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Wstęp
Pragnę zaprezentować Państwu, pełny raport prezentujący wyniki badań
poświęconych określeniu stopnia osiągnięcia celów projektu systemowego pt. „Szansa
na lepszą przyszłość” w Gminie Domanice realizowanego w latach 2009 - 2014.
Projekt „Szansa na lepszą przyszłość” realizowany był od kwietnia 2009 roku
do grudnia 2014 roku zgodnie z harmonogramem projektu.
Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet „Promocja integracji społecznej”, działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
poprzez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu miała na celu zwiększenie aktywności zawodowej
mieszkańców Gminy Domanice będących klientami Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Domanicach. Ze względu na zdiagnozowane deficyty zawodowe,
osobowościowe i społeczne Beneficjenci Ostateczni projektu zostali objęci
kompleksową pomocą doradcy zawodowego, psychologa i pracownika socjalnego oraz
ukończyli kursy zwiększające kompetencje zawodowe według wcześniej zaplanowanej
ścieżki reintegracji.
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Uczestnicy projektu
Od roku 2009 projekcie rozpoczęło udział 54 osoby, w tym 32 osoby bezrobotne
(5 osób to osoby długotrwale bezrobotne) i 22 osoby nieaktywne zawodowo. 2
uczestników przerwało swój udział w trakcie trwania projektu( 1 mężczyzna przerwał
swój udział w projekcie w 2014 r. i 1 kobieta przerwała swój udział w projekcie w 2009
r.) natomiast 52 osoby ukończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką rozwoju.
Liczba osób w projekcie

Rok

Kobiet

Mężczyzn

Razem

2009

10

0

10

2010

9

1

10

2011

4

4

8

2012

5

3

8

2013

2

6

8

2014

4

6

10

Suma

33

19

54

W latach 2011 – 2014 wymogiem formalnym określonym już na etapie
składania wniosku o dofinansowanie był dodatkowo warunek, iż min. 10%
Beneficjentów Ostatecznych muszą stanowić osoby posiadające orzeczony stopień
niepełnosprawności i zdolności do podjęcia pracy zarobkowej. Projekt spełnił powyższy
wymóg formalny. Poniżej przedstawiono jaki procent osób niepełnosprawnych
stanowili Beneficjenci Ostateczni projektu „Szansa na lepszą przyszłość”

Uczestnicy projektu
"Szansa na lepszą przyszłość" lata 2011 -2014
osoby
niepełnospraw
ne
15%

osoby nie
posiadające
orzeczenia o
niepełnospraw
ności
85%
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Cel badania
Podstawowym celem przedmiotowego badania jest określenie stopnia osiągnięcia
celów projektu, założonych uprzednio we wnioskach o dofinansowanie. Dodatkowym
elementem będzie zbadanie opinii Beneficjentów Ostatecznych projektu „Szansa na
lepszą przyszłość” na temat trafności, skuteczności i atrakcyjności programu szkolnodoradczego.

Metodologia badania
Narzędzia badawcze wykorzystane w procesie monitoringu i ewaluacji to :
 analiza dokumentów,
 rozmowy z Beneficjentami Ostatecznymi,
 rozmowy z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu,
 ankieta ewaluacyjna,
 ankieta badająca postęp wiedzy,
 arkusz oceny szkolenia.

Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem
W celu zapewnienia przejrzystości procesu zarządzania projektem we wniosku
o dofinansowanie zdefiniowano zakres odpowiedzialności poszczególnych osób, które
były zaangażowane we wdrażanie projektu.
W skład zespołu wdrażającego projekt w latach 2009 – 2014 wchodzili:
1. Kierownik,
2. Koordynator,
2. Specjalista ds. finansowych projektu,
3. Pracownicy socjalni :


w 2009 roku 2 pracowników socjalnych;



w 2010 roku 2 pracowników socjalnych;



w 2011 roku 2 pracowników socjalnych;
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w 2012 roku 3 pracowników socjalnych;



w 2013 roku 2 pracowników socjalnych;



w 2014 roku 2 pracowników socjalnych.
Realizacja projektu przebiegała pod nadzorem Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Domanicach, który koordynację powierzył pracownikowi
zatrudnionemu i wynagradzanemu w ramach projektu (1/2 etatu).
Kierownik sprawował nadzór merytoryczny nad całością projektu, w
szczególności w zakresie kontroli finansów, zarządzania personelem oraz delegowania
dodatkowego zakresu obowiązków związanych z obsługą projektu, prowadził
wewnętrzną kontrolę.
Koordynator sprawował nadzór nad realizacją projektu, czuwał nad zgodnością
działań z założeniami PO KL, przygotowywał dokumentację projektową, materiały
promocyjne, harmonogram działań oraz kontrolował prawidłową realizację założeń
projektu z przyjętym planem. Koordynator na bieżąco współpracował z zespołem
wdrażającym odpowiadał za kontakty z MJWPU, przygotowywał umowy, prowadził na
bieżąco analizę informacji umieszczanych na stronie MJWPU i EFS, monitorował
projekt.
Specjalista ds. finansów/księgowy OPS – do jego zadań należała cała obsługa
finansowa: rozliczenia finansowe, kontrola budżetowa, sprawdzanie kwalifikowalności
wydatków, przygotowywanie dokumentacji źródłowej

do wniosku o płatność,

realizacja płatności poprzez wydzielone konto projektu, opisywanie dokumentów
finansowych projektu, przygotowywanie wniosku o płatność część finansowa.
Specjalista ds. finansowych projektu na bieżąco zaangażowany był również w proces
zarządzania projektem.
Do zadań pracowników socjalnych należało: rekrutacja Beneficjentów
Ostatecznych, prowadzenie kontraktów socjalnych oraz świadczenie pracy socjalnej na
rzecz Beneficjentów Ostatecznych.
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Za

podejmowanie

ostatecznych

decyzji,

nadzór

formalny

i

prawny

odpowiedzialny był Kierownik GOPS.
W zarządzaniu i realizacji projektu uwzględniono też zasadę równości płci.
Koordynator projektu zapoznał się z problematyką równości płci i był odpowiedzialny
za jej przestrzeganie w projekcie.
Wszystkie osoby, które były zaangażowane w bieżącą obsługę projektu
posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenia zawodowe, które umożliwiły
im prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań.
Warto również podkreślić, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał
Umowę ramową nr: UDA-POKL.07.01.01-14-165/09-00 w dniu 01.10.2009 r., która dla
potrzeb realizacji projektu na lata 2012 - 2014 została anektowana w dniu 24.07.2012r.
nr. UDA-POKL.07.01.01-14-165/09-03; następnie 07 listopada 2013r. nr. UDAPOKL.07.01.01-14-165/09-04.

