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Spis Akronimów 

CAWI  - Computer Assisted Web Interview – ankieta internetowa 

GN  - Grupy nieformalne 

GSRPS  - Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

KG  - Koordynator gminny 

KR   - Konsultanci regionalni 

M&E  - Monitoring i ewaluacja 

MIS  - system komputerowy do zarządzania informacjami księgowymi i monitoringowymi 

MPiPS  - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

NGO  - zarejestrowane (formalne) organizacje społeczne (stowarzyszenia i fundacje) 

OPS  - Ośrodki Pomocy Społecznej 

PIS   - Program Integracji Społecznej 

PS  - Polityka Społeczna 

PPWOW  - Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich 
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NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z MONITORINGU I EWALUACJI PIS 

 
 
Podstawowe informacje 

W sumie w ramach Programu Integracji Społecznej gminy wydały € 41 201 386,89 (157 888 736,42 
PLN) wobec założonych € 41 400 000 (stan na dzieo 5.04.2011). 

Na usługi gminy wydały w sumie 149 736 390,73 PLN, a na szkolenia w sumie 81 523 55,69 PLN. 

Według danych zawartych w systemie MIS w ramach Programu zawarto 10623 umowy na realizację 
usług społecznych w gminach, z czego 1881 umów (17,7%) realizowanych było w formalnym 
partnerstwie pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami. Najczęściej realizowano usługi w 
obszarach: edukacja (w tym kształcenie dorosłych, zajęcia pozaszkolne), działania integracyjne (w 
tym aktywizacja osób niepełnosprawnych), kultura i sztuka (w tym lokalna tradycja i obyczaje). 

Zgodnie z deklaracjami pochodzącymi z 402 gmin we wszystkich działaniach finansowanych z PIS 
wzięło udział średnio 47,5% populacji mieszkaoców gminy, a w działaniach z wyłączeniem 
ogólnogminnych imprez masowych średnio 20,5% populacji mieszkaoców gminy. 

Zgodnie z informacjami pochodzącymi od Konsultantów Regionalnych we wszystkich 500 
uczestniczących w Programie gminach dokonano aktualizacji bądź wypracowano nową Gminną 
Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Informacje te wskazują również, że w 91,6% gmin zrealizowano działania szkoleniowe dla 
usługodawców usług integracji społecznej, a w 94,6% gmin dla liderów społecznych.  

We wszystkich województwach objętych Programem zorganizowano działania zmierzające do 
wymiany doświadczeo pomiędzy interesariuszami Programu – były to m.in. konferencje, spotkania 
regionalne, wyjazdy studyjne. 

 

Informacje zawarte w tym podsumowaniu pochodzą z szeregu zrealizowanych badao i działao 
monitoringowych. Składały się na nie: 

- Dane z komputerowego systemu MIS, do którego gminy wprowadzały informacje dotyczące 
realizacji umów 

- Informacje zawarte w sprawozdaniach Konsultantów Regionalnych 

- Badanie jakościowe wśród beneficjentów PIS (Ocena Beneficjentów) – zrealizowane w 40 
gminach. W każdej gminie badanie składało się z wywiadu indywidualnego z wójtem, 
wywiadu indywidualnego z koordynatorem gminnym, wywiadu grupowego z lokalnymi 
liderami i wywiadu grupowego z odbiorcami koocowymi usług.  

- Badanie jakościowe z przedstawicielami ROPS  

- Badanie sondażowe wśród usługodawców / organizacji społecznych (zebrano 5926 ankiet) 

- Badanie CAWI z koordynatorami gminnymi (otrzymano odpowiedzi od 457 koordynatorów, 
czyli z 91,4% gmin). 

- Diagnoza wstępna (zrealizowana na początku 2008) i diagnoza koocowa (zrealizowana w 
trzecim kwartale 2010). Diagnozy zawierały zestawienie najważniejszych informacji 
dotyczących realizacji polityki społecznej w gminach. 
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Wpływ PIS na zwiększenie integracji społecznej w gminach 

W opinii zdecydowanej większości interesariuszy zaangażowanych w realizację Programu Integracji 
Społecznej (PIS) w gminach – władz gmin, koordynatorów, usługodawców i beneficjentów Program 
przyczynił się do zwiększenia integracji społecznej środowisk lokalnych i zmniejszenia skali 
wykluczenia społecznego: 

 80% wójtów zgodziło się z opinią: „Program przyczynił się do zmniejszenia wykluczenia 

społecznego w gminie”. 

 Z opinią „Program w sposób trwały wpłynął na rozwój społeczny gminy” zgodziło się: 

o 91% wójtów,  

o 94% koordynatorów gminnych i  

o 86% respondentów biorących udział w sondażu rzeczywistych i potencjalnych usługodawców 

 Z opinią „W wyniku realizacji PPWOW w naszej gminie zwiększyła się społeczna integracja 

mieszkaoców” zgodziło się: 

o 94,5% koordynatorów gminnych 

o 87% respondentów biorących udział w sondażu rzeczywistych i potencjalnych usługodawców 

 W 91,9% gmin, co najmniej połowa usługodawców biorących udział w badaniach wyraziła 

przekonanie, że w wyniku realizacji Programu na terenie ich gmin zmniejszyła się skala 

wykluczenia społecznego.  

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedstawicieli organizacji społecznych w trakcie trwania PIS 
do organizacji przystąpiły osoby wcześniej nieangażujące się społecznie w 68% gmin, osoby mające 
wcześniej ograniczone kontakty społeczne w 49% gmin oraz osoby znajdujące się w gorszym 
położeniu materialnym niż większośd mieszkaoców w 27% gmin. 

 

Rozwój usług społecznych w gminach 

Twarde dane porównawcze (2007/2010) wskazują, że w przypadku większości typów usług 
społecznych (spośród 11 wyróżnionych w analizach1) zwiększyła się liczba gmin, w których 
dostarczane są usługi skierowane do trzech kluczowych grup społecznych objętych działaniami 
Programu: osób starszych, rodzin oraz dzieci i młodzieży. 

