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I.WSTĘP 

 

Celem niniejszego Raportu jest przedstawienie wyników ewaluacji działań 

prowadzonych na rzecz uczestników w projekcie systemowym pod nazwą „Aktywizacja 

społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” zrealizowanego przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w okresie od maja 2008r. do stycznia 2015r. w ramach Poddziałania 7.1.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

 

 

 

II.ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU 

 

Głównym celem projektu było: 

Zwiększenie szans na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej MOPS. 

 Podstawowe przesłanki realizacji projektu: 

 Jedną z głównych przyczyn korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jest 

bezrobocie, które może zagrażać wykluczeniem społecznym tych osób, 

 Pozostawanie bez pracy prowadzi do wycofania się osób z życia społecznego 

i poszukiwania pracy, grożąc głębszą izolacją i wykluczeniem społecznym, 

 Brak dochodów może prowadzić do uzależnienia się od pomocy społecznej, 

pogorszenia stanu zdrowia i ewentualnie niepełnosprawności, 

 Osoby bezrobotne obok niskiego poziomu wykształcenia i kwalifikacji charakteryzują 

się niskimi umiejętnościami psychospołecznymi i życiowymi oraz brakiem wiary we 

własne siły i możliwości. Objawia się to w postaci lęku przed aktywnym 

poszukiwaniem pracy i rozmową z pracodawcami. Osoby te nie potrafią przygotować 

dokumentów aplikacyjnych i łatwo rezygnują z poszukiwania pracy po pierwszym 

niepowodzeniu. 

Wnioski wynikające z diagnozy sytuacji klientów zostały sformułowane w postaci celów 

szczegółowych, które określono w następujący sposób: 



3 
 

1. Zdobycie kluczowych umiejętności społecznych umożliwiających wejście na rynek 

pracy poprzez ukończenie Klubu integracji Społecznej. 

2. Nabycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i znajomości internetu. 

3. Finansowe wsparcie osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie. 

4. Wdrażanie przez pracowników socjalnych instrumentów aktywnej integracji. 

5. Skierowanie i sfinansowanie dla osób zainteresowanych zajęć szkolnych związanych 

z uzupełnieniem wykształcenia. 

Zaplanowano również wpływ realizacji projektu na inne podmioty niż grupa docelowa: 

a) zmiana wizerunku MOPS w społeczności lokalnej jako instytucji oferującej usługi w 

zakresie aktywnej integracji wzmacniającej osoby bezrobotne i pobudzającej ich 

aktywności – odejście od postrzegania Ośrodka jako jednostki oferującej tylko pomoc 

materialną, 

b) wdrożenie projektu wpłynie na lepszą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy. 

Zawarte porozumienie z PUP i jego realizacja powoduje konieczność bliższych 

uzgodnień i stałą wymianę informacji, 

c) przybliżenie władzom samorządowym problemów osób bezrobotnych i możliwości 

ich rozwiązania. Szerzenie wiedzy na temat ekonomii społecznej, 

d) poprawa wizerunku osób bezrobotnych wśród sąsiadów i w lokalnej społeczności. 

Angażując się w projekt bezrobotni klienci MOPS wzmacniają swoje kompetencje 

społeczno-zawodowe, co wpływa na lepsze funkcjonowanie w najbliższym 

środowisku. 

 

 

 

III.  DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO REALIZACJI CELÓW PROJEKTU 

 

 Klub Integracji Społecznej w ramach którego prowadzone były kompleksowe 

działania na rzecz osób bezrobotnych jest jednostką funkcjonującą w strukturze MOPS. Jej 

celem jest realizacja działań umożliwiających udzielanie osobom pomocy w odbudowaniu 

i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie 

do pełnienia ról społecznych, w podniesieniu kwalifikacji zawodowych jako wartości 

na rynku pracy. KIS to także miejsce, gdzie udziela się wsparcia dla integrowania się grup 

osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, to miejsce pomagające  

samoorganizować się jego członkom, podejmować przez nich wspólne inicjatywy 
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i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia 

własnych miejsc pracy. Podstawowym celem KIS jest świadczenie usług, które wpisują się w 

pojęcie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Usługi w Klubie Integracji Społecznej to zespół kompleksowych działań zmierzających do 

zapewnienia osobom zagrożonym marginalizacją pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa 

socjalnego rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc 

w osobistym rozwoju. 

 W ramach KIS dla wszystkich edycji projektu prowadzone były warsztaty: 

1. Autodiagnozy – określenie własnych możliwości i potrzeb zawodowych, budowanie 

potencjału zawodowego.  

2. Aktywnego poszukiwania pracy (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, metody, 

techniki i sposoby poszukiwania pracy, symulacje rozmów kwalifikacyjnych). 

3. Informacji zawodowych (uwarunkowania współczesnego rynku pracy). 

4. Podstaw autoprezentacji. 

5. Motywacja do działania. 

6. Skutecznej komunikacji interpersonalnej. 

7. Podstaw przedsiębiorczości. 

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej w ramach corocznej edycji projektu prowadzone 

były przez okres 6 miesięcy w cyklu cotygodniowych, dwudniowych spotkań. Zajęcia 

obejmowały także spotkania grupy samopomocowej oraz prowadzona była edukacja w grupie 

samokształceniowej (zagadnienia etyki i kultury, profilaktyka uzależnień, wsparcie dla osób 

niepełnosprawnych, zabezpieczenie potrzeb dzieci). 

 W KIS szkolenia prowadzone były zarówno w formie warsztatów, wykładów jak 

i konsultacji indywidualnych, na które składały się w każdym roku: 

 Zajęcia z psychologiem w zakresie kompetencji i umiejętności psychospołecznych w 

wymiarze 84-96 godzin. 

 Zajęcia z doradcą zawodowym – warsztaty oraz konsultacje indywidualne, w ramach 

których uczestnicy nabywali kompetencje związane z poszukiwaniem pracy, tworzyli 

wraz z doradca Indywidualne Plany Działania w wymiarze 84 godzin. 

 Zajęcia z podstaw obsługi komputera i internetu w wymiarze 50 -60 godzin dla każdej 

grupy. 

 Zajęcia z prawnikiem – wykłady zapoznające uczestników z zagadnieniami prawa 

pracy oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wymiar godzin zajęć – od 12 do 24. 
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 Zajęcia z trenerem kompetencji społecznych – treningi grupowe w zakresie 

kompetencji i umiejętności w ramach relacji interpersonalnych i treningi rozwoju 

osobistego w wym. 36 godzin. 

W celu integracji grup projektowych oraz wzmocnieniu udziału w projekcie 

organizowane były rokroczne spotkania w gospodarstwie agroturystycznym, wycieczki do 

Warszawy połączone ze zwiedzaniem Zamku Królewskiego i wizytą w teatrze oraz jedno lub 

kilkudniowe wycieczki na Mazury, do Trójmiasta i Kazimierza Dolnego. Ponadto uczestnicy 

projektu w ramach wizyt studyjnych odwiedzali spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa 

społeczne. 

 Na zakończenie każdej edycji projektu organizowane było seminarium z udziałem 

władz Miasta w trakcie którego wręczano certyfikaty uczestnictwa w KIS oraz zaświadczenia 

o ukończeniu kursu komputerowego. 

 

 

 

IV. UCZESTNICY PROJEKTU 

 

 Zaplanowano, że  wsparciem zostanie objęta grupa osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, nie posiadająca zatrudnienia, 

zamieszkująca w Przasnyszu. 

W projekcie w latach 2008-2014, łącznie uczestniczyły 94 osoby, w tym: 88 kobiet i 6 

mężczyzn. 4 osoby z różnych przyczyn przerwały udział w projekcie i tym samym go nie 

ukończyły. 

 

Tabela nr 1. Status na rynku pracy osób uczestniczących w projekcie 

 

L.p Status osoby na rynku 

pracy 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

     

1 Bezrobotni 81 5 86 

w tym długotrwale 

bezrobotni 

66 5 71 

2 Osoby nieaktywne 

zawodowo 

6 1 7 

3 Zatrudnieni 1 0 1 

4 Ogółem   94 
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 Zdecydowanie wśród uczestników przeważały osoby długotrwale bezrobotne, które 

stanowiły 75,5% wszystkich uczestników. 

 

 

          Tabela 2. Przedział wiekowy osób uczestniczących w projekcie  

 

 

L.p Przedział wiekowy Kobiety Mężczyźni Ogółem 

1 Osoby w wieku (18-24) 6 0 6 

2 Osoby w wieku (25-34) 29 2 31 

3 Osoby w wieku (34-55) 52 3 55 

4 Osoby w wieku 

starszym (55-64) 

1 1 2 

 

Osoby w wieku 34-55 lat stanowiły przeważającą grupę (58,5%), następną grupę 

wiekową były osoby w wieku 25-34 lata (32,9%). 

 

 

Tabela nr 3. Wykształcenie osób uczestniczących w projekcie 

 

L.p Wykształcenie Kobiety Mężczyźni Ogółem 

1 Podstawowe, gimnazjalne 28 1 29 

2 Zasadnicze zawodowe 41 3 44 

3 Średnie 14 2 16 

4 Policealne 3 0 3 

5 Wyższe 2 0 2 

 OGÓŁEM   94 

 

Wśród uczestników projektu największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym – 46,8%, następna grupa to osoby w wykształceniem 

podstawowym i gimnazjalnym – 30,8%. 
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V.   BUDŻET PROJEKTU 

 

Wartość całkowita projektu -  1 123 209,34 zł 

Dotacja  -  1 004 478,61 zł 

Wkład własny           -    118 730,73 zł 

 

 

1. Wydatki finansowe na realizację projektu w latach 2008-2015 

ZADANIE 1 AKTYWNA INTEGRACJA 467 321,09 zł 

ZADANIE 2 PRACA SOCJALNA 332 617,91 zł 

ZADANIE 3 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 118 728,73 zł 

ZADANIE 5 ZARZĄDZANIEPROJEKTEM 104 578,88 zł 

w tym CROSS FINANCING 39 337,78 zł 

 

 

 

 

 

Autorzy raportu: 

Joanna Cieślik – Dyrektor MOPS 

Magdalena Król – koordynator projektu 

Katarzyna Przybysz- członek Zespołu Projektowego 
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Zakład Socjologii Ekonomicznej 

Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport  z badania ewaluacyjnego projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa 

szansą na usamodzielnienie” realizowanego przez Miejski Ośrodek  pomocy Społecznej w 

Przasnyszu w latach 2008-2014  
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Wstęp 