Całkowita wartość projektu systemowego w poszczególnych latach wynosiła:
Rok realizacji
projektu

Wartość projektu
(zł)

Wartość
dofinansowania
(zł)

Wkład własny z
budżetu gminy (zł)

2009
2010
2011
2012
2013
2014

88.211,00
100.040,41
95.843,60
76.869,83
74.223,36
84.666,81

78.948,85
89.536,17
85.780,02
68.705,03
67.147,27
75.152,90

9.262,15
10.504,24
10.063,58
8.164,80
7.076,09
9.513,91

SUMA

519.855,01

465.270,24

54.584,77

Biuro projektu znajdowało się w siedzibie Urzędu Gminy w Domanicach, 08-113
Domanice, Domanice 52, pokój nr 3, parter, tel. (25) 631-29-83,
gopsdomanice@wp.pl.
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e-mail:

Charakterystyka projektu
Gmina Domanice znajduję się w południowej części powiatu siedleckiego
i wschodniej części województwa mazowieckiego. Obszar gminy obejmuje 47 km².
Według stanu na dzień 31.03.2008 r. w Gminie Domanice tj. przed
rozpoczęciem realizacji projektu, mieszkało ogółem 2719 osób, w tym 1.347 kobiet
i 1.372 mężczyzn z czego 54% stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej.
Natomiast według stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu tj.
31.12.2014 r. w Gminie Domanice mieszkało ogółem 2.676 osób, w tym 1.316 kobiet
i 1.360 mężczyzn z czego 1.693 (63%) stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej
(w wieku 18-65).
Z danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika iż na dzień 31.03.2008 r. w Gminie
Domanice było 111 osób bezrobotnych, w tym 66 kobiet i 45 mężczyzn.
Tymczasem na dzień przed rozpoczęciem projektu na lata 2012 - 2014 tj. 31.12.2011 r.
było 140 osób bezrobotnych, w tym 67 kobiet i 73 mężczyzn.
Struktura

wykształcenia

pokazuje,

że

w

większości

były

to

osoby

z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, średnim i policealnym.
Na uwagą zwraca też fakt, że istotną część bezrobotnych stanowiły osoby młode
w wieku do 25 roku życia.
Z powyższych danych wynika, iż mężczyźni i kobiety stanowiły podobnie
liczebnie grupę, chociaż ze względu na podział ról rodzinnych problemy ich dotykające
były bardzo różne.
Ciężar odpowiedzialności za wychowanie i opiekę nad dziećmi ponosiły kobiety.
W sposób specyficzny problem ten dotykał też klientów GOPS, gdzie głównymi
klientami były właśnie kobiety. W 2009 roku na 250 zgłoszeń 146 stanowiły zgłoszenia
kobiet.
Mężczyźni często kończyli swoją edukację na poziomie szkoły podstawowej lub
zawodowej, utrzymywali się z pracy dorywczej, byli jedynymi żywicielami rodziny i na
zainwestowanie w swoje kwalifikacje już nie starczało. Osoby te w większości
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rezygnowały z kontynuowania nauki, kończąc swoją ścieżkę edukacyjną na poziomie
szkoły podstawowej lub zawodowej. Zarobki jakie osiągali były niskie i nie
wystarczające na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Osoby te najczęściej cechowało
niskie poczucie własnej wartości, niezaradność, trudności w radzeniu sobie ze stresem.
Osoby te często pracowały w trudnych warunkach tj. zbyt długie godziny pracy, brak
zapewnionej higieny pracy, praca „na czarno” – czyli brak świadczeń oraz praw
przysługujących przy legalnym zatrudnieniu. Rynek pracy stawia przed bezrobotnymi
duże wymagania tj. dyspozycyjność (praca trzy zmianowa), odpowiednie kwalifikacje i
umiejętności, praca zespołowa. Epicentrum lokalnego rynku pracy jest miasto Siedlce –
odległe, od gminy Domanice ok. 15 – 25 km. Klienci ośrodka mieli utrudniony dostęp
do podjęcia pracy ze względu na brak możliwości dojazdu, komunikacja autobusowa
nie dawała możliwości dojazdu do pracy w trybie zmianowym, osoby zamieszkujące
poza Domanicami (np. Podzdrój, Zażelazna, Śmiary-Kolonia) nawet w dni powszednie
w ciągu dnia miały trudności komunikacyjne i tylko dojazd samochodem był jedynym
środkiem transportu. Bazując na dokumentacji klientów objętych wsparciem ops
można stwierdzić, że osoby te były w trudnej sytuacji socjalno-bytowej i
charakteryzowały się niskim wykształceniem, niskimi lub zdezaktualizowanymi
kwalifikacjami zawodowymi. Brak pracy jest procesem degradacji ekonomicznej,
powoduje doświadczenia destrukcyjne, bierność, i niską samoocenę (osoby z góry
zakładają, że nic im się nie uda). Innymi problemami dotykającymi klientów OPS były
niezaradność, nieprawidłowe wzorce osobowe wyniesione z rodzin i brak wsparcia ze
strony najbliższych. Klienci ops charakteryzowali się trudną sytuacją finansową byli
uzależnieni od pomocy ośrodka. Opisane wyżej czynniki wskazują na konieczność
wsparcia tych osób.
W celu wyeliminowania wymienionych wyżej problemów Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Domanicach postanowił opracować w ramach projektu „Szansa
na lepszą przyszłość” działania, które w efekcie realizacji projektu miały mieć
pozytywny wpływ na podniesienie szans tych osób w dostosowaniu się do wymagań
rynku pracy. Kompleksowy system wsparcia opracowany w ramach projektu
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obejmował działania z zakresu aktywizacji zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz
społecznej (ścieżka reintegracji).
Współfinansowanie przedmiotowego projektu ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego jest nieocenionym czynnikiem, ponieważ wsparcie które
dotychczas w w/w grupie docelowej było oferowane ograniczało się głównie do
zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, ze względu na bardzo ograniczone
środki finansowe jednostki.

