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1 Wprowadzenie 
Niniejszy materiał został opracowany w ramach projektu Spójna Integracja Regionalna 
Ekonomii Społecznej, finansowanego ze środków EFS w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój. Powstał on na podstawie serii warsztatów z 
udziałem przedstawicieli ROPS, które odbyły się w okresie wrzesień-październik 2017 r. 
Został on również skonsultowany z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, 
Departamentem EFS, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej, a także z kilkoma ROPS.  

Niniejszy materiał ma służyć jako wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej 
w ewaluacji działań finansowanych ze środków EFS w ramach Priorytetu 
Inwestycyjnego 9v1.  

2 Uzasadnienie 
Ewaluacja wsparcia na rzecz ekonomii społecznej, realizowanego w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (RPO) służyć powinna przede wszystkim 
doskonaleniu trafności, skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości 
prowadzonych działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Ewaluacja działań OWES 
jest jednym z zadań ROPS w ramach koordynacji ekonomii społecznej, wpisanym w 
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Choć nie jest to 
zadanie obowiązkowe, to wiele regionów dostrzega wagę tego instrumentu i 
zaplanowało odpowiednie dla niego środki w ramach swoich projektów lub w ramach 
środków samorządowych.  

Ewaluacja powinna dostarczyć instytucjom regionalnym informacji niezbędnych do 
koordynacji działań na rzecz ekonomii społecznej, w tym szczególnie wiedzy dotyczącej: 

• Jakości usług świadczonych przez poszczególne OWES i ich użyteczności z 
punktu widzenia klientów OWES; 

• Skuteczności usług OWES, w tym szczególnie wpływu działań OWES na 
powstawanie nowych miejsc pracy w PS, ich trwałości i jakości, a także na 
kondycję samych PS i PES; 

• Porównania sposobów działania poszczególnych OWES; 

• Identyfikacji czynników wpływających na osiągane efekty, w tym również 
rozwiązań na poziomie systemu wsparcia (sposobu finansowania usług, systemu 
wskaźników); 

                                                        
1 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, źródło: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-
wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-
zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/. 
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• Efektywności kosztowej wsparcia oferowanego przez OWES w relacji do 
osiąganych efektów i identyfikacji czynników wpływających na zróżnicowanie 
kosztów jednostkowych 

• Komplementarności działań ROPS i OWES, ze szczególnym naciskiem na wpływ 
działań ROPS na osiągane efekty wsparcia. 

 

3 Główny cel badania 
 

Głównym celem badania ewaluacyjnego powinna być ocena wpływu wsparcia 
realizowanego w ramach priorytetu inwestycyjnego 9v na trwałość i jakość 
tworzonych miejsc pracy oraz integrację społeczno – zawodową odbiorców 
wsparcia.  

4 Podejście badawcze 
Cel badania determinuje konieczność zaplanowania ewaluacji wpływu. Oznacza to, że 
wynikiem ewaluacji powinna być nie tylko ocena podejmowanych działań pod kątem 
klasycznych kryteriów ewaluacyjnych (takich jak skuteczność, efektywność itd.), ale 
ocena wpływu podejmowanych działań na zmianę sytuacji odbiorców wsparcia.  

4.1 Ewaluacja wpływu oparta na teorii (Theory based evaluation) 
Wobec ograniczonych możliwości prowadzenia ewaluacji kontrfaktycznej, podstawową 
metodą ewaluacji wpływu jest ewaluacja oparta na teorii. To podejście badawcze 
zakłada, że interwencję publiczną traktuję się jako teorię, która wyjaśnia w jaki sposób 
prowadzone działania powinny przełożyć się na zaplanowane produkty, a te na 
rezultaty. Innymi słowy – jest to teoria wyjaśniająca, dlaczego chcąc osiągnąć takie, a nie 
inne efekty (np. nowe, trwałe miejsca pracy w PS dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym), podejmujemy takie, a nie inne działania.  

Podstawą ewaluacji wpływu opartej na teorii jest teoria programu (czasami też zwana 
teorią interwencji lub teorią zmiany). Teoria programu składa się z modelu logicznego 
programu (czyli graficznej prezentacji zależności pomiędzy problemami, działaniami, 
produktami, rezultatami i oddziaływaniem). Jednak w tym przypadku klasyczny model 
logiczny uzupełniony jest o dodatkowe elementy:  

• Założenia na bazie których sformułowano związki przyczynowo skutkowe 
pomiędzy działaniami, produktami, rezultatami (przykładowo, szkoląc osoby 
bezrobotne zakładamy, że to brak określonych kompetencji jest przyczyną ich 
trudności na rynku pracy, a jeśli te kompetencje uzupełnimy, to osoby takie 
znajdą pracę),  

• Warunki, które muszą być spełnione, aby założenia mogły faktycznie być 
zrealizowane (szkolenia, aby mogły być skuteczne, muszą być prowadzone 
zgodnie z potrzebami pracodawców, prowadzone przez odpowiednią kadrę, w 
odpowiednich warunkach, trwać wystarczająco długo itd.) 

• Czynniki zewnętrzne - które mogą wpływać na osiągane efekty (np. sytuacja na 
rynku pracy, pojawienie się w okolicy inwestora).  
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• Mechanizmy - czyli wyjaśnienie, w jaki sposób podejmowane działania przełożą 
się na planowane efekty.  

 
Teoria programu, aby była trafna, musi być odtwarzana z perspektywy różnych 
interesariuszy. Inaczej może bowiem postrzegać interwencję przedstawiciel IZ, inaczej 
ROPS, inaczej OWES, a jeszcze inaczej przedstawiciel PS. Te różne perspektywy powinny 
być połączone. 

Ważne jest również uwzględnienie w teorii programu dynamiki zmian w logice 
interwencji – w wielu przypadkach zmiany te mogą mieć kluczowe znaczenie z punktu 
widzenia teorii programu.  