Prezentowany raport  powstał w ramach projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa 

szansą na usamodzielnienie, realizowanego zgodnie z  priorytetem VII Promocja integracji 

społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez ośrodki pomocy społecznej POKL. Zasadniczym celem ewaluowanego projektu były 

działania podnoszące aktywność społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem 

społeczno-ekonomicznym  oraz pośrednio profesjonalizacja i podniesienie jakości pracy z 

rodzinami dotkniętymi bądź zagrożonymi mechanizmami społecznej marginalizacji. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu  od  2008 r.  realizuje zadania pracy 

środowiskowej w ramach  projektów systemowych PO KL kierowanych do Ośrodków 

Pomocy Społecznej. Edycje pierwszych trzech projektów łączyły elementy aktywizacji 

społecznej i zawodowej, jednak ze względu na specyfikę lokalnego rynku pracy  oraz 

indywidualne potrzeby beneficjentów projektu od  2011  zadania projektowe koncentrują  się 

na aktywizacji społecznej uczestników projektu. Wysoka stopa  bezrobocia   utrzymująca się 

w powiecie, powiatach ościennych oraz społeczna  stareotypizacja  osób korzystających z 

pomocy społecznej bardzo ogranicza możliwości ośrodka pomocy społecznej w zakresie 

aktywizacji zawodowej. Reintegracja społeczna jest ważnym elementem procesu reintegracji 

zawodowej szczególnie w przypadku osób długotrwale bezrobotnych. Pozostawanie poza 

rynkiem pracy dłużej niż dwa lata powoduje utratę umiejętności zawodowych, niską 

samoocenę nie tylko w zakresie  kompetencji zawodowych, sprzyja procesom  marginalizacji 

społecznej z powodu niewystarczających dochodów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Przasnyszu, realizując projekty systemowe wśród osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym z powodu braku pracy, niskich kompetencji, niepełnosprawności w środowisku 

tzw. trudnego rynku pracy,  wypełnia założenia definicyjne pracy socjalnej. 

Zagania ogólne oraz szczegółowe projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Przasnyszu  w pełni wpisuje się w  założenia ustawodawcy odnośnie organizacji 

pomocy społecznej i uwarunkowań pracy socjalnej z osobami zagrożonymi procesami 

marginalizacji w ramach projektów systemowych.  
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Prezentowany   raport związany jest z dwoma kwestiami. Po pierwsze, przedstawiana jest  

analiza dotycząca wpływu siedmioletniego okresu realizacji projektu systemowego na  pracę  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.  Mimo, iż istnieją rozmaite statystyki 

dostarczające podstawowych informacji na temat zrealizowanych projektów systemowych  w  

ośrodkach pomocy społecznej, nie ma pogłębionych, jakościowych analiz ukazujących 

wymierny wpływ działań projektowych  na  społeczność lokalną, uczestników projektu oraz 

ośrodki pomocy społecznej i ich pracowników. Po drugie, praktyczny wymiar prowadzonych 

badań ewaluacyjnych. Analiza  ma charakter badawczo – praktyczny. Wiedza pozyskana w 

badaniach pozwoli wyodrębnić te obszary problemowe w środowisku lokalnym i wśród  

beneficjentów projektu, wymagają szczególnego wsparcia,  a przełożyły się to  na stworzenie 

programu warsztatowo – szkoleniowego dla kolejnych edycji projektu systemowego.  

W świetle zapisów ustawy o pomocy społecznej, pracownik socjalny zobowiązany jest 

pomagać osobom, rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych wykorzystując 

do tego dostępne narzędzia i zasoby (zarówno materialne, organizacyjne, jak i swoją wiedzą, 

umiejętnościami). Dlatego też w centrum zainteresowania zrealizowanych badań była 

identyfikacja i ocena pracowników socjalnych  wpływu projektu na  klienta ośrodka pomocy 

społecznej, który uczestniczył w zajęciach. Raport stara się określić  jakość i skuteczność 

udzielonego w projekcie wsparcia w perspektywie  pracowników socjalnych.  

 

1. Metodologia 

1.1. Cel badań 

  

Podstawowym celem badań ewaluacyjnych jest ocena założonych w projekcie rezultatów 

w grupie osób objętych działaniami  oraz pracowników socjalnych zaangażowanych 

bezpośrednio i pośrednio w zadania projektowe które, wzmocniły procesy  profesjonalizacji i 

podniesienia jakości pracy z osobami czy rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi społeczną 

marginalizacją. Z uwagi na cele i założenia projektów systemowych realizowanych przez 

ośrodki pomocy społeczne w  badaniu ewaluacyjnym przyjęłam dwa podstawowe cele 

przeprowadzonych, w ramach projektu, badań:  

 

 diagnostyczny pozwalający zidentyfikować kluczowe czynniki wpływające na jakość i 

skuteczność metod pracy indywidualnej i   pracy środowiskowej, które zostały 

zrealizowane w toku sześciu lat realizacji projektu; prezentujących opinie i oceny 
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efektywności  pracowników socjalnych na temat wpływu działań projektowych na 

trajektorie losów ich podopiecznych; oraz prezentujący losy poszczególnych 

uczestników projektu; 

 

 informacyjno – praktyczny, ściśle związany z określeniem obszarów potrzeb 

indywidualnych i środowiskowych w kontekście zadań już zrealizowanych jak i tych 

podejmowanych przez MOPS w przyszłych latach. Wyniki badań, poza dostarczeniem 

istotnej wiedzy diagnostycznej ukazującej efektywność działań projektowych na 

indywidualne losy beneficjentów jak i  specyfikę środowiskowej pracy socjalnej; 

wyniki analiz zostaną zaprezentowane społeczności lokalnej, spełniając tym samym 

zasadę dostępności do informacji na temat zadań realizowanych przez instytucje 

samorządowe w ramach publicznych wydatków.  

 

Omawiany projekt ewaluacyjny  został pomyślany tak, aby obejmował interesujący 

zamawiającego obszar problemowy szerzej niż wynikałoby to jedynie określenia stopnia 

realizacji zdefiniowanych w projekcie celów.  

 

 

1.2. Metody i techniki badawcze, źródła danych 

  

Głównym założeniem raportu ewaluacyjnego było zestawienie trzech różnych 

perspektyw obecnych i ściśle powiązanych ze sobą w pracy projektowej. Są to obszary, 

obejmujące  pracę indywidualną i  w grupie osób zakwalifikowanych do projektu oraz opinie 

pracowników ośrodka pomocy społecznej na temat metody pracy warsztatowej jako jednego z 

elementów pracy środowiskowej. 

Badanie ewaluacyjne  obejmowało również diagnozę indywidualnych losów osób, które 

przeszły przez projekt, to jak poradziły sobie z różnymi obszarami problemowymi, które w 

danym momencie kwalifikowały do uczestnictwa w projekcie.   

W trosce o kompleksowość prowadzonych badań, omawiany projekt badawczy został 

podzielony na trzy, odrębne, niezależne części powiązane jednakże wspólnym celem, jakim 

była analiza efektywności projektu systemowego  w wymiarze jednostki oraz wpływu na 
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pracę  środowiskową pracowników socjalnych oraz identyfikacja tych obszarów, które 

wymagają szczególnego wsparcia. Do każdej z części zastosowano inną technikę badawczą. 

Wykorzystano zarówno metody ilościowe (wywiady kwestionariuszowe,) i jakościowe 

(dyskusje grupowe) oraz obserwację uczestniczącą.   

 

 

1.3. Realizacja badań. Opis czynności badawczych 

 

Badanie ewaluacyjne  zostało zrealizowane we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Przasnyszu w okresie od czerwca  roku do listopada 2014 roku. 

Realizację badania podzielono na dwa etapy.  

W pierwszym etapie zostały zrealizowane dwie części badania obejmujące: 

a) diagnozę trajektorii losów osób, które uczestniczyły w projekcie 

systemowym w latach 2008-2013 

b) analizę opinii pracowników socjalnych, nie zaangażowanych bezpośrednio 

w realizację projektu systemowego prowadzonego przez MOPS w 

Przasnyszu 

Najważniejszą grupą respondentów badania były osoby, które uczestniczyły w 

projekcie w poszczególnych latach. Badania w tej grupie było podzielone na  trzy etapy; w 

pierwszym zaproszono celowo dobraną grupę respondentów na wywiad grupowy w trakcie 

którego  przeprowadzona została na koniec spotkania ankieta audytoryjna, w drugim etapie 

pracownicy socjalni skontaktowali się z uczestnikami projektu z lat 2008-2013 i przekazali 

ankietę do samodzielnego wypełnienia. Trzeci etap  - to wywiad grupowy i ankieta 

audytoryjna w grupie uczestników zajęć projektowych w 2014 roku. 

Dobór respondentów w pierwszym etapie badania ewaluacyjnego opierał się na  

celowym wskazaniu osób uczestniczących w zajęciach w każdym roku, które wyróżniły się 

na tle grupy, ze względu na cechy osobowości, sytuację osobistą, zaangażowanie w działania 

projektowe oraz osób, które po zakończeniu projektu podjęły pracę i utrzymały ją do dnia 

badania (czerwiec/lipiec 2014). 
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Sporządzając diagnozę w  tej grupie respondentów  -  osób uczestniczących w 

projekcie zebrano informacje na temat: 

 oceny wpływu uczestnictwa w projekcie na sytuację zawodową i osobistą, 

 określenia zakresu konieczności korzystania z pomocy MOPS, 

 charakteru i ogólnych zasad wykonywanej pracy, 

 osobistych opinii na temat projektu ze wskazaniem jego mocnych stron oraz 

obszarów, które mogły być w opinii respondenta inaczej zaplanowane i 

zrealizowane, 

 

W tym samym czasie (czerwiec 2014) badaniami objęto wszystkich pracowników 

socjalnych (nie zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu) ośrodka pomocy 

społecznej, którzy  pracują w środowisku i na co dzień spotykają się z osobami które 

„przeszły” działania projektowe, jak i osobami które były przez nich  typowane do procesu 

rekrutacji,  a nie zostały w danym roku zakwalifikowane. W tej grupie najważniejsza była 

refleksja pracowników socjalnych na temat wpływu projektu systemowego na ich (każdego z 

pracowników socjalnych biorących udział w tej części badania)  pracę w terenie oraz oceny 

wpływu ponad 6-miesięcznego uczestnictwa w zajęciach  na osoby, które  korzystały i nadal 

korzystają z pomocy MOPS.  Pracownicy socjalni zgłaszali również swoje uwagi do realizacji 

projektu oraz zmian, które w ich ocenie mogą być wykorzystane w kolejnych edycjach.  