Cel zrealizowanego projektu
Głównym celem zrealizowanych projektów było zwiększenie aktywności zawodowej
klientów pomocy społecznej.
Powyższy cel realizowano poprzez zrealizowanie celów szczegółowych.

Cele szczegółowe:
 zdobycie nowych, podniesienie i udoskonalenie już posiadanych kompetencji
o charakterze zawodowym przez uczestników projektu,
 podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych,
 podniesienie samooceny i wiary we własne siły,
 poprawienie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 zwiększenie integracji społecznej.
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Grupy docelowe
Grupą docelową objętą wsparciem w ramach projektu „Szansa na lepszą
przyszłość” byli mieszkańcy Gminy Domanice, korzystający z pomocy społecznej,
w wieku aktywności zawodowej o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach
zawodowych.

Uczestnicy projektu wg płci
mężczyźni
47 %

kobiety
53%

Beneficjenci Ostateczni korzystali z zapewnionych w ramach projektu
instrumentów aktywnej integracji, zastosowano aktywizację zdrowotną, edukacyjną,
zawodową i społeczną.
Warto również dodać, że grupa docelowa została wybrana zgodnie z zapisami
Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL oraz wymaganiami wskazanymi w informacji
dotyczącej realizacji projektów systemowych dla poddziałania 7.1.1 „Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach PO
KL..

Rekrutacja osób do projektu
Uzasadnieniem wyboru grupy docelowej były zdiagnozowane potrzeby
klientów pomocy społecznej i analizy środowiskowej. Rekrutacja była co roku
przeprowadzana

przez

pracowników

socjalnych

według

kolejności

zgłoszeń.

Pracownicy socjalni w procesie rekrutacji opierali się na informacjach zdobytych
podczas wywiadów środowiskowych oraz dokumentacji socjalnej znajdującej się w
ośrodku. Z wszystkich chętnych wyłaniano grupę docelową. Tworzono także listy
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rezerwowe osób spełniających kryteria jeżeli chętnych było więcej niż miejsc. Z
osobami wytypowanymi pracownicy socjalni podpisywali kontrakty socjalne wraz z
określeniem instrumentów aktywnej integracji.
Rekrutacja była przeprowadzana zgodnie z zachowaniem zasad równości szans
– uwzględniając wsparcie w projekcie dla priorytetowych na lokalnym rynku pracy –
kobiet oraz klientów pomocy społecznej.
Warto również podkreślić, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opracował
Regulamin rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych, który został zatwierdzony przez
Kierownika GOPS. W/w regulamin określał przede wszystkim zasady, metody oraz
terminowość rekrutacji.

Działania zrealizowane w ramach projektu
Działania jakie zaplanowano do realizacji projektu : ”Szansa na lepszą
przyszłość” zostały podzielone na cztery następujące zadania:
 Zadanie I Aktywna integracja
 Zadanie II Praca socjalna
 Zadanie III Zasiłki i pomoc w naturze – wkład własny
 Zadanie IV Zarządzanie projektem
Poniżej opisano działania jakie zostały zrealizowane w ramach poszczególnych
zadań.
Zadanie I Aktywna integracja
Zadanie obejmowało wsparcie działań na rzecz integracji społecznej, zdrowotnej,
zawodowej i edukacyjnej.
W ramach integracji społecznej przeprowadzono następujące działania:
W latach 2009 - 2011 zostały przeprowadzone warsztaty kompetencji społecznych
dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych.
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cel: nabycie umiejętności; postawy aktywności, komunikacyjnych, organizacyjnych,
rozwiązywania konfliktów, wzmocnienie poczucia własnej wartości, zarządzania
stresem, postawy asertywnej, organizacji czasu.

Rok

Warsztaty z psychologiem
(liczba osób objętych
wsparciem)

2009
2010
2011
Suma

9
10
8
27

W latach 2011 - 2014 warsztaty kompetencji społecznych zostały zastąpione terapią
psychologiczną dla 33 Beneficjentów Ostatecznych i obejmowały warsztaty grupowe
oraz konsultacje indywidualne po 3 godziny dla każdego BO w roku 2011, po 2
godziny dla każdego BO w latach 2012 - 2014.
Zajęcia prowadzone były przez psychologa.

Rok

Warsztaty z psychologiem
(liczba osób objętych
wsparciem)

2012
2013
2014
Suma

8
8
9
25

W ramach integracji zawodowej przeprowadzono następujące działania:

W każdym roku realizacji projektu były przeprowadzane warsztaty z doradztwa
zawodowego

dla

Beneficjentów

Ostatecznych

i

obejmowały

one

zajęcia

indywidualne (po 3 godziny dla każdego BO w roku 2011, po 2 godziny dla każdego
BO w pozostałych latach) oraz zajęcia grupowe.
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cel: udzielenie poradnictwa i wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji
życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót
do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.
Zajęcia prowadzone były przez doradcę zawodowego.