Ewaluacja wpływu oparta na teorii różni się w zależności od momentu jej 
przeprowadzania. Inaczej będą rozłożone akcenty w trakcie ewaluacji ex-ante (która 
koncentruje się bardziej na ocenie zasadności przyjętych założeń) niż w trakcie 
ewaluacji ex-post (ocena efektów interwencji po zakończeniu). Oczywiście w praktyce 
badań ewaluacyjnych możliwe jest podejście mieszane, łączące elementy ewaluacji ex-
ante, bieżącej i ewaluacji ex-post, w zależności od potrzeb odbiorców badania.  

Ewaluacja oparta na teorii składa się z kilku elementów:  

• Odtworzenia teorii programu 
• Weryfikacja osiąganych efektów 
• Weryfikacja przyjętych założeń i warunków ich realizacji 
• Ocena wpływu innych czynników na osiągane efekty,  
• Sformułowanie ostatecznych wniosków.  

4.2 Efektywność kosztowa  
Jednym z ważnych elementów ewaluacji powinna być analiza porównawcza kosztów 
świadczonych usług w relacji do osiąganych korzyści.  

W trakcie warsztatów z przedstawicielami ROPS wypracowano trzy sposoby do 
mierzenia efektywności kosztowej wsparcia.  

Pierwszy sposób:  

Wartość projektu ogółem podzielona przez liczbę planowanych do utworzenia / 
utworzonych miejsc pracy. 

Drugi sposób: 

Koszt utworzenia jednego miejsca pracy w nowym PS: należy zsumować koszty:  

• Dotacji, 

• Wsparcia pomostowego, 

• Doradztwa i szkoleń świadczonych przed założeniem PES lub PS i przez okres 12 
miesięcy inkubacji 

• Koszty pośrednie (obliczane proporcjonalnie)? 

A następnie otrzymaną sumę podzielić przez liczbę planowanych / utworzonych miejsc 
pracy w nowych PS. 

Trzeci sposób 
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Koszt utworzenia jednego miejsca pracy w istniejących PS: należy zsumować koszty: 

▪ Dotacji, 

▪ Wsparcia pomostowego, 

▪ Doradztwa i szkoleń świadczonych na rzecz danego PS (w okresie 12 miesięcy 
od udzielenia dotacji) 

▪ Koszty pośrednie (obliczane proporcjonalnie).  

A następnie otrzymaną sumę podzielić przez liczbę planowanych / utworzonych miejsc 
pracy w nowych PS. 

 

Wszystkie trzy sposoby obliczania kosztu jednostkowego tworzenia miejsca pracy 
powinny być wykorzystane w trakcie ewaluacji.  

 

4.3 Rozłożenie badań ewaluacyjnych w czasie 
Ocena wpływu interwencji wymaga starannego zaplanowania terminu ewaluacji, tak 
aby z jednej strony możliwa była ocena osiągniętych efektów, a z drugiej strony wyniki 
ewaluacji mogły być wykorzystane do planowania interwencji. W przypadku konfliktu 
tych dwóch terminów, priorytet należy nadać użyteczności ewaluacji, czyli możliwości 
jej wykorzystania do planowania interwencji.  

Należy założyć co najmniej dwukrotną ewaluację:  

• Pierwsza połowa 2018 r. – w tej ewaluacji należy skupić się na ocenie efektów 
osiągniętych do końca roku 2017. W miarę możliwości finansowych ewaluacja ta 
może również uwzględniać ocenę trwałości miejsc pracy utworzonych w ramach 
PO KL.  

Szczegółowy termin realizacji tej ewaluacji powinien być podporządkowany 
harmonogramowi konkursów na OWES i naboru wniosków ROPS. Wyniki z ewaluacji 
powinny być dostępne na tyle wcześnie, aby można je było wykorzystać do planowania 
kolejnego konkursu. Wyniki ewaluacji powinny zostać również wykorzystane w trakcie 
przeglądu śródokresowego, zaplanowanego na rok 2019.  

•  Pierwsza połowa roku 2020 – ta ewaluacja powinna przede wszystkim 
dostarczyć informacji na temat trwałości osiągniętych efektów. Wyniki tej 
ewaluacji powinny być wykorzystane do programowania kolejnej perspektywy 
finansowej.  

Przy planowaniu ewaluacji należy wziąć również pod uwagę planowaną przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ewaluację trwałości miejsc pracy 30 
miesięcy po ich utworzeniu. Badanie koncentrować się będzie na miejscach pracy 
utworzonych w ramach POWER. Badanie zaplanowane zostało na I-II kwartał 2019 r., a 
szacunkowy budżet wynosi 600 tys. zł. Analogiczne ewaluacje planują również 
poszczególne instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi. 
Informacje o tych ewaluacjach znajdują się w planach ewaluacji.  
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4.4 Zakres tematyczny badania 
Badanie powinno objąć swoim zakresem całość wsparcia rozwoju ekonomii społecznej 
na poziomie regionalnym, w tym szczególnie:  

• Projekty OWES 
• Projekt pozakonkursowy ROPS 
• Inne działania samorządu województwa związane z rozwojem ekonomii 

społecznej, a także inne działania OWES, wykraczające poza projekty 
finansowane ze środków EFS, dotyczące wspierania rozwoju ekonomii 
społecznej. 

 

5 Teoria programu dla PI 9v 
Na potrzeby planowanych ewaluacji odtworzono teorię programu. Teoria została 
odtworzona głównie z perspektywy przedstawicieli ROPS. Na etapie ewaluacji teoria ta 
powinna zostać dostosowana do specyfiki danego województwa, a także powinna zostać 
rozbudowana o perspektywę innych interesariuszy, w tym szczególnie PS i OWES.  