Ważną grupę wśród pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPS w Przasnyszu, 

stanowią pracownicy bezpośredni zaangażowani w pracę i realizację projektu systemowego. 

Ich praca i zaangażowanie stanowi istotny wkład w wymierne i formalne efekty projektu oraz 

przede wszystkim te efekty na poziomie indywidualnym wynoszonym przez każdego z 

uczestników. Opinie tej grupy pracowników oraz ich osobiste refleksje i oceny dotyczące 

projektu są ważne z powodu  ich dalszych losów zawodowych, wpływu na mentalność i 

jakość pracy całego zespołu pracowników socjalnych danego ośrodka. Realizacja projektów 

systemowych przez ośrodki pomocy społecznej w Polsce zmieniła wizerunek działań w sferze 

pomocy i integracji społecznej. Na ile taka zmiana i w jakim stopniu zaszła w badanym 

ośrodku oraz w jakim stopniu projekt systemowy stał się katalizatorem zmiany w grupie 

pracowników socjalnych bezpośrednio zaangażowanych w działania projektowe. 
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Otrzymany materiał empiryczny opiera się na kwestionariuszach wypełnionych przez 

beneficjentów projektu z lat 2008-2014 w trzech grupach  oraz dwóch  grup  pracowników 

socjalnych – pierwszej, pracowników  nie zaangażowanych bezpośrednio  w  realizację 

projektu oraz drugą składającą się z 4  osób pracujących w projekcie i współpracujących i z 

uczestnikami i specjalistami na każdym etapie działań projektowych. W badaniu 

wykorzystano 3 kwestionariusze; 1 – skierowany do  legalnie pracujących w dniu badania 

beneficjentów projektu systemowego, 2 – do osób niepracujących (uczestników projektu 

systemowego 2008-20013) oraz 3 do pracowników socjalnych.  Pytania zawarte w ankiecie 

dla pracujących i niepracujących beneficjentów projektu  miały charakter zamknięty i otwarty 

dotyczyły: poziomu satysfakcji z uczestnictwa w projekcie, form korzystania z pomocy 

MOPS, pytań dotyczących pracy i sposobu jej poszukiwania, rodzaju wykonywanych 

aktualnie prac w formie legalnego i nielegalnego zatrudnienia, typu wykształcenia i 

podejmowanych wysiłków celem zdobycia nowych kwalifikacji, oceny uczestnictwa w 

projekcie z perspektywy zdobycia nowych umiejętności przydatnych w poszukiwaniu pracy, 

rozwiązywaniu trudnych sytuacji w życiu prywatnym, określenia stopnia zażyłości i 

znajomości z innymi uczestnikami projektu, zmiany perspektywy postrzegania siebie w 

grupie oraz swoich problemów. Ankieta była wypełniana w pierwszej części spotkania w 

trakcie którego była przeprowadzona dyskusja (wywiad grupowy) na temat projektu, oceny 

jego efektywności, możliwości podjęcia współpracy w ramach spółdzielni socjalnej jak i 

refleksji nad przeszkodami, które uniemożliwiły powstanie takiej spółdzielni.   

W trakcie spotkania z pracownikami socjalnymi )pierwsza grupa) była przeprowadzona 

dyskusja grupowa na zakończenie której wypełnili ankietę.  

 

Druga część badania zrealizowana  do końca listopada 2014 roku, zakładała 

przeprowadzenie przy udziale pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację 

projektu systemowego ankiet (wzór 1 lub 2 zrealizowany w pierwszej części) wśród 

beneficjentów projektu, którzy nie byli wskazani do dyskusji grupowej. 

W dniu 18 listopada 2014 roku został przeprowadzony wywiad grupowy oraz ankieta 

audytoryjna z beneficjentami projektu realizowanego  w 2014 roku.  

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

2. Omówienie wyników badania ewaluacyjnego w grupie beneficjentów projektu 

systemowego 

2.1 Beneficjenci projektu systemowego realizowanego przez MOPS w Przasnyszu 

w latach 2008-2013  

 

Grupa osób, która przeszła działania projektowe realizowane w formie zajęć 

grupowych, indywidualnych, wyjazdów integracyjnych  - była bardzo zróżnicowana 

pod względem cech demograficznych, osobistego doświadczenia życiowego i 

zawodowego. Spowodowane to było m.in. zmieniającymi się założeniami 

projektowymi, które były dopuszczalne przez zleceniodawcę w każdym roku realizacji. 

Zebrany materiał empiryczny w grupie respondentów – uczestników projektu 

systemowego, do których dotarli pracownicy socjalni i poprosili o wypełnienie ankiety - 

pozwala na określenie stopnia efektów działań projektowych oraz subiektywnej oceny 

wpływu uczestnictwa w zajęciach na  życie i uczestnictwo osób i ich rodzin w życiu 

wspólnoty. 

Respondenci wypełniali samodzielnie ankiety, najczęściej na terenie MOPS w 

Przasnyszu, mieli zapewnione warunki do zastanowienia się i nieskrępowanego 

udzielania odpowiedzi na poszczególne pytania. Formularz ankiety był tożsamy z 

wariantami ankiety (dla osób pracujących i niepracujących), który był wypełniany przez 

grupy wyłonione do zogniskowanego wywiadu grupowego, który był przeprowadzony 

w lipcu 2014 roku. 

Analiza opiera się na 36 poprawnie wypełnionych kwestionariuszach, z grupy tej w 

okresie badania 14 osób zadeklarowało, że są osobami pracującymi a wśród nich 1 

osoba, która po zakończeniu projektu założyła swoją działalność gospodarczą.  

Celem aktywnej integracji społecznej  - co było również celem wiodącym  w toku 

realizacji projektu systemowego w MOPS w Przasnyszu  - jest przywracanie lub 

nabycie nowych możliwości lub zdolności do zatrudnienia i integracji w środowisku 

rodzinnym i społecznym osób które doświadczają procesów wykluczających.  

Prawie 40% wskaźnik zatrudnienia w badanej grupie oraz ponad 50% zatrudnienie „na 

czarno” wśród respondentów - jest dowodem na skuteczność podjętych działań 
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projektowych  i ich długofalowych efektów, które przekładają się na postawy, 

zachowania i relacje beneficjentów projektu w środowisku.  

Zaangażowanie w poszukiwanie pracy, podejmowanie pracy „na czarno” oraz wyskoki 

poziom zatrudnienia na umowę o pracę czy zlecenie  - należy zaliczyć do 

długofalowych pozytywnych efektów zajęć projektowych. Należy bowiem pamiętać, że 

ośrodek pomocy społecznej nie ma takich instrumentów i możliwości w aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych tak jak jest to w gestii powiatowych urzędów pracy. 

Mimo, to dzięki nowym narzędziom i metodom pracy udało się zmotywować 

uczestników zajęć do aktywności w sferze zawodowej oraz zmian w relacjach z 

najbliższym środowiskiem. Działania wzmacniające i zachęcające człowieka, „aby 

chciało mu się chcieć”  okazały się na tyle skuteczne, że wszyscy respondenci 

podkreślają, że uczestnictwo w projekcie był ważnym wydarzeniem w ich życiu, że 

poczuli się zmotywowani do podjęcia kroków do zmiany. Dla jednych była to próba 

zerwania toksycznych relacji z partnerem, próba naprawienia stosunków z dziećmi, 

rodzicami, dla innych decyzja o powrocie do szkoły lub uzupełnienia wykształcenia 

oraz mobilizacja do  aktywnego poszukiwania  pracy. 

Przeważająca większość respondentów (85%) wskazała, że jednym z pozytywnych i 

trwałych skutków projektu było nawiązanie nowych znajomości z których większość 

przetrwała próbę czasu. Spotkanie na zajęciach, „osób podobnych do mnie, które tez 

borykają się z problemem  braku pracy i  zawału spraw rodzinnych”  - było 

doświadczeniem, które otworzyło większość osób na innych i pozwoliło „popatrzeć, na 

swoje problemy oczami innych”.  

Poza jednostkowymi przypadkami, zmieniło się postrzeganie ośrodka pomocy 

społecznej, możliwości rozmowy z pracownikiem socjalnym w okolicznościach 

wykraczających poza instytucjonalne kontakty, spowodowało większe 

upodmiotowienie tej trudnej i specyficznej relacji klient świadczeń społecznych  – 

pracownik socjalny. 

Wśród tej grupy respondentów 25 osób chciałoby, gdyby była taka możliwość wziąć 

udział w podobnym  kolejnym projekcie,  w uzasadnieniu najczęściej padały 

stwierdzenia, że projekt był fajny i pomógł i zmienić swoje życie nawet, jeśli to był 

tylko jeden mały krok.  

Jeden obszar, został wg respondentów niezaspokojony w projekcie – większość 

oczekiwała, że po zakończeniu zajęć ośrodek pomocy społecznej aktywnie pomoże im 

znaleźć pracę. Oczekiwanie, to wyraźnie spada wśród uczestników kolejnych edycji 
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projektu systemowego. Prawdopodobnie wynika, to również z ewolucji celów 

szczegółowych zapisanych w kolejnych latach realizacji projektu oraz sposobu 

komunikowania uczestnikom celów i zasad podjętych działań wobec nich. Jest to jeden 

z najtrudniejszych obszarów współpracy w ramach projektu, który kierowany jest do 

osób, które ze względu na swoją sytuację życiową wymagają wsparcia, część jednak  

oczekuje, że takie wsparcie w różnych obszarach po prostu dostanie. 

W badanej grupie, nie było jednoznacznych i wyraźnych wypowiedzi o charakterze 

roszczeniowym, większość natomiast wskazywała, że otrzymała (czasem 

niewystarczające) wsparcie, które zmotywowało do zmiany daną osobę. Dużym atutem 

projektu dla wszystkich były indywidualne zajęcia z psychologiem i zajęcia 

warsztatowe, które pozwoliły się sprawdzić w „różnych zadaniach i z różnymi 

osobami”. 

Uczestnictwo w projekcie dla poszczególnych osób było w danym momencie impulsem 

do przywrócenia ich do pełnienia ról społecznych. Zaoferowane formy wsparcia 

zaktywizowały osobę i nawet jeśli nie wyszła ona z orbity pomocy ośrodka pomocy 

społecznej, to przełamany został krąg wykluczenia i izolacji społecznej.  