Rok

Warsztaty z doradcą
zawodowym (liczba osób
objętych wsparciem)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
Suma

9
10
8
8
8
9
52

W ramach integracji edukacyjnej przeprowadzono następujące działania:
Kursy zawodowe/szkolenia dla 52 Beneficjentów Ostatecznych w latach 2009 - 2014
obejmowały:
Szkolenie/Kurs

2009

2010

Gastronomiczny

2011

2012

2013

2014

Razem

3

3

3

2

11

1

12

Obsługa kasy fiskalna

10

1

komputerowy

10

4

Spawacz metodą MAG

3

Prawo jazdy kat. B

7

Prawo jazdy kat. C
Kwalifikacja wstępna
przyśpieszona

1

14
2
5

3

3

18

2

2

1

5

1
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5

2

Fryzjerstwo i wizaż

2

Operator wózka
widłowego

4

Obsługa WF-MAG

1

Zwiększenie kompetencji
wychowawczych w
rodzinie
Elektryk – uprawnienia w
grupie elektrycznej 1 do 1
KW i powyżej
Asystentka
stomatologiczna
Operator koparkoładowarki
Rozpoczęcie i
prowadzenie działalności
gospodarczej z elementami
sprzedaży internetowej

1

2
3

2

10

1

2

9

9

2

1

1

2

2

1

3

1

1

Suma zrealizowanych kursów

95

cel: nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.
Zdobycie nowych, podniesienie i udoskonalenie już posiadanych kwalifikacji
zawodowych przez Beneficjentów Ostatecznych projektu.
Program aktywnej integracji obejmował wsparcie towarzyszące – catering,
materiały szkoleniowe.

Zadanie II Praca socjalna
W ramach zadania „Praca socjalna” została przeprowadzona rekrutacja
Beneficjentów Ostatecznych do projektu. W projekcie wzięli udział pracownicy socjalni
zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domanicach, którzy byli
bezpośrednio zaangażowani w realizację zadań w ramach instrumentów aktywnej
integracji finansowanych z kontraktów socjalnych. Osoby te, były odpowiedzialne za
opracowanie oraz nadzór nad realizacją kontraktów socjalnych dla Beneficjentów
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Ostatecznych. Pracownicy motywowali Beneficjentów Ostatecznych do udziału
w projekcie oraz wspierali w

rozwiązywaniu

bieżących problemów. Pracownicy

socjalni otrzymali wynagrodzenie dodatkowe za przeprowadzenie kontraktów
socjalnych w formie dodatku specjalnego.

Zadanie IV Zarządzanie projektem
Zadanie to obejmowało przygotowanie i realizację projektu, podział zadań przez
Kierownika GOPS, bieżącą koordynacje poszczególnych zadań w tym monitoring,
sprawozdawczość, promocje projektu oraz monitoring i ewaluację.
W ramach zadania „Zarządzane projektem” finansowane było prowadzenie rachunku
bankowego, wynagrodzenie personelu zapewniającego bieżącą obsługę realizacji
projektu (koordynator/umowa o pracę ½ etatu) oraz wynagrodzenie specjalisty ds.
finansów (dodatek).
W ramach realizacji projektu przeprowadzono szereg działań informacyjno promocyjnych mających na celu rozpowszechnienie informacji na temat realizowanego
projektu oraz wsparcia otrzymanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Działania informacyjno-promocyjne:
1. Prowadzono stronę internetowej GOPS, na której regularnie zamieszczano
informacje związane z realizacją projektu oraz źródłach jego finansowania.
Adres strony: www.domanice.osrodekps.org.pl.
2. Wszystkie informacje związane z realizacja projektu zamieszczano także na
tablicy w wewnątrz budynku.
3. Wszystkie pomieszczenia, w których realizowano działania na rzecz projektu
zostały odpowiednio oznakowane.
Należy podkreślić, że wszystkie działania realizowane w ramach w/w zadań
zostały zrealizowane zgodnie z założeniami zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie
projektu a ich realizacja została w pełni zakończona.
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Koszty pośrednie – rozliczano na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków,
w ramach których sfinansowano:
 Koszty zarządu – wynagrodzenie kierownika GOPS,
 Zakup kart do telefonu,
 Zakup tonerów do drukarki,
 Zakup papieru ksero,
 Koszty obsługi strony internetowej.

„Twarde” rezultaty projektu
Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie działania zrealizowane
w ramach projektu miały uzyskać swoje odzwierciedlenie w tzw. twardych i miękkich
rezultatach oferowanego wsparcia.
Twardymi rezultatami projektu w latach 2009-2011 były odpowiednio:
Tabela 1. Wartości osiągniętych wskaźników – rezultaty twarde w roku 2009
WSKAŹNIK

Wartość
docelowa
wskaźnika

Stopień
realizacji
wskaźnika

K

M

Ogółem

9

9

0

9

100%

9

9

0

9

100%

9

9

0

9

100%

liczba klientów instytucji pomocy
społecznej, którzy zakończyli udział w
projekcie

liczba klientów instytucji pomocy
społecznej objętych wsparciem w
ramach kontraktów socjalnych

9 Beneficjentów Ostatecznych
otrzyma komplet
świadectw/dyplomów/zaświadczeń
Zrealizowania programu szkolnodoradczego
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Tabela 2. Wartości osiągniętych wskaźników – rezultaty twarde w roku 2010

WSKAŹNIK

Wartość
docelowa
wskaźnika

Stopień
realizacji
wskaźnika

K

M

Ogółem

10

9

1

10

100%

10

9

1

10

100%

10

9

1

10

100%

10

9

1

10

100%

10

9

1

10

100%

liczba klientów instytucji pomocy
społecznej, którzy zakończyli udział w
projekcie dotyczącym aktywnej
integracji

liczba klientów instytucji pomocy
społecznej objętych wsparciem w
ramach kontraktów socjalnych

10 Beneficjentów Ostatecznych
(9 kobiet i1 mężczyzna) ukończy
zadania aktywna integracja
10 Beneficjentów Ostatecznych
(9 kobiet i 1 mężczyzna) otrzyma
komplet
certyfikatów/dyplomów/zaświadczeń

realizacja programu szkolnodoradczego
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Tabela 3. Wartości osiągniętych wskaźników – rezultaty twarde w roku 2011
Wartość
docelowa
wskaźnika