Teoria składa się z modelu logicznego, w skład którego wchodzą działania, 
pogrupowane w cztery grupy, a także rezultaty bezpośrednie i pośrednie. Dodatkowo w 
modelu oznaczono numerami założenia i warunki, które muszą być spełnione, aby 
zaznaczone związki przyczynowo-skutkowe mogły faktycznie zajść. Opis założeń i 
warunków, a także towarzyszących im ryzyk, znajduje się w tabeli 1, która jest 
integralną częścią teorii interwencji.  

 

Rysunek 1. Teoria zmiany dla PI 9v w zakresie działania OWES 
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W poniższej tabeli zawarto opis założeń i warunków, a także odpowiadających im ryzyk, 
które na powyższym schemacie zostały oznaczone numerami. Numerom na schemacie 
odpowiadają numery w poniższej tabeli.  
 
Tabela 1. Opis założeń, warunków i ryzyk dla teorii programu 

L.P. Założenie / warunki Ryzyka 

1 Działania są właściwie adresowane (do osób / 
instytucji należących do grup docelowych) 

Działania skierowane do niewłaściwej 
grupy osób. 

Niewłaściwie przeprowadzony proces 
rekrutacji. 

Pojawienie się efektu creamingu 
(kierowanie projektów do osób w 
relatywnie lepszej sytuacji, w celu 
maksymalizacji wartości osiąganych 
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wskaźników). 

2 Działania dobrane właściwie do specyfiki grupy 
docelowej (trafne, wysokiej jakości, świadczone przez 
odpowiednią kadrę) 

Prowadzenie działań niewystarczająco 
dopasowanych do potrzeb odbiorów 

3 Zasoby (czas, pieniądze, ludzie) przeznaczone na 
działania są adekwatne do potrzeb  

Niewystarczające zasoby mogą obniżać 
jakość działań i ich skuteczność.  

4 Działania prowadzone przez OWES są 
skoordynowane z działaniami prowadzonymi przez 
ROPS 

Działania ROPS i OWES są rozproszone 
lub dublują się.  

5 Wysokość oferowanego wsparcia finansowego oraz 
jego zasady są wystarczające do utworzenia 
stabilnych miejsc pracy 

Wysokość oferowanego wsparcia może 
być zbyt niska dla utrzymania 
utworzonych miejsc pracy. 

Zasady wsparcia nie zapewniają 
stabilności miejsc pracy. 

6 Kadra jest przygotowana do świadczenia wysokiej 
jakości usług. 

Usługi są świadczone przez osoby 
nieposiadające wystarczającego 
przygotowania 

7 Monitoring kondycji PS pozwala na podejmowanie 
adekwatnych działań w przypadku problemów w ich 
funkcjonowaniu. 

OWES zbyt późno dowiaduje się o 
problemach PS.  

OWES nie podejmuje adekwatnych 
działań w przypadku pojawienia się 
trudności. 

8 Działania związane ze zwiększaniem widoczności PES 
są adresowane do właściwych odbiorców.  

Niska trafność i skuteczność działań 
zwiększających widoczność 

9 OWES koordynuje swoje działania z działaniami 
podmiotów reintegracyjnych, umożliwiając przepływ 
klientów tych podmiotów do OWES 

Klienci OWES nie przeszli przez proces 
integracji społeczno – zawodowej w 
podmiotach reintegracyjnych.  

10 Klienci OWES są przygotowani pod względem 
społecznym i zawodowym do rozpoczęcia pracy w PS. 

Niewystarczający poziom 
przygotowania klientów OWES do 
wykonywania pracy negatywnie 
wpływa na trwałość PS.  

11 Podmioty reintegracyjne dążą do zatrudnienia na 
otwartym rynku swoich klientów. OWES ma wpływ 
na jakość i skuteczność działań PR.  

Niska skuteczność działań podmiotów 
reintegracyjnych. OWES ma niewielki 
wpływ / nie ma wpływu na 
skuteczność podejmowanych przez nie 
działań. 

12 Otoczenie PS (lokalny samorząd, biznes, inne 
podmioty) wspiera aktywnie ich rozwój.  

PS działają w niesprzyjającym 
otoczeniu.  

13 Pracownicy i kadra zarządzająca PS jest w stanie 
wykorzystać nowe kompetencje, nabyte dzięki 
wsparciu OWES, w działalności PS. 

Niewystarczające kompetencje kadry i 
pracowników PS negatywnie wpływają 
na ich kondycję.  

14 Przygotowana koncepcja funkcjonowania PS jest 
trafna.  

Nietrafiony pomysł na biznes. 
Niedopracowany model biznesowy.  
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Na poniższym schemacie przedstawiono zarys teorii programu dla działań ROPS. Należy 
podkreślić, ze te dwa elementy są silnie komplementarne. 
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Rysunek 2. Teoria zmiany dla PI 9v w zakresie projektów ROPS 
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6 Kryteria ewaluacji 
Całościowa ocena wpływu interwencji na trwałość i jakość tworzonych miejsc pracy 
oraz integrację społeczno-zawodową odbiorców wsparcia wymaga uwzględnienia w 
ramach ewaluacji kluczowych kryteriów ewaluacyjnych 

• Skuteczności – czyli stopnia osiągnięcia założonych rezultatów  

• Trwałości – czyli utrzymywania się efektów interwencji po jej zakończeniu,  

• Efektywności – czyli relacji nakładów do osiągniętych rezultatów,  

• Użyteczności – czyli stopnia dopasowania usług do potrzeb odbiorców.  

Kryteria ewaluacyjne zostały uwzględnione w pytaniach badawczych.  

7 Kluczowe pytania badawcze 
Pytania badawcze zostały pogrupowane według obszarów interwencji, wykazanych na 
powyższym schemacie. Pytania badawcze koncentrują się przede wszystkim na 
weryfikacji teorii programu, w tym szczególnie na sprawdzeniu, w jakim stopniu 
potwierdzają się przyjęte założenia.  