Finansowanie wybranych usług polityki społecznej w 2010 roku, a zatem po zakooczeniu działao 
Programu w gminach, spadło w porównaniu z rokiem 2009. Jednak w przypadku większości obszarów 
utrzymuje się ono po zakooczeniu Programu na wyższym poziomie niż przed jego rozpoczęciem.  

Z 39,8% do 45,5% (w grupie porównawczej 388 gmin) wzrósł odsetek gmin przekazujących dotacje z 
własnego budżetu na dostarczanie usług z zakresu polityki społecznej w ramach jakiejkolwiek 
formy porozumienia/kontraktu z partnerami zewnętrznymi.  

W 67,8% gmin pomiędzy 2007 a 2010 zwiększył się zakres dostępnych usług społecznych. W 55,2% 
gmin nastąpiło zwiększenie zakresu usług dostarczanych przez partnerów zewnętrznych w stosunku 
do samorządu. 

                                                 
1
 pomoc prawna, działania integracyjne (w tym aktywizacja osób niepełnosprawnych), edukacja (w tym 

kształcenie dorosłych, zajęcia pozaszkolne), kultura i sztuka (w tym lokalna tradycja i obyczaje), ograniczanie 
skutków ubóstwa (w tym usługi opiekuocze, pomoc osobom bezdomnym), polityka mieszkaniowa, 
budownictwo socjalne, poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa, transport, opieka zdrowotna (w 
tym walka z uzależnieniami, planowanie rodziny), zmniejszanie bezrobocia, zwiększanie poczucia 
bezpieczeostwa (w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, sąsiedzkie grupy wsparcia) 
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Wyniki oceny beneficjentów (badao jakościowych) wskazują, że Program spotkał się z pozytywną 
oceną ze strony koocowych beneficjentów. Dostrzegają oni znaczne rozszerzenie oferty usług o 
charakterze społeczno-kulturalnym oraz doceniają zarówno ilośd, jak i jakośd realizowanych 
projektów (co wyrażało się znacznym poziomem partycypacji w organizowanych przedsięwzięciach).  

W ramach PIS przeprowadzono wiele imprez o charakterze integracyjnym: dożynki, spotkania 
okolicznościowe, turnieje sportowe, ogniska. Integrację międzypokoleniową, zaktywizowanie dzieci 
i młodzieży oraz seniorów zgodnie uznawano za kluczowe benefity zrealizowanego Programu. 
Podkreślano również istotny wpływ Programu na rozkwit życia społecznego - przełamanie oporu 
przed włączaniem się w różnego rodzaju inicjatywy o non-profitowym charakterze, wzrost 
zaangażowania mieszkaoców, dostrzeżenie znaczenia i roli działao prospołecznych.  

Zwiększenie dostępności usług społecznych dla beneficjentów w gminach potwierdzają też wyniki 
badao ilościowych: 

- Z opinią „w wyniku realizacji PPWOW na terenie Pana(i) gminy poprawiła się jakośd 

realizowanych usług społecznych dla mieszkaoców” zgodziło się 87% respondentów 

biorących udział w sondażu rzeczywistych i potencjalnych usługodawców. 

- Z opinią „zwiększyła się dostępnośd różnych usług społecznych dla członków rodzin 

niepełnych lub wielodzietnych” zgodziło się:  

 85,7% wójtów,  

 73,4% koordynatorów gminnych,  

 66% respondentów biorących udział w sondażu rzeczywistych i potencjalnych 

usługodawców. 

- Z opinią „potrzeby osób starszych są obecnie w większym stopniu zaspokajane niż trzy lata 

temu” zgodziło się:  

 84,1% wójtów,  

 80,3% koordynatorów gminnych,  

 72% respondentów biorących udział w sondażu rzeczywistych i potencjalnych 

usługodawców 

- Z opinią „poprawiła się oferta zajęd pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży” zgodziło się:  

 90,8% wójtów,  

 93,3% koordynatorów gminnych,  

 95% respondentów biorących udział w sondażu rzeczywistych i potencjalnych 

usługodawców 

- Z opinią „w wyniku realizacji Programu na terenie gminy wprowadzono nowe usługi, 

wcześniej niedostępne dla mieszkaoców” zgodziło się:  

 90,5% wójtów,  

 95% koordynatorów gminnych,  

 82% respondentów biorących udział w sondażu rzeczywistych i potencjalnych 

usługodawców 

Respondenci uczestniczący w badaniach rzeczywistych i potencjalnych usługodawców najczęściej 
zgadzali się z opinią, że w wyniku realizacji Programu poprawiła się oferta zajęd pozalekcyjnych dla 
dzieci i młodzieży. Wskazywano także na zwiększenie się społecznej aktywności mieszkaoców 
gminy, zdobycie przez liderów gminnych wiedzy dotyczącej pozyskiwania funduszy na działalnośd 
społeczną oraz wprowadzenie nowych usług, wcześniej niedostępnych dla mieszkaoców.  
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W blisko 90% gmin wskazywano, że potrzeby osób starszych są obecnie zaspokajane w większym 
stopniu niż przed rozpoczęciem Programu: seniorzy zyskali nowe możliwości spędzania czasu 
wolnego, a także zwiększyła się dostępnośd różnych usług społecznych dla członków rodzin 
niepełnych i wielodzietnych. 

Pomiędzy rokiem 2007 a 2010 w gminach objętych Programem wzrosła liczba osób zajmujących się 
realizacją polityki społecznej. Zgodnie z wynikiem porównania danych diagnozy wstępnej i koocowej 
(dane dla 363 gmin) całkowita liczba takich osób zwiększyła się o 709 – średnio niemal o dwie osoby 
na gminę (zmiana wynosi średnio: 1,92 osoby więcej, mediana 1 osoba więcej). Podkreślid należy, że 
po pierwsze, dane porównawcze dotyczą w tym wypadku jedynie 338 gmin, a po drugie, spośród tych 
339 gmin w 74 (21,8%) zmalała liczba pracowników zajmujących się realizacją polityki społecznej a w 
70 gminach (20,6%) liczba ta nie zmieniła się (czyli wzrost nastąpił w 195 gminach (57,5%). 