 

2.2 Pracujący uczestnicy projektu systemowego realizowanego przez MOPS w 

Przasnyszu w latach 2008-2013 

 

W pierwszym etapie badania wyłoniono celowo dobraną grupę respondentów do 

zogniskowanego wywiadu grupowego, po wstępnej analizie losów poszczególnych 

osób, wyłoniono grupę pracujących respondentów. Ze względu na obowiązki 

zawodowe, spotkanie z tą grupą zostało zorganizowane w godzinach popołudniowych, 

niekolidujących z godzinami pracy. W grupie tej znalazły się osoby pracujące legalnie, 

przyjęto definicję, osoba pracująca – to osoba zatrudniona legalnie na dowolną formę 

umowy, która w dniu badania była w stosunku pracy.  

 W grupie 28 osób celowo dobranych respondentów – uczestników projektu 

systemowego w latach 2008-2013, 6 podjęło pracę w różnych okresach po zakończeniu 

projektu. 

Osoby te charakteryzowały się stosunkowo wysokim potencjałem zmiany już w trakcie 

trwania zajęć, przede wszystkim ze względu na posiadane kwalifikacje i umiejętności 

zawodowe. Dochodzenie do legalnego zatrudnienia na  rynku pracy w tej grupie trwało 

średnio 2 lata od zakończenia projektu. W tym czasie większość podejmowała prace na 
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czarno – dwie osoby zostały zatrudnione przez pracodawców u których pracowały „bez 

umowy” w jednym przypadku od 5 lat a w drugim od 1,5 roku.  

Jedna osoba wskazała, że pracę dostała ze „skierowania” z urzędu pracy, pozostali 

respondenci deklarowali, że pracę mają dzięki znajomościom. Praca w Przasnyszu wg. 

respondentów, to „rarytas”, poszukiwanie pracy – szczególnie dla osób pozostających 

poza rynkiem pracy kilka lat, jest stresujące i „dołujące”, tak jak to określają 

respondenci. Niestety, żadna z osób w dniu badania, nie miała podpisanej umowy na 

dłużysz kres niż 6 miesięcy, nikt też nie potrafił ocenić swoich szans na zatrudnienie po 

okresie wygaśnięcia umowy. Sytuacja ta jest konsekwencją trudnej i specyficznej 

sytuacji na rynku pracy, bez współpracy i społecznej odpowiedzialności  lokalnych 

przedsiębiorców niemożliwe będzie osiągnięcie  warunków sprzyjających aktywizacji 

zawodowej osób, które „wypadły” z rynku pracy ze względu na macierzyństwo, 

chorobę, wiek lub w ogóle nie zaistniały na nim z powodu niepełnosprawności, 

wczesnego macierzyństwa lub niewystarczających kwalifikacji i umiejętności. 

Przeważająca większość uczestników projektu w każdej jego edycji, była 

zainteresowana podjęciem pracy, aktywnie poszukiwała jej,  każda informacja 

dotyczącą legalnej pracy była sprawdzana  - niestety często mimo spełniania wymogów 

formalnych, co najwyżej proponowano pracę „na czarno”. Taka sytuacja sprzyjała 

pogłębianiu się problemów finansowych, wykluczenia ekonomicznego i procesów 

automarginalizacji na które nakładały się dodatkowo inne skorelowane ze sobą czynniki 

społeczne i jednostkowe.   

Pięć osób po zakończeniu projektu, nadal korzystała z pomocy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, który jest postrzegany, jako miejsce przyjazne w którym „zawsze 

można otrzymać wsparcie i pomoc”, nawet jeśli „danego problemu, nie do końca uda 

się rozwiązać po naszej myśli”.  

Wszyscy respondenci wynieśli nowe znajomości z okresu bycia w projekcie  - z co 

najmniej dwoma osobami utrzymywane są regularne kontakty, „znalazłam osoby na 

które mogę liczyć, mam z kim porozmawiać, a to sprawia, że czuję się pewniej” – 

wypowiedź jednej z kobiet oddaje poglądy i emocje całej grupy. Nowe kontakty, 

znajomości są istotne dla osób, które ze względu na długi czas pozostawania w domu ze 

względu na małoletnie dzieci, konieczność opieki nad innym członkiem rodziny, utratę 

pracy i długotrwałe bezrobocie czy chorobę  - pozostawały w jednolitym kręgu rodziny 

i znajomych. Najważniejsze, że sami respondenci czują, że poznane w projekcie osoby, 
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wniosły do ich życia „wartość dodaną” i mogą stanowić dodatkowe wsparcie i 

wzmocnienie w relacjach osobistych jak i zinstytucjonalizowanych. 

Istotne dla większości były spotkania z psychologiem oraz możliwość wyjścia z domu 

w danym momencie w którym trwał projekt. Ważne też były zajęcia, które uczyły 

radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach – wszyscy zadeklarowali, że korzystają 

z tych umiejętności, „a co najważniejsze, sprawdzają się”. Indywidualne rozmowy z 

psychologiem były dla wszystkich szansą na „spojrzenie na swoje życie i problemy  z 

dystansem pod okiem kogoś, kto zadając pytania i podsumowując nasze wypowiedzi, 

zmusił większość do przemyślenia wielu spraw na nowo” – wypowiedź ta jest 

charakterystyczna dla wszystkich uczestników badania. Przeważająca większość, 

stwierdziła, że zajęć z psychologiem mogło być więcej, że to były te zajęcia z których 

każdy indywidualnie wyniósł dla siebie bardzo dużo, podobnie jak z zajęć 

integracyjnych, które bardzo dobrze wprowadzały w projekt.  

Porady prawne i zajęcia z doradcą zawodowym  - „uświadomiły mi moje prawa i 

pozwoliły spojrzeć na część problemów z zupełnie innej perspektywy”. Doradca 

zawodowy pokazał nowe sposoby radzenia sobie na rynku pracy – „chociaż wszyscy 

wiemy, jak w Przasnyszu dostaje się pracę… (w domyśle po znajomości)”. 

Wszyscy respondenci z tej grupy zadeklarowali, że gdyby była taka możliwość, to 

wzięli by udział w podobnym projekcie, być może i z tego powodu, większość 

podkreślała, że projekt trwał za krótko, że zabrakło czasu na utrwalenie zdobytych 

umiejętności  - przede wszystkim tych zdobytych na kursie komputerowym, bo dla 

większości, był to pierwszy kontakt z komputerem.  

Z dyskusji, można było wywnioskować, że brakowało również zajęć warsztatowych, 

które angażowały by wszystkich członków danej grupy projektowej do realizacji zadań 

wymagających współpracy nad rozwiązaniem problemów ćwiczeniowych. Część 

respondentów zgłaszała, że w przyszłości warto zorganizować zajęcia ze specjalistą od 

wizerunku, który podpowiedziałby, jak przy ograniczonych środkach finansowych 

zadbać o siebie, o swój wygląd. 

W tej grupie respondentów, były dwie osoby, które w trakcie trwania projektu były w 

bardzo trudnej sytuacji życiowej, obie borykały się ze stresem, stanami lękowymi i 

depresyjnymi będącymi konsekwencją problemów osobistych. Obie osoby, dzięki 

uczestnictwu w projekcie, pomocy ze strony psychologa oraz pracowników socjalnych i 

prawnika zdecydowały się na zmiany.  Podjęte działania doprowadziły do osiągnięcia 

przez obie osoby stabilizacji – stanu w którym odzyskały poczucie godności, poprawiły 
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samoocenę oraz  wzmocniły swoją pozycję  w relacjach z otoczeniem a przede 

wszystkim w środowisku rodzinnym. 

 

Projekt wszystkim otworzył szansę na zmianę, pozwolił przełamać autoizolację, której 

przyczyny dla poszczególnych osób biorących udział w projekcie są zróżnicowane, dla 

jednych jest to niepełnosprawność i choroba, dla innych traumatyczne doświadczenie 

wynikające z braku pracy i borykania się z trudnościami finansowymi, w innym 

wypadku jest to doświadczenie przebywania w patologicznym środowisku, które 

odciska piętno poprzez sam fakt zamieszkiwania w nim.  

 

2.3 Jakościowa analiza badań w grupie beneficjentów projektu systemowego 

realizowanego przez MOPS w Przasnyszu w latach 2008-2013 

 

W tej grupie respondentów (28 osób), znalazły się osoby o bardzo  zróżnicowanych 

cechach socjo-demograficznych, było to wynikiem metodologii doboru próby jak i 

składu osobowego grup projektowych w kolejnych latach. Na spotkanie w trakcie 

którego przeprowadzono wywiad grupowy zostały zaproszone osoby, które w toku 

zajęć wyróżniały się zaangażowaniem, były w okresie trwania projektu w sytuacji 

zmiany lub wymagały interwencji socjalnej oraz osoby które w dwóch edycjach (2010 i 

2012) zaangażowały się w przygotowanie projektu spółdzielni socjalnej. 

Udział w projekcie był dla wszystkich respondentów pozytywnym doświadczeniem, 

pozwolił, podobnie jak podkreślała, to pierwsza grupa (osoby zatrudnione)  - był szansą 

na wyjście z domu w danym momencie, otworzenie się na nowe środowisko i zdobycie 

nowego doświadczenia. 

Przeważająca większość osób (90%) po zakończeniu projektu korzystała (i nadal) 

korzysta z różnych form pomocy i wsparcia ze strony MOPS  w Przasnyszu.  

Trwałe i długotrwałe pozostawanie w orbicie działań instytucji pomocowych jest dla 

jednostki stygmatyzujące przede wszystkim w środowisku społecznym w którym ona na 

co dzień funkcjonuje. Utrwalają się zachowania, które będąc z jednej strony obronnymi 

przed trudną sytuacją życiową  mogą być postrzegane jako roszczeniowe w innym 

wypadku może dojść do wycofania się z aktywności społecznych i ograniczenia do 

minimum  interakcji instytucjonalnych. Często osoby korzystające ze wsparcia 

socjalnego mają zachwiane poczucie szacunku, które jest niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania w środowisku społecznym oraz w sferze prywatnej. Projekt systemowy 
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realizowany przez MOPS w Przasnyszu zakładał proces przywracania beneficjentom 

szacunku do siebie, który był w różnym stopniu zachwiany u poszczególnych osób. 

Analiza wypowiedzi respondentów pozwala stwierdzić, że w badanej grupie udało się 

wypracować i w części przypadków utrwalić zachowania świadczące o przywróceniu 

szacunku do samego siebie, poprawić samoocenę i zmobilizować do działania. 