Podstawowym celem badania jest ocena, w jakim stopniu podejmowane działania 
wpływają na powstawanie i trwałość nowych miejsc pracy w PS i na rozwój ekonomii 
społecznej w regionie.  

Zaproponowane pytania służą weryfikacji założeń i hipotez formułowanych na etapie 
projektowania interwencji.  

 

1. Animacja 

Odbiorcy działań animacyjnych 

1.1. Do jakich odbiorców kierowano działania animacyjne? W jakim stopniu grupy 
odbiorców są zgodne z założeniami interwencji? 

1.1.1. W jakim stopniu wśród odbiorców działań animacyjnych uwzględniono 
osoby należące do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym? 

1.1.2. W jaki sposób przebiegała rekrutacja odbiorców działań animacyjnych? 
Czy była ona zróżnicowana ze względu na grupy odbiorców działań 
animacyjnych? 

Działania animacyjne  

1.1. Jakie narzędzia animacji są wykorzystywane przez OWES w odniesieniu do 
poszczególnych kategorii odbiorców wsparcia?  

1.2. Czy zastosowane narzędzia animacji zostały dopasowane do specyfiki potrzeb 
różnych kategorii odbiorców działań animacyjnych (w tym do osób w szczególnie 
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trudnej sytuacji)? 

1.3. Czy zakres i jakość usług animacyjnych była adekwatna do potrzeb odbiorców 
działań animacyjnych? 

Efekty działań animacyjnych  

1.4. Jakie są efekty zrealizowanych działań animacyjnych, w szczególności: 

1.4.1. Ile grup inicjatywnych utworzono? Ile mogłoby powstać bez interwencji 
OWES? 

1.4.2. Czy działania animacyjne wpływają na podejście JST do PES i PS – np. czy 
zwiększyło się stosowanie przez JST społecznie odpowiedzialnych 
zamówień publicznych? 

1.4.3. Czy zwiększyła się współpraca przedsiębiorców z PES i PS na terenie 
funkcjonowania OWES? 

1.4.4. Jak zwiększyła się liczba JST wspierających PES i PS? Jak zwiększyła się 
skala wspierania PES i PS przez JST, które już przed rozpoczęciem 
interwencji wspierały te podmioty? 

1.4.5. Czy dzięki działaniom animacyjnym udało się poprawić koordynację 
działań różnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ES na poziomie 
lokalnym?  

1.4.6. Jakie inne widoczne rezultaty działań animacyjnych? 

1.5. Jakie są główne czynniki (zewnętrzne i wewnętrzne wobec OWES), wpływające 
na efekty działań animacyjnych?  

1.6. Czy efekty działań animacyjnych, dotyczące JST i przedsiębiorców, mają wpływ 
na kondycję PES i PS działających na danym terytorium, w tym przede wszystkim 
na kondycję finansową i liczbę miejsc pracy? 

1.7. Jakie należy wprowadzić zmiany w działaniach animacyjnych, aby poprawić 
osiągane efekty? 

Efektywność działań animacyjnych  

1.8. W jakim stopniu zasoby przeznaczone na animację (czas, pieniądze, zasoby 
ludzkie, w tym ich kompetencje) były wystarczające do osiągnięcia 
zaplanowanych efektów?  

1.9. Jaka jest efektywność kosztowa osiąganych rezultatów działań animacyjnych (w 
tym oszacowanie kosztów jednostkowych osiąganych efektów).  

 

2. Wsparcie dla nowych PES i PS (usługi inkubacyjne) 

Odbiorcy wsparcia 

2.1. Do jakich odbiorców wsparcia (osób i instytucji) kierowano działania związane z 
zakładaniem nowych PES i PS?  
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2.1.1. W jaki sposób przebiegała rekrutacja odbiorców? Czy była ona 
zróżnicowana ze względu na specyfikę odbiorców? 

2.1.2. Jaki był udział wśród odbiorców osób należących do grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym? 

2.1.3. Jaki był wśród odbiorców udział osób korzystających wcześniej z oferty 
podmiotów reintegracyjnych? 

2.1.4. Jaki był wśród odbiorców udział osób i instytucji, korzystających 
wcześniej z działań animacyjnych? 

Wsparcie szkoleniowo–doradcze  

2.2. Jakie narzędzia szkoleniowo-doradcze są wykorzystywane przez OWES w 
odniesieniu do poszczególnych kategorii odbiorców wsparcia?  

2.3. W jakim stopniu działania szkoleniowo-doradcze, dotyczące zakładania nowych 
PES, były adekwatne do potrzeb odbiorców, w szczególności:  

2.3.1. były dostosowane do potrzeb osób oraz instytucji korzystających ze 
wsparcia, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?  

2.3.2. były dostosowane do specyfiki branży, w której powstawał PES lub PS? 

2.4. Jak odbiorcy wsparcia OWES oceniają jakość kierowanych do nich działań 
doradczo-szkoleniowych?  

Wsparcie finansowe 

2.5. Czy wysokość wsparcia finansowego (dotacji lub wsparcia pomostowego) jest 
wystarczająca dla tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy, z uwzględnieniem 
osób należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym?  

2.6. Czy narzędzia wsparcia finansowego i sposób ich stosowania są trafnie 
zaprojektowane w stosunku do oczekiwanych efektów? 

Efekty wsparcia  

2.7. Jakie efekty w zakresie tworzenia nowych PES i PS zostały osiągnięte, z 
uwzględnieniem:  

2.7.1. Liczby nowych PES i PS, 

2.7.2. Liczby miejsc pracy i wolumenu pracy w PS (liczba miejsc pracy w 
przeliczeniu na pełen etat), 

Analiza osiągniętych efektów powinna być przeprowadzona co najmniej w ujęciu 
terytorialnym i instytucjonalnym (ze względu na typy podmiotów). 