Intensywnośd i jakośd współpracy GOPS / MOPS z innymi instytucjami zwiększyła się w przypadku 9 z 
11 instytucji, o które pytano w diagnozach2. Największy wzrost, zarówno intensywności jak i jakości, 
odnotowano w przypadku współpracy z ROPS. 

W roku 2007 dofinansowanie działao związanych z realizacją polityki społecznej ze źródeł 
zewnętrznych innych niż budżet paostwa lub budżet innej jednostki samorządowej uzyskało 12,4% 
gmin (N=485). W roku 2010 takich gmin było 68,4% (N=402). Zmiana w grupie porównawczej3 
dotyczyła 55,5% gmin (z 13,1% gmin w 2007 roku do 68,6% w 2010). Średnio gminy pozyskały w 
2010 roku ok. 150 tysięcy złotych na działania związane z realizacją polityki społecznej.  

 
Wsparcie merytoryczne i wymiana doświadczeo w ramach PIS 

Niemal wszystkie gminy, zgodnie z deklaracjami koordynatorów gminnych, otrzymały w ramach PIS 

jakąś formę wsparcia (np. szkolenia, doradztwo) w zakresie diagnozy problemów społecznych (90% 

gmin) oraz w zakresie planowania działao społecznych (84% gmin). 

Współpracę z Konsultantem Regionalnym pozytywnie oceniało 93,2% koordynatorów gminnych (aż 

78% oceniało ją „zdecydowanie dobrze”). Respondenci doceniali zaangażowanie i rzetelnośd 

Konsultanta oraz pomoc okazywaną przez niego w różnych sprawach. Wśród najważniejszych 

obszarów wsparcia ze strony KR najczęściej wskazywano: podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności 

samorządu w obszarze polityki społecznej, wspieranie rozwoju liderów lokalnych, zwiększanie 

umiejętności długoterminowego planowania w obszarze polityki społecznej oraz wspieranie rozwoju 

usługodawców i wzmocnienie umiejętności zdobywania zewnętrznych środków finansowych na 

realizację zadao z obszaru polityki społecznej  

Tylko co 10 respondent, którego organizacja brała udział w PIS informował, że jego organizacja nie 
otrzymała żadnego wsparcia od KR. Najczęstszą formą wsparcia była pomoc udzielona w integracji, 
przekazywaniu informacji oraz doradztwo i szkolenia. Przeszło 78% respondentów dobrze oceniało 
współpracę z konsultantem regionalnym. 

Ze wsparcia konsultanta najczęściej korzystały GOPS, szkoły oraz instytucje kultury, a nieco rzadziej 
niezarejestrowane grupy społeczne i zarejestrowane organizacje pozarządowe.  

                                                 
2
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej 

innej jednostki samorządowej, Wydział Spraw Społecznych / polityki społecznej urzędu powiatowego, Wydział 
Spraw Społecznych / polityki społecznej urzędu wojewódzkiego, Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek opiekuoczo-
adopcyjny, Ośrodek interwencji kryzysowej, Powiatowy Urząd Pracy, Placówka opiekuoczo-wychowawcza, 
Policja 
3
 Grupa porównawcza obejmowała 388 gmin, z których uzyskano dane zarówno w 2007 roku, jak i w 2010 
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Poza wsparciem konsultanta 67% respondentów (organizacji, instytucji) otrzymało inną formę 
wsparcia merytorycznego (najczęściej możliwośd uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach).  

W ¾ gmin w trakcie trwania PIS zorganizowano wyjazdy studyjne do innych gmin. Średnio 

zorganizowano niemal 2 wyjazdy studyjne w gminie. Najczęściej brali w nich udział przedstawiciele 

UG, przedstawiciele organizacji formalnych i grup niesformalizowanych oraz usługodawcy. 

Około połowa respondentów biorących udział w sondażu usługodawców przyznała, że 
uczestniczyła w wyjazdach studyjnych. W 35% gmin przynajmniej połowa respondentów przyznała, 
że nikt nie uczestniczył w takich wyjazdach.  

Zdecydowana większośd respondentów osobiście uczestniczących w wyjazdach studyjnych oceniała 
wszystkie z nich jako przydatne. Jako efekty wizyt studyjnych najczęściej wskazywano poznanie 
nowych działao społecznych i możliwośd zaobserwowania dobrych praktyk we współpracy 
pomiędzy władzami gmin i organizacjami społecznymi.  

Zgodnie z deklaracjami koordynatorów gminnych w niemal połowie gmin (44%) w wyniku 

konferencji, spotkao regionalnych przedstawicieli gmin, lub wizyt studyjnych rozpoczęto realizację 

usług społecznych sprawdzonych w innych gminach. W przypadku 6% gmin (27 jednostek) oznaczało 

to wprowadzenie więcej niż jednej nowej usługi. Jednocześnie 51% badanych stwierdziło, że w 

wyniku wymiany doświadczeo na terenie gminy dokonano modyfikacji dotychczasowego sposobu 

dostarczania usług społecznych (w 38 jednostkach oznaczało to modyfikację więcej niż jednej usługi). 

W 75% gmin przynajmniej połowa respondentów (rzeczywistych i potencjalnych usługodawców) 
przyznała, że w wyniku wizyt studyjnych rozpoczęła wdrażanie w swojej gminie działao 
podpatrzonych u innych. 
 
 
Rozwój sektora pozarządowego 

Według sprawozdao KR w trakcie PIS w gminach objętych Programem powstało 806 formalnie 
zarejestrowanych organizacji pozarządowych oraz 1069 nieformalnych grup społecznych. Oznacza 
to wzrost ilości tych organizacji odpowiednio o 20,6% oraz o 58,4%. Zgodnie z informacjami 
uzyskanymi od koordynatorów gminnych nowe, wcześniej nieistniejące formalne (zarejestrowane) 
organizacje społeczne powstały w 67% gmin, a grupy społeczne przynajmniej w 67% gmin (15% KG 
nie potrafiło podad w tym zakresie informacji). Ponadto w 14% gmin wznowiły działalnośd 
organizacje zarejestrowane, a w 29% gmin nieformalne grupy społeczne. 