W badanej grupie  (podobnie jak całym społeczeństwie) dominują wyraźnie dwie 

wartości; rodzina/ dom oraz praca. Rodzina dla części respondentów jest 

najważniejszym i często jedynym środowiskiem w którym dane osoby funkcjonują w 

społeczności lokalnej i instytucjonalnej. Swoje poczucie wartości budują w oparciu o 

relacje z najbliższymi w tym ze środowiskiem sąsiedzkim, przy barku pracy oraz 

konkretnych umiejętności zawodowych – dla części osób rodzina jest jedynym 

wsparciem. Zaangażowanie w sprawy dzieci, rodziców, rodzeństwa, kuzynów i 

sąsiadów jest w wielu przypadkach bardzo wysokie  - stanowi bowiem obszar w którym 

dane jednostki czują się ważne i potrzebne. Niestety w części przypadków relacje te 

miały charakter patologiczny a sami respondenci   przyznawali, że „ich sprawy rodzinne 

są dalekie od ideału”, że „nie czują się ani dobrze ani bezpiecznie w swoim domu” a 

„często nie radzą sobie z dziećmi oraz partnerami, którzy nie okazują im tyle szacunku i 

zrozumienia ile potrzebują i ile im się należy”. 

Ważnym wsparciem były dla poszczególnych osób zajęcia z psychologiem oraz porady 

prawne, które pozwoliły spojrzeć na swoje problemy z innej perspektywy oraz podjąć 

działania zmierzające do poprawy stosunków rodzinnych. W wywiadzie grupowym jak 

i w ankietach respondenci zwracali uwagę, że nauczyli się mówić o swoich problemach, 

nazywać je i starać się znaleźć dla nich rozwiązanie lub najlepsze w danej chwili 

wyjście. Oczywiście 6miesięczne zajęcia, to dopiero początek procesu nabywania i 

utrwalania zachowań – ale dla większości był to czas, który pozwolił skonfrontować 

swoje problemy z innymi oraz spojrzeć na siebie „oczami grupy i trenera”. Dla 

wszystkich uczestników było to zupełnie nowe doświadczenie, które było zdobywane w 

sytuacji równouprawnienia uczestników tego procesu. 

Problemy rodzinne  poszczególnych osób są dobrze znane i rozpoznane przez 

pracowników socjalnych – ale ważne jest, że możliwości i konieczność  zmiany zostały 

dostrzeżone przez część osób, co pozwala na współpracę z MOPS-em. Dla 

pracowników socjalnych istotne jest, że osoba potrafi zdefiniować swoje problemy, 

wskazać obszary kryzysowe i podjąć wspólne działania naprawcze. W tym obszarze 

działania projektowe w części przypadków się sprawdziły. 
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Praca  - stanowi problem dla wszystkich uczestników projektu, część osób jest poza 

rynkiem pracy od wielu lat, co było wynikiem procesu restrukturyzacji bądź likwidacji 

zakładu pracy, część osób zostało zwolnionych ze względu na wiek i stan zdrowia, 

nałogi. Jest też taka grupa respondentów, która nigdy nie podjęła pracy z powodu braku 

wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, niepełnosprawności lub wczesnego 

macierzyństwa. W pierwszych dwóch edycjach projektu, przyjęto założenie, że jednym 

z celów jest znalezienie pracy po zakończeniu projektu – jednak ze względu i na realne 

możliwości pomocy ze strony MOPS w znalezieniu pracy jak i trudną sytuację na 

lokalnym rynku pracy postanowiono skoncentrować się na działaniach wspierających 

procesy aktywizacji społecznej, które są kluczowe do działań w sferze publicznej i 

zawodowej jednostek. Dodatkową barierą w efektywnej pomocy w zatrudnieniu 

uczestników projektu był fakt bardzo zróżnicowanych kwalifikacji i umiejętności oraz 

potencjału edukacyjnego osób kwalifikowanych do projektu. Dlatego celem 

wzmocnienia ich szans na powrót na rynek pracy skoncentrowano się na działaniach  

diagnozujących obszary problemowe jednostki i motywujących do  podjęcia zmiany w 

tych obszarach w których jest to w zasięgu możliwości osoby. Część osób została trwale 

zmotywowana do podjęcia i kontynuowania nauki, co jest istotne nie tylko ze względu 

na szanse na rynku pracy, ale również jako czynnik silnie motywujący dzieci, które 

mają w rodzicu  pozytywny przykład. Wszystkie osoby, które podjęły wysiłek 

edukacyjny, podkreślają, że poprawiły się ich relacje z dziećmi  - również tymi 

dorosłymi, „zyskałam w oczach syna, nawet czasem pomaga mi w matematyce, częściej 

rozmawiamy ze sobą, a nie tylko krzyczymy na siebie”. 

Wszyscy respondenci pracują, niestety jest to praca „na czarno”, często niestabilna i źle 

opłacana, ale „nie ma innej, bierze się co jest w danym momencie, bo pieniądze są 

potrzebne”. Najczęściej pracę „załatwia się przez znajomego”, rzadko jest to praca, 

która nosi znamiona stałego zatrudnienia, tj. jest to 5 dni w tygodniu za ustaloną i stałą 

stawkę godzinową. Kobiety, które opiekują się małymi dziećmi, mają poczucie 

„stałego” zatrudnienia  - ale do czasu kiedy dziecko nie pójdzie do przedszkola. Opieka 

nad osobami starszymi, jest najczęściej wykonywana do 3 razy w tygodniu, 

wynagrodzenie jest uzależnione od wykonywanych w danym dniu czynności tj. czy jest 

to przyniesienie zakupów, czy sprzątanie. Bycie opiekunką osoby starszej jest 

pożądanym zajęciem dla pań, jednak  osoby, które pracują zwracają uwagę na 
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uciążliwość i niestabilność tej pracy, zdarza się, że oczekiwania są zbyt wygórowane w 

stosunku do wynagrodzenia, co powoduje frustrację.  

Praca dla mężczyzn ma charakter sezonowy i „owszem, można zarobić, ale trzeba się  

narobić, nikt nie płaci ani nie karmi za darmo”. W dniu wywiadu 25 osób z 28 

pracowały na czarno – pozostałe osoby wykonywały zadania opiekuńcze wobec swoich 

wnuków lub dzieci w rodzinie. Dla wszystkich stała, legalna praca jest celem i 

marzeniem. Po zakończeniu projektu z grupy badanych osób (28) tylko cztery miały 

legalne zatrudnienie, ale niestety jedynie na rok a najczęściej na 6 miesięcy.  

Specyfika lokalnego rynku pracy, bark współpracy na poziomie instytucjonalnym celem 

podniesienia standardów zatrudnienia sprawiają, że realizacja zadań z zakresu 

aktywizacji społeczno-zawodowej jest bardzo trudna. Praca lokuje jednostkę w 

strukturze społecznej, stanowi odniesienie w stosunku do innych, jest jednym z 

warunków samodzielnego egzystowania i uwiarygadnia w relacjach z instytucjami 

finansowymi. Bycie poza pracą, do tego trwałe, pozbawia jednostkę poczucia 

bezpieczeństwa socjalnego, możliwości podejmowania części ról społecznych bądź 

bardzo zaburza funkcjonowanie w tych rolach, narusza poczucie godności i szacunku do 

samego siebie. Jak przekazać osobom pozbawionym jednego z najważniejszych 

atrybutów nowoczesności  - pracy – że bycie osobą bezrobotną nie świadczy o tym, że 

jestem nieudacznikiem, złym człowiekiem. Jest to zadanie bardzo trudne, ale dzięki 

pracy terapeutów oraz zaangażowaniu pracowników socjalnych i realizacji projektów 

systemowych można wzmacniać poczucie godności oraz odbudowywać samoocenę  - 

zachęcając jednocześnie do działania osoby, które często od lat funkcjonowały w 

obszarze instytucji pomocowych. 

Przeważająca większość (26 z 28 osób) pozytywnie oceniła uczestnictwo w projekcie a 

dla wszystkich wartością dodaną, był fakt poznania nowych osób z którymi teraz 

utrzymują kontakty  - najczęściej dla wszystkich są to 2/3 osoby z którymi na stałe 

zawiązały się relacje interpersonalne. 

Zajęcia z psychologiem w każdej grupie są wskazywane, jako te z których dana osoba 

wyniosła najwięcej osobistych korzyści. Najczęściej respondenci wskazywali w 

pytaniach i zamkniętych, że zabrakło zajęć zawodowych oraz większej liczby godzin 

zajęć komputerowych.   

Warsztaty z doradcą zawodowym – były „odświeżające” i dawały praktyczne 

wskazówki jak radzić sobie na rynku pracy, niestety część respondentów (16 osób) 
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wskazała, że mało było odniesień do lokalnego rynku pracy, „przecież nie rzucę 

rodziny, dzieci, by szukać pracy nawet w Ciechanowie, a już nie mówię gdzieś dalej”. 

Przeważająca część badanych (24 osoby) byłaby skłonna ponownie uczestniczyć w 

projekcie, niezdecydowane były 2 osoby oraz dwie zdecydowanie odmówiłyby udziału 

w kolejnym projekcie.  

 

Badana grupa była pozytywnie nastawiona do pracowników socjalnych i bardzo 

wysoko oceniała pracę całego zespołu MOPS w Przasnyszu. Zaangażowanie i 

profesjonalizm osób zaangażowanych w realizację projektu zostały wysoko ocenione 

przez grupę, część podkreślała, że z zupełnie innej strony zobaczyła pracę ośrodka i 

samych pracowników.  

 

Dla części uczestników projektu, jest jeden ważny obszar, który nie został zaspokojony, 

a z którym wiązano nadzieję – jest to projekt spółdzielni socjalnej.  

 

Losy uczestników z poszczególnych lat wskazują na pozytywne efekty działań 

projektowych, tak na poziomie grupowym jak i indywidualnym. Nie jest rolą ośrodka 

pomocy społecznej aktywizacja zawodowa ale warto podkreślić, że około 20% osób 

podjęło pracę i utrzymało swoje zatrudnienie na trudnym lokalnym rynku pracy. Część 

osób pracuje „na czarno” ale nie porzuca aktywności w poszukiwaniu legalnego 

zatrudnienia. Sukcesem MOPS w Przasnyszu jest aktywna pomoc i profesjonalne 

wsparcie uczestników i ich rodzin w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych 

i środowiskowych.  

 

2.4  Analiza jakościowa wywiadów z beneficjentami projektu 2014 

 

Trzeci etap badania uczestników projektu systemowego obejmował wywiad  i dyskusję 

grupową i przeprowadzenie ankiety w grupie z 2014 roku po zakończeniu zajęć.  