2.8. Jakie efekty osiągnięto w zakresie integracji społeczno – zawodowej odbiorców 
wsparcia?  

Efektywność wsparcia 

2.9. W jakim stopniu zasoby OWES przeznaczone na zakładanie nowych PES i PS 
(czas, pieniądze, zasoby ludzkie, kompetencje) były wystarczające do osiągnięcia 
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założonych celów?  

2.10. Jaka jest efektywność kosztowa osiąganych rezultatów w postaci miejsc 
pracy? Przy szacowaniu efektywności kosztowej należy uwzględnić koszt 
jednostkowy utworzenia miejsca pracy, uwzględniający koszty:  

2.10.1. Dotacji, 

2.10.2. Wsparcia pomostowego, 

2.10.3. Doradztwa i szkoleń świadczonych przed założeniem PES lub PS i przez 
okres 12 miesięcy inkubacji, 

2.10.4. Koszty pośrednie (obliczane proporcjonalnie)? 

 Uwarunkowania działalności OWES a ocena udzielanego wsparcia 

2.11. Jakie czynniki wewnętrzne OWES wpływały na (a) jakość, (b) skuteczność 
i (c) efektywność prowadzonych działań? 

2.12. Jakie czynniki zewnętrzne wpływały na (a) jakość, (b) skuteczność i (c) 
efektywność prowadzonych działań, ze szczególnym uwzględnieniem:  

2.12.1. Współpracy z ROPS, w tym koordynacyjnej roli ROPS, 

2.12.2. Systemu wdrażania RPO (fakultatywnie), 

2.12.3. Systemu akredytacji OWES (fakultatywnie)? 

2.13. Jakie należy wprowadzić zmiany w działaniach na rzecz tworzenia nowych 
PES, aby poprawić osiągane efekty, szczególnie w zakresie integracji społeczno-
zawodowej osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym? 

 

3. Wsparcie dla istniejących PS (usługi biznesowe) 

Odbiorcy wsparcia 

3.1. Do jakich odbiorców (osób i instytucji) kierowano działania związane ze 
wspieraniem istniejących PS?  

3.1.1. W jaki sposób przebiegała rekrutacja odbiorców? Czy była ona 
zróżnicowana ze względu na specyfikę odbiorców? 

3.1.2. Jaki był udział wśród odbiorców osób należących do grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym? 

3.1.3. Jaki był wśród odbiorców udział osób korzystających wcześniej z oferty 
podmiotów reintegracyjnych? 

Wsparcie doradczo - finansowe 

3.2. Jakie narzędzia wsparcia są wykorzystywane przez OWES w odniesieniu do 
poszczególnych kategorii odbiorców wsparcia?  

3.3. W jakim stopniu działania związane ze wspieraniem istniejących PS zostały 
dobrane właściwie z punktu widzenia potrzeb odbiorców, w tym szczególnie: 
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3.3.1. W jakim stopniu działania szkoleniowo – doradcze były dostosowane do 
potrzeb osób i instytucji korzystających ze wsparcia, w tym szczególnie osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym?  

3.3.2. W jakim stopniu działania szkoleniowo-doradcze były dostosowane do 
specyfiki branży, w której działały PS? 

3.4. Jak odbiorcy wsparcia oceniają jakość działań doradczo-szkoleniowych OWES?  

3.5. W jakim stopniu monitoring kondycji wspieranych PS pozwala identyfikację 
ewentualnych zagrożeń i na podejmowanie działań wspierających sytuację PS? 

 

Wsparcie finansowe 

3.6. Czy wysokość wsparcia finansowego (dotacji lub wsparcia pomostowego) jest 
wystarczająca dla tworzenia nowych miejsc pracy, z uwzględnieniem osób 
należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym? 

3.7. Czy narzędzia wsparcia finansowego i sposób ich stosowania są adekwatne do 
oczekiwanych efektów? 

Efekty wsparcia  

3.8. Jakie efekty w zakresie wsparcia istniejących PES i PS zostały osiągnięte, z 
uwzględnieniem:  

3.8.1. Poprawy kondycji finansowej istniejących PS 

3.8.2. Liczba miejsc pracy i wolumenu pracy, 

3.8.3. Realizacji celów społecznych przez istniejące PS? 

Analiza osiągniętych efektów powinna być przeprowadzona co najmniej w ujęciu 
terytorialnym i instytucjonalnym (ze względu na typy podmiotów). 

3.9. Jakie efekty osiągnięto w zakresie integracji społeczno – zawodowej odbiorców 
wsparcia?  

 

Efektywność wsparcia 

3.10. Jaka jest efektywność kosztowa wsparcia w przeliczeniu na jeden PS/ na 
jedno utworzone miejsce pracy? Przy szacowaniu efektywności kosztowej należy 
uwzględnić koszt jednostkowy utworzenia miejsca pracy, uwzględniający koszty:  

3.10.1. Dotacji, 

3.10.2. Wsparcia pomostowego, 

3.10.3. Doradztwa i szkoleń świadczonych na rzecz danego PS (w okresie 12 
miesięcy od otrzymania dotacji), 

3.10.4. Koszty pośrednie (obliczane proporcjonalnie). 

Uwaga: dodatkowo możliwe jest obliczenie efektywności kosztowej w odniesieniu do 
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poprawy kondycji finansowej PS.  

3.11. Czy zasoby OWES przeznaczone na wspieranie istniejących PS (czas, 
pieniądze, zasoby ludzkie, kompetencje) były wystarczające do osiągania 
założonych celów? 