Dane uzyskane w badaniach porównawczych (2007-2010) wskazują, że liczba formalnie 
zarejestrowanych stowarzyszeo zwiększyła się w 64% gmin (zmalała w 11,1%), a liczba 
nieformalnych grup społecznych zwiększyła się w 41,5% gmin (zmalała w 27,6%). Oznacza to, że 
częśd nieformalnych grup społecznych sformalizowała swoją działalnośd.  

Pomiędzy 2007 a 2010 nastąpiło zwiększenie finansowego wsparcia organizacji pozarządowych 
działających w gminach. W 2007 roku wsparcie to wynosiło średnio 0,38% budżetu gminy a w roku 
2010 średnio 0,54% budżetu gminy. 

Niemal 40% respondentów (reprezentantów organizacji społecznych) zadeklarowała, że w ciągu 
ostatnich dwóch lat liczba członków ich organizacji zwiększyła się. Częściej dotyczyło to organizacji 
biorących udział w  PIS niż nie świadczących usług.  

W większości gmin co najmniej połowa członków organizacji uznała, że w wyniku PIS zwiększyły się 
ich umiejętności w zakresie wszystkich badanych kompetencji, czyli realizacji usług specjalistycznych 
(54% gmin), rozliczania projektów (68% gmin), przygotowywania wniosków o dotacje (68% gmin), 
systematycznego planowania działao (78% gmin), a zwłaszcza organizacji działao integracyjnych (85% 
gmin).  
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Kontynuacja usług w gminach objętych PIS 

Zdaniem wójtów 61% gmin po zakooczeniu PIS kontynuowana będzie przynajmniej połowa 
spośród usług zapoczątkowanych w ramach Programu. Przekonanie to podzielała ponad połowa 
(56,5%) koordynatorów gminnych, oraz 55,8% uczestników badania rzeczywistych i potencjalnych 
usługodawców. Opinie takie nieco częściej wyrażali usługodawcy niż nie świadczący usług.  
 

Najważniejsze problemy w realizacji PIS 

Wśród najważniejszych problemów związanych z realizacją PIS w gminach koordynatorzy gminni 

wskazywali: 

- Przeciążenie pracą koordynatora gminnego i nadmiar obowiązków  

- Biurokratyczne procedury przyjęte w Programie  

- Opóźnienia w przepływach finansowych i płatnościach  

- Zmiany w zasadach finansowania Programu w lipcu 2009  

- Częste zmiany podręcznika wdrażania Programu  

- Brak dostatecznych informacji na temat właściwego sposobu rozliczania środków  

- Problemy związane z systemem MIS  

Za największe problemy związane z realizacją PIS respondenci uczestniczący w badaniach 
rzeczywistych i potencjalnych usługodawców uznawali biurokratyczne procedury przyjęte w 
programie i opóźnienia w przepływach finansowych i płatnościach. Okazały się one najbardziej 
dotkliwe dla zarejestrowanych organizacji pozarządowych i GOPS. Najmniej uskarżano się na 
trudności we współpracy z koordynatorem gminnym.  
 
 
 

Podsumowanie wyników ewaluacji w odniesieniu do przyjętych kryteriów 

 

ADEKWATNOŚD 

W większości gmin udało się zrealizowad znaczną częśd strategicznych celów PIS: wyraźnej poprawie 

uległa jakośd oraz dostępnośd usług z zakresu integracji społecznej. W widocznym stopniu ożywiono 

sektor niepubliczny: nastąpiła integracja usługodawców, skonsolidowała się grupa lokalnych liderów, 

do działalności społecznej włączyły się osoby dotychczas bierne.  

W relacji podejmowanych działao do potrzeb społecznych definiowanych przez lokalne społeczności 

(koniecznośd rozbudowania oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, rozwój placówek 

kulturalnych, wzrost aktywności społecznej) – zrealizowane usługi uznad należy za adekwatne, 

dostosowane do społecznych oczekiwao. W wielu gminach  Program zwiększył poziom aktywności i 

integracji społecznej, udowodnił także, iż istnieje świadomośd społecznego wymiaru potrzeb, że tego 

typu działania są potrzebne: stymulowanie ludzi do współpracy poprzez realizację projektów pozwala 

na osiągnięcie pozytywnych efektów w postaci wzrostu partycypacji społecznej. 

Działania realizowane w ramach Programu w większości badanych gmin miały charakter 
integracyjny w odniesieniu do dużych grup mieszkaoców. W większości ośrodków, projekty zgodnie 
z założeniami Programu, kierowane były do osób starszych, dzieci i młodzieży oraz całej społeczności. 
W wielu gminach pojawiły się także usługi specjalistyczne – dedykowane długofalowemu 
ograniczeniu wykluczenia społecznego osób trwale marginalizowanych.  
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SKUTECZNOŚD 

W gminach, w których zrealizowane w ramach PIS projekty odpowiadały na potrzeby społeczne 
zgłaszane jeszcze przed pojawieniem się PIS, uzyskane środki udało się sprawnie i skutecznie 
wkomponowad w wachlarz lokalnych oczekiwao. Gminy stawiające sobie za cel wzrost aktywności i 
integracji społecznej – osiągnęły założone efekty. Działania skierowane zostały do grup społecznie 
biernych (młodzieży, seniorów), umożliwiając ich aktywizację, co więcej - prawdopodobnie trwale 
(zwłaszcza w przypadku seniorów) zmieniając postawę i nastawienie tychże względem społecznej 
aktywności. 

W większości gmin, realizowane przez okres 3 lat projekty prowadzone były w sposób planowy, 
spójny, zorganizowany, pozostający w zgodzie z wizją strategicznych celów PIS. Świadczone usługi 
często miały charakter komplementarny, co pozwoliło zwiększyd zasięg ich oddziaływania. 

Pozytywne efekty Projektu są szczególnie widoczne w gminach wdrażających model decentralizacji 
usług społecznych (mający na celu zaangażowanie możliwie największej ilości podmiotów oraz 
objęcie Programem całej lokalnej społeczności) - nastąpiła tam większa niż dotychczas aktywizacja 
mieszkaoców: ożywiły się środowiska wiejskie, zacieśniły więzy społeczne zarówno między osobami 
prywatnymi, jak i przedstawicielami stowarzyszeo liderskich, nastąpiła integracja i aktywizacja 
seniorów, dzieci i młodzieży, czasem także osób niepełnosprawnych. Zmianie uległa świadomośd 
społeczna: widoczne jest ożywienie, w większym stopniu niż dotychczas uaktywniła się prospołeczna 
postawa mieszkaoców.  