Grupa beneficjentów biorących udział  projekcie w roku 2014, wyróżniała się spośród 

poprzednich edycji ze względu na wyłonienie w procesie rekrutacji osób z potencjałem 

zawodowym i edukacyjnym – niestety z różnych powodów pozostających poza rynkiem 

pracy. Najczęstszym powodem bezrobocia w tej grupie było macierzyństwo, opieka nad 

małoletnimi lub niepełnosprawnymi dziećmi, niepełnosprawność respondenta  i w 

dwóch wypadkach brak kwalifikacji zawodowych skorelowany z zakończoną edukacją 
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na poziomie szkoły podstawowej. W grupie przeważały osoby o stabilnej sytuacji 

rodzinnej, niezagrożonej patologią z pozytywnymi relacjami w najbliższym środowisku. 

Czynnikiem destabilizującym sytuację życiową wśród wszystkich beneficjentów  jest 

brak pracy,  w kilku  przypadkach skorelowany z  brakiem   wykształcenia oraz 

wewnętrznej mobilizacji do zmiany. Każda z osób była zmotywowana do uczestnictwa 

w projekcie, większość słyszała już „wiele dobrego o zajęciach” od różnych znajomych 

czy „kogoś z rodziny”   - zakwalifikowanie się do projektu było wyróżniające i 

mobilizujące dla poszczególnych osób.  

Każdy w grupie doświadczył różnych wymiarów i obszarów wykluczenia społecznego  

- dla części było to doświadczenie niepełnosprawności swojej lub kogoś z najbliższej 

rodziny, dla innych macierzyństwo i toksyczne relacje z ojcem dziecka, które pozbawiły 

poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego i ekonomicznego izolując jednocześnie od 

środowiska społecznego. Innym równie dotkliwym wymiarem wykluczenia jest po 

prostu pozostawanie bez pracy ze względu na małoletnie dzieci – kobiety z małymi 

dziećmi, mają aspiracje,  potrzeby zawodowe i chęć wsparcia osobistymi dochodami 

budżet domowy. Niestety lokalny rynek pracy jest nasycony pracownikami i dla 

młodych matek z dziećmi jest szczególnie trudny. 

Stopień wykluczenia społecznego i ekonomicznego w grupie był zróżnicowany, dobra 

atmosfera zainicjowana przez pracowników socjalnych na spotkaniu integracyjnym oraz  

pierwsze zajęcia sprzyjały otwarciu się wzajemnego uczestników, a końcowym etapie 

wyłonił się  zespół współpracujących ze sobą osób. 

Zaangażowanie w zajęcia, chęć i realizacja  wspólnego trzydniowego wyjazdu 

integracyjnego świadczą o wytworzeniu się pozytywnych relacji towarzyskich, które 

mają szansę przetrwać dłużej, podobnie jak we wcześniejszych grupach. Wprowadzenie 

do programu zajęć artystycznych we współpracy z organizacją pozarządową, dodało 

nową jakość do efektów działań projektowych skoncentrowanych na działań 

zmierzających do reintegracji społecznej uczestników. 

Wszyscy entuzjastycznie wypowiadali się o swoich doświadczeniach wyniesionych z 

projektu, pozytywnie ocenili rolę ośrodka pomocy społecznej oraz pracowników 

socjalnych w zakresie organizacji i sposobie komunikowania się w sprawach 

formalnych. Grupa w końcowym etapie uczestnictwa w projekcie była optymistycznie 

nastawiona, atmosferze tej sprzyjał fakt nawiązania współpracy przez trzy osoby z 

organizacją pozarządową oraz podjęcia pracy na umowę o pracę przez jedną osobę i 

znalezienia „pracy na czarno” przez kolejną.  



26 
 

Wszyscy zadeklarowali zadowolenie z uczestnictwa z zajęć w projekcie i podkreślali, że 

każdy indywidualnie wyniósł wymierne korzyści i umiejętności które pozwolą na 

podejmowanie różnych ról społecznych.  

Trudno ocenić trwałość tych pozytywnych emocji  i długofalowe skutki działań 

projektowych  - wywiad był prowadzony w  szczególnym momencie podsumowywania 

zajęć, realizacji w ramach zajęć artystycznych filmu oraz spotkania świątecznego dla 

uczestników i ich rodzin. Pozytywne emocje mogą być m.in. efektem nałożenia się 

różnych bodźców. Powrót do rytmu codzienności bez zajęć projektowych w 

konfrontacji z  różnym problemami (w tym z pracą) będzie testem na trwałość efektów i 

poziom zintegrowania się grupy. Ciekawym  byłby możliwość  powtórzenia wywiadu w 

tej grupie za rok  - w jakim stopniu czas i nowe doświadczenia życiowe wpłyną na 

ocenę projektu a na ile ocena wydarzeń uwzględni wpływ projektu na dalsze losy 

każdego z uczestników . 

Doświadczenia z grupą 2014 pokazują, że idea aktywnej integracji społecznej 

realizowana zróżnicowanymi narzędziami i metodami pracy, we współpracy z 

organizacją pozarządową  wnosi nową jakość do pomocy społecznej w obszarze 

(re)integracji społecznej.  

Przywrócenie wiary w siebie, zachęta do uczestnictwa w życiu wspólnoty oraz 

stworzenie przestrzeni i atmosfery do wyrażenia siebie i swojego zdania jest ważnym 

elementem pracy socjalnej. Metody  zainicjowane w toku realizacji projektu 

systemowego  przynoszą efekty i mogą być kontynuowane przez ośrodek pomocy 

społecznej we współpracy z innymi lokalnymi instytucjami i organizacjami  pomocy i 

integracji społecznej.    

 

 

2.5 Spółdzielnia socjalna w Przasnyszu – szanse i bariery powołania podmiotu  

ekonomii społecznej  przez uczestników projektu systemowego 

 

Spółdzielnie socjalne koncentrują się na wypracowaniu skutecznych mechanizmów 

pomocy w reintegracji społeczno-ekonomicznej  osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Idea spółdzielczości rozwija się na świecie od ponad 150 lat. W krajach 

Unii Europejskiej dzięki wsparciu administracji publicznej poszczególnych krajów 

członkowskich oraz instytucji UE, zatrudnienie w tym obszarze znajduje około 2,3 
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miliona osób
1
. Spółdzielczość socjalna rozwinięta jest szczególnie we Włoszech i 

krajach skandynawskich. Stanowi ona wzór dobrych praktyk w zakresie ekonomii 

społecznej. Pozwala połączyć pracę zarobkową z działalnością przynoszącą szerszy 

pożytek społeczny. Należy podkreślić, że w przypadku spółdzielni socjalnej, akcent 

położony jest przede wszystkim na realizację celu związanego z reintegracją społeczną i 

zawodową jej członków, a nie na osiągnięcie jak najwyższego dochodu finansowego. 

 

Idea założenia przez uczestników projektu spółdzielni socjalnej zrodziła się w grupie w 

2009 roku, przyjęto, że najbardziej zaangażowane osoby, zostaną przyłączone do grupy 

projektowej w kolejnym roku (2010). Celem, miało być wypracowanie koncepcji 

spółdzielni socjalnej oraz włączenia do jej realizacji osób z kolejnego roku. Wyłoniło 

się dwóch liderów, którym udało się zdominować grupę i przekonać do swoich 

koncepcji. MOPS w Przasnyszu zapewnił zajęcia z zakresu podstaw budowania biznes 

planu oraz wyjazdy studyjne do działających w tamtym czasie spółdzielni socjalnych w 

Polsce. Liderzy grupy podjęli inicjatywę spotkania z przedstawicielami władza 

lokalnych celem  uzyskania deklaracji o współpracy i pomocy spółdzielni socjalnej. 

Władze samorządowe nie potraktowały inicjatywy poważnie, odsuwając i deklaracje i 

chęć pomocy na przyszłość, oczekując od „grupy inicjującej spółdzielnię”  działań 

uwiarygadniających ich postawę.  

W grupie tej było dużo zaangażowania i chęci, jednak wykruszenie się jednego z 

liderów z powodów osobistych, spowodowało zniechęcenie. Dodatkowym problemem 

był fakt, iż w grupie nie wypracowano jednego spójnego pomysłu na spółdzielnię 

socjalną, były 3 równorzędne bez szczegółowej koncepcji. Na pierwszym podejściu do 

idei założenia spółdzielni socjalnej przez uczestników projektu systemowego - zaciążył 

stereotyp, postrzegania osób korzystających z pomocy MOPS jako niesamodzielnych, w 

niektórych wypadkach nierzetelnych i niewiarygodnych. Spowodowało, to zawahanie w 

podjęciu decyzji o wsparciu tej grupy, co przełożyło się na zniechęcenie i 

rozczarowanie poszczególnych osób. Pierwsze podejście, nie było jednak tylko i 

wyłącznie porażką ani dla inicjatorów spółdzielni socjalnej ani dla władz 

samorządowych. W pierwszym wypadku zawiązały się silne i trwałe więzi towarzyskie 

między kobietami zaangażowanymi w projekt – wspierały się długo po zakończeniu 

działań związanych z realizacją zadania. Natomiast władze samorządowe miały okazję 

                                                           
1
Dostępne w Internecie http://www.barka.org.pl/ 

http://www.barka.org.pl/
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zetknąć się z ideą, zapoznać się z jej założeniami i rozpoznać możliwe obszary 

ewentualnego wsparcia dla kolejnego pomysłu. 

 

W 2012 roku wyłoniła się kolejna grupa osób, która była mocno zaangażowana w 

pomysł realizacji spółdzielni socjalnej. Potencjał tej grupy oceniam jako bardzo wysoki, 

ze względu na zaangażowanie lidera oraz  jego przygotowanie merytoryczne i 

koncepcyjne do realizacji zadania. Grupa miała silną motywację do działania, była 

zróżnicowana pod względem wieku, doświadczenia życiowego oraz zawodowego, 

charakteryzowały się chęcią do działania oraz motywacją zamiany. Pomysł na 

działalność spółdzielni socjalnej, wypracowana koncepcja spotkały się z życzliwością i 

uznaniem ze strony władz samorządowych, które zadeklarowały zlecenia dla tego 

podmiotu. Skontaktowano lidera z organizacją pozarządową, która realizowała projekt 

wspierający powstawanie spółdzielni socjalnych. Niestety, okazało się, że jedna z osób 

z przyczyn formalnych nie może występować jako założyciel spółdzielni socjalnej, w 

tym samym czasie z przyczyn osobistych kolejna osoba zrezygnowała, co wygasiło 

entuzjazm lidera grupy. Niepowodzenie spowodowało rozluźnienie więzi towarzyskich 

w grupie oraz pozostawiło w poszczególnych osobach poczucie niedosytu, bo „było, tak 

blisko”. 