WSKAŹNIK

Wartość 100%
wskaźnika

Beneficjenci
Ostateczni
K

M

Ogółem

Stopień
realizacji
wskaźnika

4

4

8

100%

(min. do
osiągnięcia)
przynajmniej 5 osób ukończy
kursy zawodowe z wynikiem
pozytywnym

przynajmniej

4

8

5

osoby

przystąpi do egzaminu na
prawo jazdy kat. B

8

osób

uzyska

osób

psychologa

uzyska

7

4

3

7

100%

8

8

4

4

8

100%

8

8

4

4

8

100%

wsparcie

doradcy zawodowego

8

4

wsparcie

Twardymi rezultatami projektu w latach 2012-2014 były:
 przynajmniej 16 osób ukończy udział w projekcie aktywnej integracji,
 25 osób zostanie objętych kontraktami socjalnymi,
 przynajmniej 16 osób ukończy zaplanowane szkolenia,
 przynajmniej 5 osób przystąpi do egzaminu prawa jazdy kat. B.

Narzędziem służącym do pomiaru rezultatów twardych były listy obecności,
dzienniki zajęć w przypadku zajęć grupowych i zajęć indywidualnych, potwierdzenie
odbioru certyfikatów, kontrakty socjalne.
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Poniżej została przedstawiona zbiorcza tabela rezultatów obrazującą przyjęte wskaźniki
oraz wartości docelowe i stopień ich realizacji.

Tabela 4. Wartości osiągniętych wskaźników w latach 2012 - 2014 – rezultaty twarde

WSKAŹNIK

Wartość
docelowa
wskaźnika

Wartość 100%
wskaźnika

w latach 2012 2014

Stopień realizacji
wskaźnika

przynajmniej 16 osób ukończy
udział w projekcie aktywnej

25

16

100%

26

25

100%

24

16

100%

18

5

100%

integracji
25 osoby zostanie objęte
kontraktami socjalnymi

przynajmniej 16 osób ukończy
zaplanowane szkolenia

przynajmniej 5 osób przystąpi do
egzaminu prawa jazdy kat.B.
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„Miękkie” rezultaty projektu
Rezultaty „miękkie” projektu w latach 2009 -2011 to :
1. Osobiste predyspozycje:


poprawienie autoprezentacji,



radzenie sobie ze stresem,



nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów,



nabycie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych.

2. Zdolności motywacyjne:


zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy,



zwiększenie odpowiedzialności za własne decyzje.

3. Zdolności praktyczne:


nabycie umiejętności pisania CV i listu motywacyjnego.
Narzędziem badawczym służącym do pomiaru rezultatów miękkich była ankieta

badająca postęp wiedzy. Badanie przeprowadzono dwukrotnie w celu analizy wyników
pod kątem zmian w czasie. Pierwszy pomiar dokonano przed przystąpieniem
Beneficjentów do udziału w indywidualnych konsultacjach i warsztatach, natomiast
drugi pomiar po ich zakończeniu. Umożliwiło to zbadanie tzw. „przebytej drogi”, czyli
postępu w osiąganiu rezultatów.

Umiejętności autoprezentacji i komunikacji

5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

rozpoczęcie projektu

zakończenie projektu
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Radzenie sobie ze stresem
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
rozpoczęcie projektu

zakończenie projektu

Umiejętność poruszania się po rynku pracy
(pisania CV, listu motywacyjnego, zachowanie na rozmowie kwalifikacyjnej).
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
rozpoczęcie projektu

w trakcie realizacji projektu

zakończenie projektu

Wiara we własne siły – wiara w siebie

5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

rozpoczęcie projektu

zakończenie projektu
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Umiejętności z zakresu kompetencji wychowawczych ( badanie przeprowadzone
tylko w ankiecie w 2009 r.)
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

rozpoczęcie projektu

8

9

zakończenie projektu

Umiejętność rozwiązywania konfliktów (badanie przeprowadzone tylko w ankiecie w
2010 r.)
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

rozpoczęcie projektu

8

9

10

zakończenie projektu

Odpowiedzialność za własne decyzje (badanie przeprowadzone tylko w ankiecie w
2010 r.)
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

rozpoczęcie projektu

7

8

9

10

zakończenie projektu
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We wniosku o dofinansowanie na lata 2012 -2014 założono osiągnięcie
rezultatów miękkich na poziomie
- „przynajmniej 16 osób poprawi umiejętność rodzenia sobie za stresem, kompetencje
życiowe i umiejętności społeczno-zawodowe, podniesie swoją samoocenę i wiarę we
własne siły”.
Narzędziem badawczym służącym do pomiaru rezultatów miękkich była: ankieta
badająca postęp wiedzy. Zastosowane narzędzie ewaluacyjne zostało przygotowane
z uwzględnieniem predyspozycji badanych osób.
Badanie przeprowadzono trzykrotnie w celu analizy wyników pod kątem zmian
w

czasie.