EFEKTYWNOŚD 

W większości gmin realizacja usług odbywała się w sprawny i skuteczny sposób, głównie dzięki 

partnerskiej współpracy wielu instytucji, dobremu przepływowi informacji, pozytywnej i 

prospołecznej postawie władz samorządowych oraz zaangażowaniu i pomocy ze strony Konsultanta 

Regionalnego.  

Do najważniejszych problemów związanych z realizacją Programu zaliczano przede wszystkim 

Przeciążenie pracą koordynatora gminnego i nadmiar obowiązków biurokratyczne procedury, brak 

dostatecznych informacji na temat właściwego sposobu rozliczania środków, opóźnienia w 

przepływach finansowych i płatnościach, zmiany w zasadach finansowania Programu w lipcu 2009 

oraz częste zmiany podręcznika wdrażania Programu. 

W gminach charakteryzujących się wysokim poziomem aktywności społecznej jeszcze przed 

przystąpieniem do Programu – w realizacji PIS wzięła udział niezwykle duża ilośd usługodawców 

(także organizacje z sektora pozarządowego). W gminach, w których realizacja Programu napotkała 

na przeszkodę w postaci nieznacznej ilości usługodawców, większośd projektów zostało 

zrealizowanych przez instytucje publiczne (GOK, GOPS, szkoły), bądź w partnerstwie z tymi 

instytucjami. 

ODDZIAŁYWANIE 

Znaczna częśd gmin osiągnęła wyraźny postęp w rozwoju społecznym. Zmianie uległa świadomośd 

społeczna, uaktywniła się prospołeczna postawa mieszkaoców gmin.  

Znaczna częśd zrealizowanych działao skierowana została do grup wymagających aktywizacji 

(młodzież, seniorzy). W bardzo wielu gminach Program wzmocnił integrację społeczną, wpłynął na 

zmianę postaw społecznych: dominujące dotychczas nastawienie roszczeniowe przetransformował 

na samodzielnośd i aktywnośd w przezwyciężaniu życiowych trudności oraz zaspokajaniu ważnych 

potrzeb o charakterze społecznym. Mieszkaocy nauczyli się działad na rzecz wspólnego dobra. 
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Rozbudzeniu uległa świadomośd własnych możliwości, niezwykłego potencjału oddolnie 

podejmowanych inicjatyw. Analiza beneficjentów wskazuje, że w gminach świadczących usługi na 

rzecz osób niepełnosprawnych oraz marginalizowanych społecznie wzmocnieniu uległ stopieo ich 

asymilacji z lokalną społecznością. 

W gminach, w których udało się zarejestrowad nowe stowarzyszenia (czyli w ponad 60% jednostek) 
wzmocnieniu uległ potencjał sektora niepublicznego, udało się przełamad lęk związany z formalizacją 
prowadzonej działalności.  
 

TRWAŁOŚD 

Wyniki zrealizowanych badao wskazują, że w ponad połowie gmin uczestniczących w Programie 
kontynuowana będzie znacząca częśd usług rozpoczętych w ramach PIS. 

Trwałośd zainicjowanych Programem zmian w dużym stopniu zależed będzie od aktywnego rozwoju 
sektora organizacji pozarządowych oraz efektywności aplikowania o zewnętrzne środki finansowe, 
konieczne do realizacji zaplanowanych przedsięwzięd. Można przypuszczad, iż dzięki nabytej w trakcie 
realizacji PIS wierze w możliwośd pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz 
umiejętnościom aplikowania o fundusze unijne, w większości gmin pojawi się szansa na kontynuację 
zapoczątkowanych w ramach PIS inicjatyw.  

Na podstawie wyników badao można przypuszczad, iż rozwój społeczny gmin będzie trwały w 
wymiarze świadomościowym (zmiany mentalności i nastawienia ludzi względem aktywności na rzecz 
wspólnego dobra) - realizacja Programu wśród wielu osób zmieniła sposób myślenia o gminie, o 
sobie, o wzajemnych relacjach. Wyraźny i dośd silny rozwój świadomości potrzeb społecznych 
sprzyjad może trwałemu charakterowi efektów Programu, jednak ich przełożenie na rzeczywisty i 
długofalowy poziom aktywności społecznej w dużym stopniu zależed będzie od zdobycia środków 
finansowych koniecznych do rozwoju dalszych inwestycji o charakterze społecznym. 

W naturalny sposób trwałości efektów Programu zagrażad będą skromne możliwości budżetowe 
gmin, brak dostatecznej ilości środków finansowych na wspieranie lokalnych inicjatyw oraz realizację 
planowanych przedsięwzięd. 
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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

Program Integracji Społecznej był największym komponentem Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), który został przygotowany w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej i był realizowany w latach 2007 – 2010 na podstawie umowy pożyczki 
z Bankiem Światowym. Pozostałe dwa komponenty PPWOW to:  

1) reforma Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  

2) kampania informacyjno-promocyjna na temat problemów integracji społecznej.  

Całośd środków przeznaczonych na 
realizację PPWOW wynosiła, 
zgodnie z umową pożyczki, 72,2 
mln EURO. Z tej kwoty 41,4 mln 
euro przeznaczone zostało na 
realizację w gminach usług 
społecznych w ramach Programu 
Integracji Społecznej. 

W realizacji PIS uczestniczyło 500 
gmin wiejskich i miejsko- wiejskich 
z 13 województw. Zostały wybrane 
na podstawie czterech grup 
wskaźników4 związanych z cechami 
położenia geograficznego, 
demograficzną charakterystyką 
mieszkaoców, problemami 
gospodarczymi oraz społecznymi. 

Usługi społeczne uruchamiane w wyniku programu skierowane były do trzech grup 
odbiorców: dzieci i młodzieży, osób starszych i rodzin.   