Uwarunkowania działalności OWES a ocena udzielanego wsparcia 

3.12. Jakie czynniki wewnętrzne miały największy wpływały na jakość, 
skuteczność i efektywność prowadzonych działań przez OWES? 

3.13. Jakie czynniki zewnętrzne wpływały na jakość, skuteczność i efektywność 
prowadzonych działań, ze szczególnym uwzględnieniem:  

3.13.1. Współpracy z ROPS, 

3.13.2. Systemu wdrażania RPO  

3.13.3. Systemu akredytacji OWES 

3.14. Jakie należy wprowadzić zmiany w działaniach na rzecz wspierania 
istniejących PS, aby poprawić osiągane efekty, szczególnie w zakresie integracji 
społeczno-zawodowej osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym? 

 

4. Współpraca OWES z innymi interesariuszami 

4.1. W jaki sposób i w jakim zakresie OWES-y współpracowały z innymi instytucjami 
na poziomie regionalnym, w tym szczególnie z ROPS i innymi OWES? 

4.2. W jaki sposób i w jakim zakresie OWES-y współpracowały z innymi instytucjami 
na poziomie lokalnym, w tym szczególnie z PUP, OPS, organizacjami 
pozarządowymi, pracodawcami? 

4.3. Jaki wpływ na osiągane efekty wsparcia miała współpraca z innymi 
interesariuszami? 

 

5. Jakość usług OWES 

5.1. W jaki sposób OWES zapewnia jakość swoich usług? Czy w OWES wdrożone są 
rozwiązania zapewaniające wysoką jakość świadczonych usług? Jak oceniana jest 
skuteczność działań zapewniających wysokość jakość usług? 

5.2. W jakim zakresie OWES doskonali swój sposób świadczenia usług¨? 

5.3. W jakim stopniu istniejące na poziomie krajowym i regionalnym mechanizmy 
pozwalają na zapewnianie jakości usług? 

5.4. Jakie jest zróżnicowanie poziomu jakości wsparcia udzielanego przez 
poszczególne OWES? Z czego wynika to zróżnicowanie? 

 

6. Wspieranie podmiotów reintegracyjnych 
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6.1. Jaka jest skala wsparcia dla podmiotów reintegracyjnych? 

6.2. Jakie działania podejmował OWES na rzecz podmiotów reintegracyjnych? Jakie 
działania podejmował ROPS na rzecz podmiotów reintegracyjnych? W jakim 
stopniu działania ROPS i OWES kierowane do tych podmiotów wzajemnie się 
wzmacniają. 

6.3. Jakie efekty w zakresie wspierania podmiotów reintegracyjnych udało się 
osiągnąć? 

7. Trwałość tworzonych miejsc pracy 

7.1. Jaki odsetek utworzonych miejsc pracy ma szanse utrzymać / utrzymał się się 
przez 24/30 miesięcy? 

7.2. Jaki jest wpływ działań podejmowanych przez OWES na trwałość tworzonych 
miejsc pracy? Które działania OWES mogą mieć szczególnie istotny wpływ na 
trwałość tworzonych miejsc pracy? 

7.3. Jakie czynniki wpływają na trwałość powstających miejsc pracy?  

8. Działania ROPS (uwaga: poniższy zestaw pytań powinien być dostosowany do 
zakresu projektu ROPS) 

8.1. W jakim zakresie wiedza, którą posiada ROPS, jest wystarczająca do 
koordynowania polityki regionalnej? W szczególności chodzi o wiedzę w 
obszarach tematycznych: 

8.1.1. potrzeby rozwojowe sektora ekonomii społecznej 

8.1.2. działania planowane i podejmowane przez OWES i innych aktorów 
działających na rzecz ekonomii społecznej (interesariuszy) 

8.1.3. efekty działań podejmowanych przez interesariuszy  

8.2. W jakim zakresie ROPS wykorzystuje posiadaną wiedzę do planowania polityki 
rozwoju ekonomii społecznej: 

8.3. Na ile skutecznie ROPS koordynuje prace związane z planowaniem regionalnej 
polityki rozwoju ekonomii społecznej? 

8.4. Na ile skuteczny jest ROPS we włączaniu ekonomii społecznej do innych polityk 
regionalnych? 

8.5. Jaki jest wpływ ROPS na kształt konkursów (w tym kryteria wyboru projektów) 
w ramach PI 9v, a także w ramach innych obszarów CT 9, takich jak aktywna 
integracja, usługi społeczne, rewitalizacja?  

8.6. W jakim zakresie ROPS współpracuje i koordynuje swoje działania z innymi 
aktorami na poziomie regionalnym:  

8.6.1. z urzędem marszałkowskim (jednostkami odpowiedzialnymi za rozwój 
regionalny, zarządzanie i wdrażanie RPO, jednostkami odpowiedzialnymi za 
poszczególne obszary polityki regionalnej, jak np. edukacja, sprawy 
społeczne, rozwój gospodarczy itd.),  
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8.6.2. z wojewódzkim urzędem pracy. 

8.7. Jak kształtuje się współpraca ROPS z OWES w zakresie planowania i realizacji 
projektów w ramach PI 9v? Jaki jest wpływ tej współpracy na jakość i 
skuteczność projektów OWES? 

8.8. Jak skutecznie ROPS sieciuje OWES: zapewnia wymianę informacji, wiedzy i 
wzmacnia spójność ich działania? 

8.9.  W jakim zakresie ROPS wzmacnia / uzupełnia działania OWES w zakresie 
współpracy z aktorami na poziomie lokalnym, w tym szczególnie 

8.9.1. Jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi,  

8.9.2. Przedsiębiorcami. 

8.10. W jaki sposób i z jakimi rezultatami ROPS współpracuje z RKRES, 
szczególnie w zakresie planowania, monitorowania i oceniania regionalnej 
polityki rozwoju ekonomii? 