Pierwszy

pomiar

dokonano

przed

przystąpieniem

Beneficjentów

Ostatecznych do udziału w warsztatach, drugi pomiar w trakcie zajęć i warsztatów,
natomiast trzeci pomiar po ich zakończeniu. Umożliwiło to zbadanie tzw. „przebytej
drogi”, czyli postępu w osiąganiu rezultatów.
Ankieta została opracowana i przeprowadzona przez koordynatora projektu. Ankieta
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Uczestnicy projektu przy każdym pytaniu
proszeni byli o zaznaczenie cyfry oznaczającej ich aktualny stan wiedzy lub
umiejętności. Cyfra 1 oznaczała najniższe umiejętności ( nie potrafię/ nie znam wcale),
cyfry 2,3,4 oznaczały odpowiedzi pośrednie, cyfra 5 odpowiadała najwyższym
umiejętnościom (potrafię/znam bardzo dobrze).
Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonego badania ankietowego.
Kompetencje zawodowe
Rok 2012

5
4
3
2
1
0
1

2

3

rozpoczęcie projektu

4

5

6

w trakcie realizacji projektu

7

8

zakończenie projektu
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Rok 2013

5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

rozpoczęcie projektu

5

6

7

w trakcie realizacji projektu

8

zakończenie projektu

Rok 2014

5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

rozpoczęcie projektu

5

6

7

w trakcie realizacji projektu

8

9

zakończenie projektu

Wykres pokazuje, że wszyscy Beneficjenci Ostateczni, uczestniczący w latach 2012 2014 roku w projekcie, podwyższyli swoje kompetencje zawodowe.
Wiara we własne siły – wiara w siebie 2012 - 2014
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

rozpoczęcie projektu

w trakcie realizacji projektu

zakończenie projektu
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Przedstawione wyżej zestawianie prowadzi do wniosku, że w/w wskaźnik został
osiągnięty. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni zwiększyli swoją wiarę we własne siły.

Umiejętności autoprezentacji i komunikacji
2012 - 2014
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

rozpoczęcie projektu

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
w trakcie realizacji projektu

zakończenie projektu

Z powyższych danych wynika, dany wskaźnik został osiągnięty. 100% Beneficjentów
Ostatecznych zwiększyło swoje umiejętności komunikacyjne i autoprezentacyjne.

Odpowiedzialność za własne decyzje 2012- 2014

5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

rozpoczęcie projektu

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
w trakcie realizacji projektu

zakończenie projektu
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Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego można stwierdzić, iż udział
w projekcie przyczynił się do zwiększenia odpowiedzialności za własne decyzje przez
wszystkich Beneficjentów Ostatecznych.
Umiejętność rozwiązywania konfliktów 2012 - 2014

5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
rozpoczęcie projektu

w trakcie realizacji projektu

zakończenie projektu

Powyższy wykres pokazuje, że wszyscy Beneficjenci Ostateczni projektu zwiększyli
umiejętność radzenia sobie ze stresem. Badany wskaźnik został osiągnięty.

Umiejętność poruszania się po rynku pracy 2012 - 2014
(pisania CV, listu motywacyjnego, zachowanie na rozmowie kwalifikacyjnej).

5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
rozpoczęcie projektu

w trakcie realizacji projektu

zakończenie projektu
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Z danych wynika, że wszyscy Beneficjenci Ostateczni zadeklarowali zwiększenie swojej
umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Samoocena 2012 - 2014
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rozpoczęcie projektu

w trakcie realizacji projektu

zakończenie projektu

Powyższe zestawienie prowadzi do wniosku, że Beneficjenci Ostateczni w większości
zwiększyli swoją samoocenę.

Radzenie sobie ze stresem 2012 - 2014
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1
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rozpoczęcie projektu
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w trakcie realizacji projektu

zakończenie projektu
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Badanie danego wskaźnika wykazało jednoznacznie, że w znaczącej większości
ankietowani zwiększyli swoją umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Integracja społeczna 2012 - 2014
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rozpoczęcie projektu
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w trakcie realizacji projektu

zakończenie projektu

Wykres pokazuje, że wszyscy Beneficjenci Ostatecznych zwiększyło swoją integrację
społeczną.
Umiejętności społeczno-zawodowe 2012 - 2014

5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

rozpoczęcie projektu
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Kompetencje życiowe (pytanie było zawarte w arkuszu ankiety w 2014 r.)
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rozpoczęcie projektu

5

6

7

w trakcie realizacji projektu

8

9

zakończenie projektu

Wykres pokazuje, że w znacznej większości Beneficjenci Ostateczni zwiększyli swoje
kompetencje życiowe.

Zwiększenie kwalifikacji zawodowych
Powyższy wskaźnik został zweryfikowany na
certyfikatów/zaświadczeń

po

ukończeniu

podstawie uzyskanych

szkoleń/kursów

zawodowych

przez

Beneficjentów Ostatecznych. Dokumentacja szkoleń zawodowych potwierdza, że 51
Beneficjentów Ostatecznych ukończyło przynajmniej jeden kurs/szkolenie zawodowe
co bezpośrednio przyczyniło do zwiększenia kwalifikacji zawodowych wszystkich
badanych. 1 Beneficjent zakończył swój udział w projekcie przed rozpoczęciem kursu
zawodowego w związku z podjęciem zatrudnienia (liczba BO nie obejmuje 2
uczestników, którzy przerwali swój udział w projekcie).
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Rezultaty projektu – podjęcie zatrudnienia przez Uczestników projektu
30

27

24

22

25
20

17
13

15
10
5

5
0

0

0

Stan na dzień przystąpienia przez uczestnika Stan na dzień zakończenia realizacji ostatniego
do projektu
projektu tj. 31.12.2014 r.
Bezrobotny

Długotrwale bezrobotny

Nieaktywny zawodowo

Podjął zatrudnienie

Na podstawie przeprowadzonych badań można jednoznacznie stwierdzić, że
realizacja projektu „Szansa na lepszą przyszłość” zakończyła się pełnym zrealizowaniem
założonych celów i rezultatów. Projekt przyczynił się do realizacji celów PO KL,
a zwłaszcza celów szczegółowych Priorytetu 7.1. Powyższy wykres ukazuje, iż
zrealizowane kursy i szkolenia zawodowe w dużym stopniu przyczyniły się do
zwiększenia aktywności zawodowej wszystkich uczestników projektu.

Oprócz rezultatów założonych we wniosku o dofinansowanie dodatkowym
elementem niniejszego dokumentu jest zbadanie opinii Beneficjentów Ostatecznych na
temat trafności, skuteczności i atrakcyjności programu szkolno-doradczego.
Zastosowano narzędzie badawcze w postaci ankiety ewaluacyjnej – załącznik nr
2 i arkusz oceny szkolenia – załącznik na 3. Narzędzia badawcze zostały opracowane i
przeprowadzone przez koordynatora projektu.