 

Do najważniejszych celów Programu Integracji Społecznej należały: 

 budowa potencjału instytucjonalnego i społecznego w zakresie strategicznego 
planowania i realizowania lokalnej polityki społecznej,  

 poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług z zakresu integracji społecznej dla 
mieszkaoców gmin,  

 aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz integracji społecznej. 

 

                                                 
4
 Cechy położenia: (1) położenie wzdłuż dawnych lub aktualnych granic wojewódzkich, (2) przez teren jednostki nie przechodzi droga 

krajowa. Charakterystyka demograficzna: (1) współczynnik starości, (2) wskaźnik atrakcyjności migracyjnej, (3) wskaźnik feminizacji. 

Problemy gospodarcze: (1) dochody własne budżetu gminy na 1 mieszkaoca, (2) stopa bezrobocia rejestrowanego, (3) zatrudnienie 

w rolnictwie, (4) udział ludności w gospodarstwach domowych związanych z gospodarstwem rolnym. Charakterystyka problemów 

społecznych: (1) wskaźnik „skolaryzacji” w wieku przedszkolnym, (2) wskaźnik powszechności korzystania z pomocy społecznej, (3) 

frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich. 
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W sumie w ramach Programu Integracji Społecznej gminy wydały € 41 201 386,89 (157 888 
736,42 PLN) wobec założonych € 41 400 000 (stan na dzieo 5.04.2011). 

Na usługi gminy wydały w sumie 149 736 390,73 PLN, a na szkolenia w sumie 81 523 55,69 
PLN. 

Według danych zawartych w systemie MIS w ramach Programu zawarto 10623 umowy na 
realizację usług społecznych w gminach, z czego 1881 umów (17,7%) realizowanych było w 
formalnym partnerstwie pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami. Najczęściej 
realizowano usługi w obszarach: edukacja (w tym kształcenie dorosłych, zajęcia 
pozaszkolne), działania integracyjne (w tym aktywizacja osób niepełnosprawnych), kultura i 
sztuka (w tym lokalna tradycja i obyczaje). 

Zgodnie z deklaracjami pochodzącymi z 402 gmin we wszystkich działaniach finansowanych z 
PIS wzięło udział średnio 47,5% populacji mieszkaoców gminy, a w działaniach z 
wyłączeniem ogólnogminnych imprez masowych średnio 20,5% populacji mieszkaoców 
gminy. 

Zgodnie z informacjami pochodzącymi od Konsultantów Regionalnych we wszystkich 500 
uczestniczących w Programie gminach dokonano aktualizacji bądź wypracowano nową 
Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Informacje te wskazują również, że w 91,6% gmin zrealizowano działania szkoleniowe dla 
usługodawców usług integracji społecznej, a w 94,6% gmin dla liderów społecznych.  

We wszystkich województwach objętych Programem zorganizowano działania zmierzające 
do wymiany doświadczeo pomiędzy interesariuszami Programu – były to m.in. konferencje, 
spotkania regionalne, wyjazdy studyjne. 
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II. DZIAŁANIA MONITORINGOWE I EWALUACYJNE 

 

Monitoring i ewaluacja (M&E) Programu Integracji Społecznej (PIS) realizowane były w dwóch 

etapach: 

 

 ETAP PIERWSZY 

W latach 2008 – 2009 M&E PIS obejmowały diagnozę stanu wyjściowego w gminach objętych PIS, 

ewaluację bieżącą wdrażania Programu, monitoring realizacji osiąganych celów i wypracowywanych 

rezultatów.  

Diagnoza stanu wyjściowego 

Diagnoza stanu wyjściowego w gminach objętych PPWOW opierała się na wynikach samodzielnego 

badania przeprowadzonego metodą kwestionariuszową w gminach objętych PIS.  

Kwestionariusz został wypracowany w wyniku szerokich konsultacji z członkami Zespołu 

Zarządzającego i Konsultantami Regionalnymi. Został on ponadto poddany pilotażowi w dwóch 

gminach objętych PIS. Wszelkie zasadne uwagi i komentarze wynikające z tego procesu zostały 

uwzględnione i wprowadzone w treśd kwestionariusza. 

Kwestionariusz ten został rozesłany do Gmin poprzez Konsultantów Regionalnych. Wypełnione 

kwestionariusze zebrano z 485 gmin i poddano analizie. W efekcie został opracowany raport zbiorczy: 

„Diagnoza stanu wyjściowego w gminach objętych PPWOW”. Raport ten, wraz z zawartymi w nim 

danymi stanowi benchmark dla oceny rezultatów interwencji po zakooczeniu działao PIS w 2010 

roku. 

Monitoring na podstawie danych MIS 

Podstawowym źródłem informacji o bieżącym przebiegu programu oraz postępach w jego realizacji 

były dane gromadzone w MIS. Zakres i rodzaj danych generowanych w ramach zestawieo z systemu 

MIS uzależniony był od etapu realizacji projektu i wynikał bezpośrednio z przyjętego planu i 

harmonogramu realizacji działao.  

Osobnym elementem systemu monitorowania wspartym na systemie MIS był monitoring 

wykorzystania środków finansowych prowadzony w oparciu o przyjętą w MIS kategoryzację 

budżetową. 

Ewaluacja bieżąca (on-going) 

Realizacja PIS w pierwszym etapie (2008/09) miała przede wszystkim charakter formatywny – tj. 

służyła wspieraniu wdrażania projektu - podejmowaniu decyzji operacyjnych. Formatywny aspekt 

ewaluacji umożliwiał formułowanie wniosków dotyczących wdrażania projektu oraz 

wypracowywaniu rekomendacji dotyczących wprowadzania niezbędnych poprawek. 