 

W wywiadzie grupowym osoby zaangażowane w tworzenie spółdzielni podkreślały, że 

bardzo ważne było dla nich wspólne działanie, które zmierzało do zbudowania „czegoś 

swojego”, co mogło stać się dla każdej z nich trampoliną do lepszego życia, do życia z 

pracą. Trudno ocenić czy na niepowodzenie przedsięwzięcia miał rzeczywiści wpływ 

brak wyraźnego zaangażowania MOPS, tak jak to widzą respondenci. 

W pierwszym przypadku, MOPS oraz władze samorządowe zareagowały z rezerwą, bo 

pomysł był swego rodzaju pierwiosnkiem, do tego wyszedł z grupy, która obiektywnie 

była trudna  - ale zapewniono osobom chętnym udział w projekcie w kolejnym roku i 

szkolenie kierunkowe.  Pomysł, może był zaskoczeniem – ale z drugiej strony pokazał 

jaki potencjał tkwi w osobach postrzeganych  do tej pory jako klienci MOPS, a które po 

6 miesiącach zajęć, są w stanie zaprezentować gotowość do działania 

Drugie podejście do spółdzielni socjalnej zostało przyjęte bardzo przychylnie i przez 

MOPS i przez władze samorządowe – pomysł miał realne szanse na powodzenie. 

Niestety czynniki formalne i sprawy osobiste zaważyły na przedsięwzięciu i niestety na 

poczuciu porażki u lidera grupy, który włożył w tę ideę bardzo dużo pracy osobistej i 
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zaangażowania. W tym wypadku trudno było zareagować przez MOPS, ponieważ bieg 

wydarzeń był bardzo dynamiczny i na granicy terminów składania dokumentów. 

 

3. Wpływ  realizacji projektu systemowego na organizację zadań z zakresu pracy 

środowiskowej w ośrodku pomocy społecznej w Przasnyszu 

 

Zarządzanie jest procesem, wymaga umiejętności organizacji pracy z uwzględnieniem 

specyfiki instytucji i jej zadań. Ośrodek pomocy społecznej jest szczególnym miejscem 

w którym przeplatają się i nakładają na siebie różne  zadania i funkcje, często w tzw. 

wrażliwych obszarach społecznych. Społeczne  i instytucjonalne oczekiwania wobec 

ośrodka pomocy społecznej stawiają przed osobami  zarządzającymi tymi podmiotami 

coraz to nowe wyzwania.  Realizacja zadań obligatoryjnych i fakultatywnych wymaga 

nowoczesnego i profesjonalnego podejścia do zarządzania w obszarze pomocy 

społecznej. Projekty systemowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do 

2014 roku  kierowane do instytucji  pomocy społecznej należały w do zadań 

fakultatywnych. Wymagały one  nowego podejścia do kwestii integracji społecznej oraz 

przełamania pewnej zastanej mentalności i kultury organizacyjnej ośrodków pomocy 

społecznej. Podjęcie dodatkowych zadań, które dodatkowo wiążą się z nowymi 

obowiązkami i odpowiedzialnością finansową  - wymaga od dyrektora czy kierownika 

ośrodka pomocy społecznej wizji i odwagi. Realizacja projektu systemowego z 

założenia otwiera ośrodek pomocy społecznej na współpracę z innymi podmiotami 

działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej, wiąże się również ze 

dodatkową zewnętrzną oceną pracy ośrodka. Ryzyko porażki jest realne – składają się 

na nie bowiem i błędy ludzkie i uwarunkowania systemowe, niezależne od ośrodka 

pomocy społecznej. Natomiast sukces idzie małymi kroczkami i dostrzegalny jest na 

końcu cyklu finansowania całego programu, czasem widać go po latach.  

Podjęcie przez dyrektora MOPS w Przasnyszu, Panią Joannę Cieślik, decyzji o 

realizacji projektu systemowego w perspektywie czasowej 2008-2014, otworzyło 

ośrodek na nowe metody pracy środowiskowej i narzędzia  w zakresie realizacji idei 

aktywnej integracji społecznej. W pierwszym okresie wszystkie osoby zaangażowane w 

działania projektowe podejmowały wysiłek ustawicznego podnoszenia swoich 

kompetencji i umiejętności zawodowych. Zadaniem dyrektora była koordynacja pracy, 

kontrola oraz motywowanie pracowników do działań na rzecz realizacji celów 

określonych w projekcie. Była to swoista przygoda, każdy odkrywał nowe fascynujące 
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go obszary, pojawiły się  również bariery, które uświadamiały  pułapki ograniczenia 

nowego narzędzia pracy w obszarze pomocy społecznej. Zarówno sukcesy jak i 

ograniczenia (ewentualne porażki) wynikają z różnych powodów i zależą od wszystkich 

podmiotów zaangażowanych w proces realizacji projektu. 

Strategia otwartych drzwi dyrektora MOPS w Przasnyszu, pozwoliła na aktywne 

wspieranie pracowników socjalnych w realizacji nowego zadania oraz łagodzenie 

sporów, roszczeń i nieporozumień  uczestników projektu, którzy często  po raz pierwszy 

uczestniczyli w zajęciach integracyjnych i warsztatowych. Współpraca z zewnętrznymi 

podmiotami w zakresie organizacji  i planowania zajęć otworzyła MOPS w Przasnyszu 

na nowe metody pracy w zakresie integracji społecznej, które sprzyjają rozwojowi i 

aktywizacji całej społeczności lokalnej.  

Długofalowe efekty płynące z realizacji projektów systemowych są uzależnione od 

wielu czynników, sukcesy jak i poczucie rozgoryczenia rozpięte są między 

uwarunkowania systemowe, nawyki i standardy pracy publicznych jak i niepublicznych 

podmiotów działających w obszarze pomocy i integracji społecznej. Społeczny i 

indywidualny  odbiór i ocena działań związane są i z realizacją zadań (re)integracyjnych 

jak i samym procesem projektowym. Zadaniem dyrektora ośrodka pomocy społecznej 

jest czuwanie nad barometrem nastrojów związanych z realizacją projektu systemowego 

tak w ośrodku jak i poza nim. Dyrektor MOPS w Przasnyszu, Pani Joanna Cieślik, 

dołożyła starań, by zadania i cele projektu były czytelne i zrozumiałe dla wszystkich 

podmiotów procesu oraz dla samej społeczności lokalnej. Współpraca z lokalnymi 

mediami, rzetelne informacje na stronie ośrodka zaowocowały pozytywnym 

nastawieniem do projektu oraz do osób w nim uczestniczących. Udało się uniknąć 

stygmatyzacji „pomocowego projektu” i z każdym rokiem przybywało wśród 

uczestników osób, które nie korzystały z pomocy MOPS i same zgłaszały się do 

rekrutacji o której dowiadywały się albo od znajomych albo z lokalnych mediów.  

Swoisty marketing szeptany na rzecz projektu uruchomił pozytywne emocje i 

przychylność społeczności lokalnej do inicjatywy MOPS. Realizacja projektu niesie ze 

sobą w każdym roku inne wyzwania i wymagania dla dyrektora oraz  całego zespołu 

ośrodka.  
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3.1 Pracownicy socjalni  - opnie osób niezaangażowanych w projekt systemowy 

realizowany przez MOPS w Przasnyszu 

 

W badanej grupie było 4 pracowników socjalnych, wieloletnich i doświadczonych 

pracowników MOPS w Przasnyszu. W toku wywiadu grupowego poddano dyskusji 

zagadnienia wpływu projektu socjalnego na ich pracę środowiskową oraz ocenę działań 

projektowych. Uwagi tej grupy pracowników są cenne ze względu na fakt, że są 

swoistymi obserwatorami zewnętrznymi w stosunku do całego procesu projektowego 

jednocześnie będąc w środowiskowym i indywidualnym kontakcie z osobami, które 

przeszły rekrutację kwalifikując się lub nie do uczestnictwa w projekcie. 

 

Zawód pracownika socjalnego to typowy „zawód środka”, znajdujący sięw samym  

centrum różnych dylematów. Można mówić o szeroko rozumianymkonflikcie 

interesów, opinii, perspektyw i pozycji w obszarze świadczeniausług. Oczekiwania 

kierowane pod adresem pracowników socjalnych  bywają sprzeczne często podważając 

jego autonomię. Do tego, w wypadku zawodupracownika socjalnego głównym 

ograniczeniem autonomii jest podwójnaodpowiedzialność zawodowa, będąca 

zobowiązaniem do respektowania wymagańpracodawcy z drugiej zaś strony 

odpowiedzialności w stosunku do klientów i codzienna z nimi praca w środowisku. 

W związku z powyższym bardzo trudno rozmawiać z pracownikami, którzy mają 

dokonać oceny działań, w które sami nie są sami bezpośrednio zaangażowani a które są 

realizowane przez inny zespół w danym ośrodku i jednocześnie nadzorowane przez 

dyrektora MOPS. Wywiad grupowy odbył się na terenie ośrodka,  dla 

zminimalizowania skrępowania sytuacyjnego a wynikającego z wpływu wspomnianych 

czynników zakłócających wywiad, przeprowadzono wstępną dyskusję na temat założeń 

projektów systemowych. W kolejnym etapie przystąpiono do oceny projektu 

realizowanego przez MOPS w Przasnyszu. 

Badana grupa pracowników wskazała, że w ich odczuciu jednym z efektów ubocznych 

projektu jest wzrost roszczeniowości osób, które korzystają z pomocy ośrodka, a 

„którym się wydaje, że my jesteśmy tylko i wyłącznie dla nich, bo oni maja same 

prawa”. W toku dalszej dyskusji pracownicy ustalili, że z drugiej strony „projektowe 

osoby” są konkretniejsze, bardziej panują nad emocjami, łatwiej artykułują swoje 
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potrzeby. Irytujące jest jednak dla pracowników roszczeniowe  postawy z którymi 

trudno im „walczyć”.  

Inna ważna uwaga dotyczyła braku wyraźnych trwałych efektów np. w zatrudnieniu – 

„być może warto postawić na konkretne kursy zawodowe”, co w opinii badanych 

miałoby większy sens, niż spotkania z samym doradcą zawodowym. Dyskusja na temat 

lokalnego rynku pracy oraz sprowokowania wymiany zdań na temat możliwości 

zatrudnia w Przasnyszu, spowodowała refleksję i zmianę stanowiska. Grupa stwierdziła, 

że MOPS ma małe szanse na prowadzenie kursów zawodowych, większa rola powinna 

być w tym zakresie w Urzędzie Pracy – ale można (a nawet należy) skoordynować 

działania tych dwóch instytucji celem zwiększenia szans na usamodzielnienie się ich 

podopiecznych. Wszyscy pracownicy pokreślili rolę pracy – stałego zatrudnienia w 

procesie pomocowym, stałe dochody stanowią impuls do odbudowy samooceny a 

wyjście do pracy, do ludzi mobilizuje do dbania o siebie i w dalszej kolejności o dzieci i 

dom.  