Uczestnicy projektu przy tytule

każdego z działań zostali poproszeni o zaznaczenie cyfry z pięciostopniowej skali
odpowiadającej ich ocenie. Cyfra 1 oznaczała ocenę najniższą, cyfra 5 ocenę najwyższą.
Z przeanalizowanych dokumentów wynika, że Beneficjenci Ostateczni pozytywnie
ocenili skuteczność i atrakcyjność przebytych szkoleń/kursów/zajęć. Ankietowani nie
zgłaszali negatywnych uwag co do przebytych spotkań, jednoznacznie potwierdzili, że
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zdobyta wiedza podczas uczestnictwa w przyznanym wsparciu będzie przydatna
w poszukiwaniu pracy i codziennym życiu. Informacje przekazywane były w sposób
jasny i zrozumiały, wszyscy uzyskali konkretne i wyczerpujące odpowiedzi na zadawane
pytania oraz ilość godzin w konkretnych blokach tematycznych została również
pozytywnie oceniona. Na uwagę zwraca też fakt, że Beneficjenci Ostateczni pozytywie
ocenili wykonawców szkoleń, warsztatów/kursów/zajęć, ich przygotowanie do zajęć,
sposoby przekazywania wiedzy oraz inne elementy projektu (przerwa kawowa, sale
wykładowe, godziny zajęć) co może świadczyć o prawidłowym działaniu zespołu
wdrażającego projekt przejawiającym się w prawidłowym doborze i kontroli zlecanych
usług.
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Wnioski
Ze względu na fakt, że osiągnięto wszystkie zaplanowane rezultaty projektu,
można jednoznacznie stwierdzić, że cel główny projektu „Szansa na lepszą
przyszłość” został osiągnięty. Realizacja projektu przyczyniła się bezpośrednio do
podwyższenia aspiracji osobistych i kompetencji zawodowych jego uczestników oraz
wpłynęła na zmniejszenie poziomu deficytów psychospołecznych i zminimalizowała
zjawiska wyuczonej bierności. Na podstawie informacji uzyskanych w wyniku
przeprowadzonych w ramach projektu rozmów z zespołem wdrażającym można
jednoznacznie stwierdzić, że wśród osób które wzięły udział w projekcie wzrosły
umiejętności niezbędne do poprawy ich funkcjonowania na rynku pracy. Co więcej,
duże zainteresowanie udziałem w projekcie wskazuje na celowość kontynuacji tego
rodzaju działań w kolejnych latach.

KIEROWNIK
/-/ Marlena Paczek

Raport ewaluacyjny współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
str. 33

Załączniki
Załącznik nr 1: wzór ankiety (poniższy wzór obowiązywał w roku 2009)
Ankieta badająca postęp wiedzy
Projekt „Szansa na lepszą przyszłość”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego
Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji !!!
Niniejsza ankieta służy ocenie Pani postępu wiedzy w wyniku uczestnictwa w projekcie. Przy
każdej umiejętności prosimy o zaznaczenie cyfry oznaczającej aktualny stan Pani wiedzy lub
umiejętności. Cyfra 1 oznacza najniższe umiejętności (nie potrafię, nie znam wcale), cyfrze 5
odpowiadają najwyższe umiejętności (potrafię, znam bardzo dobrze). Cyfry 2,3,4 oznaczają
odpowiedzi pośrednie.

Imię i nazwisko:………………………….

data:……………………………………...

Umiejętność poruszania się po rynku pracy (pisania CV, listu motywacyjny, zachowanie na
rozmowie kwalifikacyjnej)
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Uzyskanie badań medycyny pracy
Posiadam

Nie Posiadam

Wiara we własne siły – wiara w siebie
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Lepsze radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresujących
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Umiejętności autoprezentacji i komunikacji
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Wiedza i umiejętności z zakresu kompetencji wychowawczych
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
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Załącznik nr 2: wzór ankiety (poniższy wzór obowiązywał w roku 2010)
Projekt „Szansa na lepszą przyszłość”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego
Ankieta badająca postęp wiedzy
Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji !!!
Niniejsza ankieta służy ocenie Pani postępu wiedzy w wyniku uczestnictwa w projekcie. Przy
każdej umiejętności prosimy o zaznaczenie cyfry oznaczającej aktualny stan Pani wiedzy lub
umiejętności. Cyfra 1 oznacza najniższe umiejętności (nie potrafię, nie znam wcale), cyfrze 5
odpowiadają najwyższe umiejętności (potrafię, znam bardzo dobrze). Cyfry 2,3,4 oznaczają
odpowiedzi pośrednie.
Imię i nazwisko:………………………….

data:……………………………………...

Umiejętność poruszania się po rynku pracy (pisania CV, listu motywacyjny, zachowanie na
rozmowie kwalifikacyjnej)
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Wiara we własne siły – wiara w siebie
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Radzenie sobie ze stresem
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Umiejętności rozwiązywania konfliktów
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Odpowiedzialność za własne decyzje
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Umiejętności autoprezentacji i komunikacji
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Pewność siebie w kontaktach interpersonalnych
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Motywacja do aktywnego poszukiwania pracy
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1….................2……..…………3…..……………4……..…………5

Załącznik nr 3: wzór ankiety (obowiązywał w latach 2011 -2014)
Ankieta badająca postęp wiedzy ( Nr 1, 2 lub 3)
Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji !!!
Niniejsza ankieta służy ocenie postępu wiedzy w wyniku uczestnictwa w projekcie.
Przy każdej umiejętności prosimy o zaznaczenie cyfry oznaczającej aktualny stan Pani/ Pana
wiedzy lub umiejętności. Cyfra 1 oznacza najniższe umiejętności (nie potrafię, nie znam
wcale), cyfrze 5 odpowiadają najwyższe umiejętności (potrafię, znam bardzo dobrze). Cyfry
2,3,4 oznaczają odpowiedzi pośrednie.
W przypadku jakichkolwiek niejasności co do niżej wymienionych zagadnień prosimy o
kierowanie pytań w trakcie przeprowadzania badania do personelu projektu tj. koordynatora,
pracownika socjalnego lub trenera i nie zaznaczanie odpowiedzi przy niejasnych dla Pana/Pani
Zagadnieniach
Imię i nazwisko:………………………….

data:……………………………………...