Ewaluacja bieżąca opierała się na badaniach jakościowych i jako taka uzupełniała wnioski płynące z 

diagnozy stanu wyjściowego oraz danych zbieranych z MIS.  
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Ewaluacja bieżąca w latach 2008-9009 została zrealizowana w 36 gminach i składała się z 

następujących elementów: 

 156 indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami gmin, przedstawicielami 

organizacji społecznych i innych usługodawców (po 26 wywiadów na kwartał z bezpośrednimi 

odbiorcami usług integracji społecznej w gminach) 

 36 zogniskowanych wywiadów grupowych (po 6 wywiadów na kwartał z bezpośrednimi 

odbiorcami usług integracji społecznej w gminach) 

Do podstawowych zagadnieo poruszanych w trakcie realizacji wywiadów należały między innymi 

następujące kwestie: 

- problemy związane z realizacją PIS w gminach 

- przebieg procesu aktualizacji / wypracowywania GSRPS 

- opinie na temat działalności Konsultantów Regionalnych 

- przebieg spotkao na temat PIS ze społecznością lokalną 

- opinie na temat działao edukacyjnych (szkoleo, warsztatów, etc.)  

- opinie i postawy liderów społecznych względem działao podejmowanych przez gminy 

- problemy związane z wdrażaniem nowych usług integracji społecznej 

- wpływ programu na realizację polityki społecznej w gminie 

- zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy gminą a dostawcami usług integracji społecznej 

Raporty z badao ewaluacji on-going opracowywane były kwartalnie i przedstawiane Zespołowi 

Zarządzającemu PPWOW. Ponadto wnioski z tych raportów prezentowane były podczas spotkao 

Zespołu ds. Monitorowania PIS oraz przekazywane do Banku Światowego. 

Zespół ds. Monitorowania PIS 

W ramach uspołecznienia procesu monitorowania postępów i efektów PIS powołano do życia ciało 

doradcze – Zespół ds. Monitorowania PIS. W skład Zespołu weszli przedstawiciele: Zespołu 

Zarządzającego, ROPS, Konsultantów Regionalnych, Komitetów Doradczych oraz Urzędów 

Wojewódzkich. 

Zadaniem Zespołu było: 

 akceptacja sprawozdao z monitoringu wdrażania PIS i ewaluacji prowadzonych działao 

 wymiana doświadczeo i dzielenie się wiedzą na temat skutecznych sposobów realizacji zadao 

 identyfikacja zagrożeo związanych z wrażaniem PIS i uzgadnianie rozwiązao zaradczych  

 wypracowywanie rekomendacji dotyczących realizacji PIS i monitoring ich wdrażania 

 

 ETAP DRUGI 

Działania monitoringowe w 2010 roku koncentrowały się na ocenie koocowych efektów projektu: 

stopnia realizacji zaplanowanych działao i osiągnięcia zakładanych rezultatów oraz ustalenia wpływu 

jaki PIS wywarł na realizację polityki społecznej w gminach i aktywizację ich społeczności.  

Do podstawowych celów tak zdefiniowanego monitoringu należały: 

 określenie stopnia osiągnięcia wyznaczonych wskaźników produktu w ramach projektu 
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 określenie stopnia osiągnięcia wyznaczonych wskaźników rezultatów projektu 

 ustalenie zakresu i charakteru zmiany, która nastąpiła w realizacji polityki społecznej przez 

gminy objęte PIS w wyniku realizacji Programu  

Ewaluacja prowadzona w 2010 roku charakteryzowała się celami innymi, niż zakładane w pierwszym 

etapie realizacji Projektu. Przede wszystkim zmieniła ona swój zasadniczy charakter z ewaluacji 

formatywnej (bieżącej, on-going) w ewaluacje konkluzywną – jej najważniejszym celem było 

dokonanie całościowej oceny efektów interwencji PIS w odniesieniu do wypracowanych produktów 

i rezultatów Projektu.  

Do podstawowych celów tak zdefiniowanej ewaluacji należały: 

 ocena wpływu PIS na zmiany w obszarze integracji społecznej w gminach objętych 

Programem 

 ocena wpływu działao PIS na zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkaoców gmin  

 odtworzenie sposobu oceny realizacji i efektów PIS przez beneficjentów koocowych 

 ocena zmian, które nastąpiły w realizacji polityki społecznej przez gminy objęte PIS  

 

Przyjęte kryteria ewaluacyjne 

Realizacja całościowych działao ewaluacyjnych w odniesieniu do Programu Integracji Społecznej 

bazowała na następujących kryteriach: 

 kryterium adekwatności/trafności (relevance) – ocena dostosowania działao realizowanych w 

ramach PIS do potrzeb społeczności gmin objętych Programem 

 kryterium skuteczności (effectiveness) – określenie stopnia, w jakim strategiczne cele 

interwencji PIS zostały osiągnięte  

 kryterium efektywności (efficiency) – określenie, czy istniejące zasoby były wykorzystane w 

sposób efektywny oraz czy przyjęte rozwiązania sprzyjały osiąganiu celów Projektu 

 kryterium oddziaływania (impact) – określenie wpływu realizacji PIS na zakres, jakośd i 

intensywnośd realizacji usług społecznych na terenie gmin oraz związane z tym przemiany 

dokonujące się w obszarze życia społecznego w gminach  

 kryterium trwałości (sustainability) – oszacowanie efektów programu w perspektywie 

długookresowej wraz z oszacowaniem prawdopodobieostwa utrzymania ciągłych i 

długotrwałych korzyści płynących z realizacji programu.  

Dane niezbędne do monitoringu i dokonania ocen ewaluacyjnych pochodziły z różnych źródeł i 

pozyskiwane były różnymi metodami. Podejście takie umożliwiało triangulację5 danych i w efekcie 

uzyskanie w pełni wiarygodnego zestawu wskaźników. Na system M&E w roku 2010 składały się: 

 dane pochodzące z systemu MIS 

 informacje zawarte w sprawozdaniach Konsultantów Regionalnych 

                                                 
5
 Wykorzystanie metod badawczych charakteryzujących się różnym rodzajem błędu. Podejście takie umożliwia 

w efekcie redukcję koocowego błędu pomiaru. 
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 wyniki badania jakościowego w 40 gminach i z przedstawicielami ROPS (Ocena 

Beneficjentów) 

 dane pochodzące z sondażu wśród wszystkich formalnych organizacji pozarządowych, 

nieformalnych grup społecznych oraz innych, publicznych i niepublicznych usługodawców w 

gminach objętych PIS (usługodawców PIS / organizacji społecznych) 

 dane pochodzące z sondażu CAWI6 wśród wszystkich koordynatorów gminnych 

 dane uzyskane w ramach diagnozy koocowej – ankiety skierowanej do wszystkich gmin 

uczestniczących w PIS 

Dane z systemu MIS 

Dane zbierane w systemie MIS umożliwiły określenie wartości części wskaźników produktu. W 

szczególności w oparciu o te dane możliwa była weryfikacja informacji dotyczących zawieranych 

umów, charakterystyki usługodawców, charakteru realizowanych usług oraz podejmowanych działao 

szkoleniowych.  