8.11. Jakie czynniki mają szczególny wpływ na trafność, jakość i skuteczność 
działań ROPS?  

 

Obszary dodatkowe 

1. Wpływ interwencji na sytuację osób w szczególnie trudnej sytuacji (badania 
podłużne losów osób korzystających ze wsparcia w PES i zatrudnionych w PS) 

1.1. Jaka jest sytuacja osób, które skorzystały ze wsparcia OWES?  

1.2. Jakie czynniki wpływają na sytuację tych osób? 

2. Działania edukacyjne 

2.1. Jakie są potrzeby różnych aktorów w zakresie działań edukacyjnych? 

2.2. Do kogo kierowane są działania o charakterze edukacyjnym?  

2.3. Jakie są oczekiwane efekty podejmowanych działań edukacyjnych? 

2.4. W jakim stopniu rodzaj i zakres podejmowanych działań są adekwatne do 
planowanych efektów? 

2.5. Jaki jest wpływ prowadzonych działań na kompetencje uczniów i studentów? 

3. Integracja usług OWES z usługami innych podmiotów (np. CIS, KIS, WTZ, ZAZ, OPS) 
działających na rzecz osób w szczególnie trudnej sytuacji – czy ich działania tworzą 
ścieżkę/spójny system reintegracji społeczno-zawodowej? 

8 Założenia metodologiczne 
Ewaluacja powinna pozwolić na: 

• Odtworzenie teorii programu, 
• weryfikację założonej w programie teorii zmiany, 
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• sformułowanie rekomendacji dotyczących zmian w teorii programu.  
Badanie powinno dostarczyć również rzetelnych i wyczerpujących informacji na temat 
osiąganych efektów, a także czynników wpływających na osiągane efekty. Powinno 
pozwolić także na identyfikację innych czynników, które wpływają na osiągane efekty.  

Kluczowe znaczenie w ramach ewaluacji ma rzetelna ocena każdego z OWES 
działających w regionie, z punktu widzenia: skuteczności, efektywności, użyteczności 
i trwałości prowadzonych działań. Dlatego też w każdym z obszarów dane muszą być 
zbierane z uwzględnieniem podziału na OWES, analiza danych musi być 
przeprowadzona osobno dla każdego z OWES, a dodatkowo niezbędne jest porównanie 
wyników dla wszystkich OWES działających w danym województwie.  

Zapewnienie dostępu do danych 

Przed przystąpieniem do ewaluacji wskazane jest upewnienie się, że wykonawca będzie 
miał zapewniony dostęp do wszystkich potrzebnych informacji i danych. Dlatego jeszcze 
przed zleceniem ewaluacji należy pozyskać lub co najmniej upewnić się, że będą mogły 
być pozyskane od IZ takie dokumenty, jak wnioski o dofinansowanie i wnioski 
o płatność, a także dane pochodzące z SL2014, w tym dane osobowe beneficjentów.  

Wskazane jest również wcześniejsze ustalenie z OWES zakresu danych, które 
udostępnią one na potrzeby ewaluacji.  

 

W ramach ewaluacji wykonawca będzie miał do wykonania trzy zadania, opisane 
poniżej.  

Zadanie 1. Odtworzenie teorii programu oraz opracowanie metodologii badania 

W ramach niniejszego zadania wykonawca będzie zobowiązany do odtworzenia teorii 
programu. Zarys teorii programu został przedstawiony w niniejszym dokumencie, 
jednak zadaniem wykonawcy będzie weryfikacja tej teorii, pogłębienie jej, a także 
uwzględnienie specyfiki województwa. W celu realizacji tego zadania Wykonawca 
będzie zobowiązany zrealizować co najmniej:  

• analizę dokumentów, obejmującą co najmniej 
o dokumenty strategiczne i programowe (krajowe i regionalne) 
o regulaminy konkursów na projekty OWES, 
o wnioski od dofinansowanie OWES i ROPS,  
o dostępne dane statystyczne i administracyjne na temat ekonomii 

społecznej,  
o wyniki wcześniejszych badań i ewaluacji,  

• przeprowadzić warsztat z kluczowymi interesariuszami, służący odtworzeniu 
teorii programu.  

Ponadto w ramach zadania pierwszego, na podstawie wniosków z odtworzenia teorii 
programu, zamawiający będzie zobowiązany do przygotowania uszczegółowionego 
opisu metodologii badania wraz z projektami narzędzi badawczych.  

Czas realizacji: 4-6 tygodni.  
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Zadanie 2. Przeprowadzenie badania  

W ramach niniejszego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia 
badania terenowego oraz analizy zebranych danych, zgodnie z wypracowaną w zadaniu 
1 metodologią. Badania powinny przede wszystkim służyć ocenie stopnia osiągniętych 
rezultatów oraz ocenie, na ile podejmowane działania przyczyniły się do ich osiągnięcia 
(a na ile czynniki wpływały na ich osiągnięcie).  

Analiza powinna w szczególności uwzględnić działania każdego z OWES (tak aby 
możliwe było porównanie wszystkich OWES w województwie) oraz ocenę działań 
podejmowanych przez ROPS.  

W ramach badania wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania następujących 
działań:  

• pogłębiona analiza dokumentów dotyczących działań poszczególnych OWES oraz 
działań ROPS, przy czym dane te powinny być analizowane co najmniej w ujęciu 
terytorialnym,  

• przeprowadzenie wywiadów indywidualnych z kluczowymi interesariuszami na 
poziomie regionalnym: 

o urząd marszałkowski, 

o pracownicy ROPS (odpowiedzialni za obszar ekonomii społecznej), 

o członkowie RKRES, 

o przedstawiciele organizacji pracodawców, 

o przedstawiciele uczelni, 

W celu zmniejszenia kosztów badania możliwe jest prowadzenia diad lub triad na 
poziomie poszczególnych instytucji.  

