarzenia.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego wywiadu z uczestnikiem lub jego opiekunem 
prawnym. 

 

 

 