Bardzo dobrze zostały ocenione zajęcia z psychologiem, które w większości 

przypadków które pracownicy socjalni znają osobiście  - były konieczne, potrzebne i 

przyniosły pozytywne rezultaty. W opinii tej grupy, zajęć takich powinno być więcej, 

ponieważ potrzeby części osób (ich podopiecznych) są duże, a oni na co dzień nie mają 

do dyspozycji takiego narzędzia pracy. 

Każdy z pracowników socjalnych pracuje z osobą, która przeszła przez projekt – w  

większości wypadków, dostrzegają pozytywne zmiany. Oceniają, poprawę komunikacji 

z klientem oraz zmiany jakie zachodzą w organizacji ich codziennych zadań.  Jednak 

„trudno” wszystkim określić jaki wpływ na te zmiany miał udział w projekcie. 

Najwięcej uwag zgłaszali pracownicy do procesu rekrutacji tj. wskazywali oni osoby, 

które w danym momencie potrzebowały uczestnictwa w zajęciach projektowych, a nie 

były kwalifikowane. Ważnym postulatem wyrażonym przez grupę, jest 

przygotowywanie przez nich opinii na temat osób, które wskazali do procesu 

kwalifikacji. Jest to ciekawy i ważny głos  - warto w przyszłości rozważyć taką 

możliwość włączenia tej grupy pracowników do współpracy przy realizacji projektu 

systemowego. 

Grupa pracowników socjalnych, chciała zachować dystans w ocenie realizowanego w 

ośrodku projektu systemowego – jest on z ich perspektywy jednym z instrumentów 

pracy socjalnej, warto kontynuować takie działania w przyszłości.  
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3.2 Opinie pracowników socjalnych MOPS w Przasnyszu zaangażowanych w 

realizację projektu systemowego  

 

W realizację zadań związanych z pracą w ramach projektu systemowego 

zostały przez wytypowane przez dyrektora ośrodka  cztery osoby, najmłodsze w 

zespole pracowników socjalnych (dwie spośród nich zostały przyjęte w ramach 

projektu) zatrudnionych w MOPS w Przasnyszu. Doświadczenie zdobyte w toku 

realizacji projektu systemowego, jest i będzie dla tych  pracowników, cennym 

bagażem przydatnym w ich dalszej pracy. Każda z osób ma podstawy do 

zadowolenia,   wskazuje na sukcesy oraz  poczucie satysfakcji z wykonywanych 

zadań, często odbiegających od tych w codziennej praktyce pracownika socjalnego. 

Możliwość obserwowania uczestników projektu w odmiennych rolach i sytuacjach 

niż te znane z kontaktów związanych z wywiadem środowiskowym czy działaniem 

w ramach interwencji kryzysowej   - sprawiło, że każdy z pracowników spojrzał na 

daną osobę z innej, mniej sformalizowanej perspektywy. Każdy z nas ma swoją 

historię, bezrobocie i doświadczenie wykluczenia ekonomicznego czy społecznego 

będącego często wynikiem splotu niezależnych od jednostki wydarzeń  - nie 

decyduje o wartości jednostki jako człowieka. Narzędzia i metody pracy w ramach 

projektu systemowego, które odbiegają od pewnych, czasem już zrutynizowanych 

działań pracownika socjalnego, pozwalają na uruchomienie potencjału jednostki, 

która podejmuje wysiłek dokonania zmiany. Ta innowacyjność metody pracy 

projektowej została dostrzeżona i doceniona przez wszystkich pracowników 

socjalnych – respondentów ostatniej części badania ewaluacyjnego.  Indywidualne 

zajęcia z psychologiem oraz forma pracy warsztatowej  - które są trudne do 

zaproponowania przez MOPS poza tymi realizowanymi w projekcie systemowym, 

zostały docenione przez beneficjentów projektu oraz pracowników socjalnych.  

W ocenie respondentów, uczestnicy poszczególnych edycji projektu zyskali 

pewność siebie, odzyskali szacunek wobec samych siebie  i przywrócono im wiarę 

we własne siły. Nie wszystkim udało się ugruntować te zachowania, część z osób ze 

względu na czynniki środowiskowe wróciła do dawnych postaw – niestety 6 

miesięcy trwania zajęć, to w wielu wypadkach zbyt krótki czas na zmianę „złych” 



34 
 

nawyków. Brak możliwości dalszego wsparcia instrumentami aktywnej pracy na 

poziomie indywidualnym oraz grupowym  - jest wg pracowników socjalnych 

poważnym mankamentem projektów systemowych. „Często ledwo się rozkręcą, a 

już kończą się zajęcia” – sformalizowane warunki kontynuacji w sytuacji potrzeby 

wsparcia oraz ograniczone możliwości ośrodków społecznych w procesie 

aktywizacji zawodowej jest problemem systemowym – a  w badanej grupie 

wywołuje uzasadnione poczucie rozgoryczenia.  

 Każdy z badanych pracowników, ma w swoim rejonie osobę która uczestniczyła w 

projekcie i usamodzielniła się tj.  w danym momencie nie korzystała z żadnej formy 

wsparcia  - takie przykłady są dla nich źródłem satysfakcji. Cieszą się każdym 

małym sukcesem i zmianami, jakie wydarzają się ich podopiecznym  - czasem 

trudno określić, czy jest to zasługa uczestnictwa danej osoby w projekcie czy efekt 

wytrwałych działań pracownika socjalnego. Na pewno doceniają projekty 

systemowe jako uzupełnienie pracy środowiskowej i socjalnej – zmiany są 

widoczne i respondenci mają poczucie, że staje się to również ich zasługą. 

Praca  w projekcie przyniosła każdemu nowe doświadczenia – z jednej strony 

związane ze  zdobyciem  nowych kompetencji oraz poszerzeniem metod pracy z 

drugiej zaś emocje związane z wchodzeniem w nową jakość relacji pracownik 

socjalny  - beneficjent ośrodka pomocy społecznej. Każdy przechodzi(ł) swoistą 

ewolucję postaw oraz wewnętrznej oceny procesów w których bezpośrednio 

uczestniczy(ł). Każdy z respondentów potrafi dokonać oceny oraz przedstawić  

uwagi do projektu – świadczy, to o dojrzałości zawodowej i jest wyrazem troski o 

losy osób z którymi pracują.  

Dwie osoby z zespołu, pracowały w ramach projektu przez 6 lat, pozostałe dwie z 

około roczną przerwą – konieczność łączenia  zadań projektowych z codziennymi 

obowiązkami pracownika socjalnego może  wywołać uzasadnione poczucie 

zmęczenia.   

Pracownicy przygotowywali swoje opinie  w formie pisemnej na wcześniej zadane 

pytania otwarte.  
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Wnioski  

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki i działania kierowane do instytucji pomocy 

społecznej, zmienił wizerunek i sposób działania w sferze pomocy i integracji społecznej w 

Polsce. Obudził nowe inicjatywy podejmowane tak przez publiczne jak i niepubliczne 

instytucje działające w sferze pomocy społecznej.  

Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu w latach 2008-2014 

projektu pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na usamodzielnienie, realizowanego 

zgodnie z  priorytetem VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL – 

przyczyniła się do integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób, które uczestniczyły w 

projekcie oraz do upowszechnienia w społeczności lokalnej idei aktywnej integracji 

społecznej. 

 Założony cel podstawowy projektu  - działania podnoszące aktywność społeczno-

zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-ekonomicznym  oraz pośrednio 

profesjonalizacja i podniesienie jakości pracy z rodzinami dotkniętymi bądź zagrożonymi 

mechanizmami społecznej marginalizacji –  w większości obszarów został osiągnięty. 

Nastąpiła poprawa  relacji interpersonalnych u osób oraz aktywności społecznej u większości 

uczestników projektu. Zajęcia zaangażowały do współpracy poszczególne grupy, a zawarte 

nowe znajomości stały się źródłem wsparcia i satysfakcji  - co dla osób pozostających w dużej 

mierze w obszarze relacji rodzinnych jest bardzo ważne. 

Przeważająca większość uczestników projektu systemowego zrealizowanego przez MOPS 

w Przasnyszu, z perspektywy czasu pozytywnie oceniają efekty projektu, widzą jego wpływ 

na dalsze swoje  losy  - i nawet jeśli „projekt, nie dał mi bezpośrednio pracy, to nauczyłam 

się, jak tej pracy szukać, jak się nie poddawać i cały czas podejmować swoistą walkę o siebie, 

o dzieci o najbliższych”. Niestety ośrodek pomocy społecznej ma ograniczone możliwości 

działań w obszarze aktywizacji zawodowej, ale zajęcia mające na celu (re)integrację 

społeczną oraz przełamujące procesy automarginalizacyjne, które stanowią poważną barierę 

obok braku formalnych kwalifikacji na rynku pracy. Należy jednak podkreślić, że większość 

osób podjęła pracę, część w ramach jednej z form umowy o pracę, część niestety „na czarno” 

– jest to niewątpliwy  sukces wszystkich osób zaangażowanych w procesy projektowe. 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, należał do jednych z pierwszych, 

który zdecydował się na realizację zadań w ramach POKL w całej perspektywie 

finansowania, był to odważny krok w kierunku realizacji idei aktywnej integracji społecznej. 

Dla pracowników realizacja  projektu w ośrodku była możliwością zdobycia nowego 

doświadczenia zawodowego oraz współuczestniczenia w zmianie kultury organizacyjnej. 

Dzięki uczestnictwu w projekcie osób nie korzystających ze świadczeń MOPS nastąpiło 

odblokowanie pracy środowiskowej, która była kojarzona z obszarem pomocy społecznej. 

Przejrzysta informacja o działaniach w ramach projektu otworzyła  społeczność lokalną na 

problemy integracji społecznej, co wzbudza pozytywne zainteresowanie aktywną  współpracą 

w ramach realizacji kolejnych projektów społecznych.  Konkretne inicjatywy z obszarów 

ekonomii społecznej, które zostały wypracowane w dwóch edycjach projektu  - spowodowały 

zainteresowanie ze strony lokalnych władz samorządowych, które dały zielone światło do 

kontynuacji takich działań. Spójność społeczna jest najważniejsza na poziomie gminy i 

społeczności lokalnej – a zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Przasnyszu projekt systemowy, przełamując stereotypy, zrobił pierwszy ważny krok ku 

współpracy i rozwiązywaniu problemów społecznych. 

 

 

 