• przeprowadzenie wywiadów indywidualnych z kluczowymi interesariuszami dla 
każdego z OWES:  

o kadrą OWES (zarząd organizacji, kadra kierująca OWES, animator, 
doradca kluczowy, doradca biznesowy) 

o przedstawicielami PES i PS (w tym z co najmniej jednym podmiotem 
reintegracyjnym), będącymi odbiorcami usług OWES (kadra zarządzająca 
i pracownicy/uczestnicy)  

Uwaga: w przypadku ograniczonego budżetu można: 

• zrezygnować z tej metody i wykorzystać tylko wywiady grupowe 

• przeprowadzić wywiady telefoniczne. 

o przedstawicielami JST, PUP i OPS współpracującymi z danym OWES 

o przedstawicielami biznesu, szkół i uczelni, z którymi współpracuje OWES.  
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• Przeprowadzenie wywiadów grupowych z kadrą i pracownikami PES i PS 
będących odbiorcami wsparcia 

• Przeprowadzenie badania tajemniczego klienta w każdym z OWES (co najmniej 
dwa kontakty na każdy OWES – ze względu na specyfikę usług OWES metoda ta 
służyć ma weryfikacji jakości obsługi klienta w przypadku pierwszego kontaktu i 
świadczenia ogólnej informacji na temat ścieżki wsparcia. 

Kontakt z pracownikami OWES powinien być nagrany, tak aby możliwe było na 
tej podstawie rozstrzyganie ewentualnych rozbieżności dotyczących wyników 
ewaluacji. OWES powinny zostać uprzedzone o zamiarze przeprowadzenia 
takiego badania, a ich pracownicy powinni wyrazić pisemną zgodę na 
nagrywanie. Zgody te powinny być zebrane przez ROPS przed rozpoczęciem 
badania. W przypadku braku zgody na nagrywanie uznaje się, że w przypadku 
wątpliwości rozstrzygające będzie zdanie ewaluatora.  

• Przeprowadzenie ankiety telefonicznej przedstawicielami PES i PS będącymi 
klientami OWES, 

• Przeprowadzenie ankiety internetowej wśród JST (element fakultatywny). 

 

Koszt ewaluacji zależy w dużym stopniu od liczebności zrealizowanych wywiadów i 
ankiet. W poniższej tabeli zaprezentowano dwa warianty: minimalny i optymalny. 
Oczywiście możliwe są również wersje pośrednie.  

 

Metoda  Mini
mu
m 

Opti
mu
m 

Komentarz 

wywiady indywidualne z kluczowymi 
interesariuszami na poziomie 
regionalnym: 

   

urząd marszałkowski 1 2 Np. Przedstawiciel IZ/IP, 
departament ds. rozwoju 
regionalnego 

Pracownicy ROPS 2 3  

członkowie RKRES 1 2  

przedstawiciel organizacji pracodawców, 1 1  

przedstawiciel uczelni 1 1  

wywiady indywidualne i grupowe z 
kluczowymi interesariuszami dla 
każdego z OWES: 

  Uwaga, liczebności podane są 
dla jednego OWES. W 
przypadku większej liczby 
OWES należy je pomnożyć 
przez liczbę OWES 
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kadra OWES (zarząd organizacji, kadra 
kierująca OWES, animator, doradca 
kluczowy, doradca biznesowy) 

3 5  

przedstawicie PES i PS (w tym z co 
najmniej jednym podmiotem 
reintegracyjnym), będący odbiorcami usług 
OWES (kadra zarządzająca i 
pracownicy/uczestnicy) 

0 6 W wersji optimum 
uwzględniamy kadrę 
zarządzającą i co najmniej 
jednego pracownika 

wywiady grupowe z kadrą i 
pracownikami PES i PS będącymi 
odbiorcami wsparcia 

1 2  

Badanie tajemniczego klienta w każdym 
z OWES  

2 2 należy uwzględnić kontakty 
telefoniczne i osobiste 

Ankieta telefonicznej z 
przedstawicielami PES i PS będącymi 
klientami OWES 

30 60 Liczba respondentów 
powinna być ustalona na 
podstawie danych o liczbie 
klientów.  

 

Zakłada się, że w trakcie badania priorytetowo traktowane będą metody 
jakościowe. Badania ilościowe powinny uzupełniać badania jakościowe i weryfikować 
skalę zidentyfikowanych problemów). 

 

Dane zebrane w trakcie badania powinny zostać poddane analizie. Na tej podstawie 
powinien zostać przygotowany raport z badania.  

 

Czas realizacji: min. 2 miesiące (optymalnie 3 miesiące). 

 

Zadanie 3. Sformułowanie wniosków i zaleceń dotyczących polityki regionalnej 

W ramach niniejszego zadania Wykonawca zobowiązany będzie do wypracowania, w 
bezpośredniej współpracy z ROPS i innymi kluczowymi interesariuszami, zestawu 
wniosków i rekomendacji dotyczących polityki rozwoju sektora ES. W tym celu 
Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia:  

• Co najmniej dwóch warsztatów rekomendacyjnych:  
o Jeden dotyczący projekt ROPS 
o Drugi dotyczący projektów OWES 

 

Efektem zadania 3 powinien być zestaw szczegółowych zaleceń dotyczących 
planowania, realizacji, monitorowania i oceny regionalnej polityki rozwoju ekonomii 
społecznej, w tym szczególnie w odniesieniu do działań OWES i ROPS.  
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Czas: 4 tygodnie 

 

9 Szacunkowy budżet badania 
 
Szacunkowy budżet badania powinien być dostosowany do jego zakresu. Biorąc pod 
uwagę stosunkowo szeroki i złożony zakres badania, szacunkowy budżet ewaluacji 
powinien mieścić się w widełkach 60 – 120 tys. zł netto.  

 