Kompetencje zawodowe
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Kompetencje życiowe
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Umiejętności społeczno-zawodowe
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Umiejętności autoprezentacji i komunikacji
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Odpowiedzialność za własne decyzje
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Umiejętności rozwiązywania konfliktów
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Umiejętność poruszania się po rynku pracy (pisania CV, listu motywacyjny, zachowanie na
rozmowie kwalifikacyjnej)
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1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Wiara we własne siły – wiara w siebie
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Samoocena
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Radzenie sobie ze stresem
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
Integracja społeczna
1….................2……..…………3…..……………4……..…………5
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Załącznik nr 4: wzór ankiety (obowiązywał w latach 2009-2014)
Ankieta ewaluacyjna
Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji
Niniejsza ankieta służy ocenie poziomu zajęć prowadzonych w ramach projektu. Przy tytule
każdego z działań (szkolenie, warsztaty, spotkania indywidualne) znajdzie Pan/i
pięciostopniową skalę – prosimy o zakreślenie liczby, która odpowiada Pani/a ocenie.
Podobnie jak w szkole1 - oznacza ocenę najniższą, 5 – oznacza ocenę najwyższą.
Jeżeli warsztaty lub szkolenia jeszcze się nie odbyły prosimy o zaznaczenie kratki przy
odpowiedzi „nie miałam”
Imię i nazwisko:………………………….

data:…………………

Rodzaj zajęć

Pani/a ocena

Warsztaty z psychologiem

1

2

3

4

5

[ ] nie miałam zajęć

Warsztaty doradztwa zawodowego

1

2

3

4

5

[ ] nie miałam zajęć

Indywidualne zajęcia z psychologiem

1

2

3

4

5

[ ] nie miałam zajęć

Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
1 2

3

4

5

[ ] nie miałam zajęć

Kursy/szkolenia zawodowe

3

4

5

[ ] nie miałam zajęć

1

2

Teraz prosimy o ocenę innych elementów Projektu
Rodzaj zajęć

Pani/a ocena

Przerwa kawowa

1

2

3

4

5

Sale wykładowe

1

2

3

4

5

Godziny zajęć

1

2

3

4

5

W jakim stopniu projekt spełniał Pani/a oczekiwania? 1=w ogóle nie spełniał,
5=spełniał w 100%
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W jakim stopniu projekt spełniał Pani/a oczekiwania?

1

2

3

4

5

Co był/a Pan/i zmienił/a w projekcie?
………………………………………………………………………
Załącznik nr 5: wzór ankiety (obowiązywał w latach 2009-2014)

ARKUSZ OCENY SZKOLENIA
INSTRUKCJA: Informacje przekazane przez Panią/a w niniejszym Arkuszu stanowić będą ważną
wskazówkę dotyczącą skuteczności i atrakcyjności przebiegu szkolenia, które się właśnie
zakończyło. Dlatego też uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższych rubryk i przekazanie
niniejszego Arkusza osobie odpowiedzialnej za organizację szkolenia. Dziękujemy za pomoc.

Temat szkolenia

Organizator szkolenia
Wykonawca szkolenia

Data

Miejsce szkolenia
Skala oceny jest od 0 (ocena najsłabsza) do 5 (ocena najlepsza).
Czyli 0 = Zdecydowanie NIE,
3 = Tak sobie,
5 = Zdecydowanie TAK
Prosimy o przyznanie punktów zaznaczając odpowiednie pole:
A. Program i metody
Czy uzyskał/a Pan/i nowe umiejętności i poszerzył/a zasób wiedzy 0

1

2

3

4

5

W jakim stopniu nowe wiadomości i umiejętności są dla Pani/a
przydatne

0

1

2

3

4

5

Czy informacje były przekazywane w sposób jasny i zrozumiały

0

1

2

3

4

5

Czy uzyskał/a Pan/i odpowiedź na wszystkie pytania

0

1

2

3

4

5

Jeśli liczba godzin szkolenia była wystarczająca proszę zaznaczyć
cyfrę 3.
Jeśli nie proszę napisać czy godzin było za mało, czy za dużo.

0

1

2

3

4

5
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B. Uczestnicy
Proszę ocenić Pani/a chęć do uczestnictwa w szkoleniu (0żadna, 5 – bardzo wysoka)
Czy praca w grupie przebiegała w dobrej atmosferze

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Proszę ocenić jakość posiłków i poczęstunków w czasie szkolenia

0

1

2

3

4

5

Proszę ocenić materiały szkoleniowe (np. to co było
wydrukowane).

0

1

2

3

4

5

Proszę ocenić przygotowanie do zajęć

0

1

2

3

4

5

Czy potrafił przekazywać wiedzę
Czy potrafił zadbać o pozytywną atmosferę w czasie zajęć

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Czy przekazał informacje istotne w dziedzinie szkolenia

0

1

2

3

4

5

C. Organizacja

Uwagi i zastrzeżenia - jeśli zaistniały – proszę wymienić
D. Wykładowca:
IMIĘ I NAZWISKO:

Czego się Pan/i nauczył/a w trakcie tego szkolenia?

Czy zdobyta wiedza podczas szkolenia będzie przydatna w poszukiwaniu pracy?

Czego Pani/a zdaniem zabrakło w trakcie tego szkolenia?

Jakie ogólne uwagi ma Pan/i do właśnie zakończonego szkolenia?

Raport ewaluacyjny współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
str. 40

........................................................................................
imię i nazwisko
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