Informacje zawarte w sprawozdaniu Konsultantów Regionalnych 

Sprawozdanie KR stanowiło kluczowy element weryfikacji wartości wskaźników produktu zawartych 

w planie działania na 2010 rok. 

Ponadto na podstawie informacji uzyskanych od KR możliwa była weryfikacja informacji niezbędnych 

do oszacowania wartości dwóch wskaźników rezultatu a pochodzących z innych źródeł: 

 % gmin, w których wzrosło finansowanie usług PS ze źródeł zewnętrznych (w stosunku do 2007) 
 % gmin posiadających zaktualizowaną GSRPS po zakooczeniu Programu 

Badanie jakościowe wśród beneficjentów PIS (Ocena Beneficjentów) 

Podstawowym celem badao jakościowych była ocena realizacji PIS w gminach oraz oszacowanie 

jego wpływu na integrację oraz aktywizację społeczną ich mieszkaoców. 

Badanie zostało zrealizowane w 40 gminach. Gminy do badania zostały dobrane według 

następujących zasad: 

 Uwzględnienie dotychczasowych działao ewaluacyjnych – z pominięciem gmin, w których 

realizowane były badania jakościowe w 2009 roku (24 gminy), ale z uwzględnieniem w 

procedurze wyboru gmin, w których badania były realizowane w 2008 roku (12 gmin) ze 

względu na możliwośd prześledzenia zmiany. 

 Proporcjonalne odzwierciedlenie gmin z poszczególnych grup klasyfikacji - rozwijające się 

(16,6 %), zaawansowane (69,6%), liderskie (13,8%): 7 gmin rozwijających się, 27 gmin 

zaawansowanych, 6 gmin liderskich.  

 Zróżnicowanie terytorialne uwzględniające: położenie geograficzne (dobór gmin z różnych 

powiatów i województw), opiekę KR (dobór gmin różnych KR)  

 Wysokośd wsparcia – uwzględnienie gmin z różnym poziomem alokacji / finansowania usług 

ze środków Programu 

                                                 
6
 Computer Assisted Web Interview – badanie realizowane za pomocą ankiety internetowej 
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W każdej gminie badanie składało się z wywiadu indywidualnego z wójtem, wywiadu 

indywidualnego z koordynatorem gminnym, wywiadu grupowego z członkami grup roboczych / ds. 

wdrażania GSRPS (szefami NGO / GN; sołtysami, przedstawicielami usługodawców, etc.), wywiadu 

grupowego z odbiorcami koocowymi usług finansowanych z PIS (pełnoletnimi, nie będącymi 

pracownikami etatowymi Urzędu Gminy) z wykluczeniem osób objętych pozostałymi wywiadami,) 

Badanie jakościowe z przedstawicielami ROPS  

Najważniejszym celem tego badania było dokonanie oceny wdrażania PIS przez ROPS oraz uzyskanie 

informacji na temat perspektyw kontynuacji działao i współpracy z gminami zapoczątkowanych przez 

PIS. W ramach tego badania zrealizowane zostały indywidualne wywiady pogłębione z kluczowymi 

osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie PIS we wszystkich ROPS w województwach, w których 

wdrażany był PIS. 

Badanie sondażowe wśród usługodawców / organizacji społecznych 

Do najważniejszych celów badania sondażowego wśród usługodawców / organizacji społecznych 

działających na terenie gmin objętych PIS należały: ilościowa weryfikacja ustaleo badao jakościowych, 

uzyskanie danych do oszacowania wskaźników produktu i rezultatu PIS, zebranie szczegółowych 

informacji na temat sektora usługodawców usług integracji społecznej w gminach objętych PIS 

Badanie sondażowe wśród usługodawców / organizacji społecznych stanowiło de facto istotny 

element Oceny Beneficjentów. Badanie zostało zrealizowane pomiędzy sierpniem a wrześniem 

2010. W wyniku realizacji terenowej uzyskano 5926 kwestionariuszy z 448 gmin. Ankieta skierowana 

była do: instytucji edukacyjnych, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, gminnych instytucji 

kultury, Parafii, firm prywatnych realizujących usługi społeczne, zarejestrowanych organizacji 

pozarządowych i niezarejestrowanych grup społecznych. 

Badanie CAWI z koordynatorami gminnymi 

Do najważniejszych celów tego badania należały: uzyskanie danych do oszacowania wskaźników 

produktu i rezultatu PIS, zebranie szczegółowych informacji na temat realizacji konferencji / 

seminariów / wyjazdów studyjnych, zebranie informacji na temat działao podejmowanych w sferze 

komunikacji społecznej 

Ankieta została skierowana do wszystkich obecnych koordynatorów gminnych z gmin objętych PIS. 

Wypełnione kwestionariusze wróciły z 457 gmin, co stanowi stopę zwrotu w wysokości 91,4%. Wynik 

taki w odniesieniu do badao CAWI należy uznad za znakomity. 

Diagnoza koocowa 

W opracowanych planach działao PIS (pierwszym, opracowanym w 2008 roku i w planie 

opracowanym w odniesieniu do przedłużenia Programu na 2010 rok) jako źródło weryfikacji wielu 

wskaźników wskazano wyniki porównania diagnozy wstępnej (przeprowadzonej w 2008 roku) i 

diagnozy koocowej, która została zrealizowana w okresie od sierpnia do listopada 2010.  

Diagnoza koocowa (podobnie jak diagnoza wstępna) miała postad badania kwestionariuszowego 

realizowanego we wszystkich gminach objętych PIS.  Do bazy danych włączono 402 wypełnione 

ankiety – stanowi to 80% wszystkich rozdystrybuowanych kwestionariuszy. 
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Kwestionariusz diagnozy koocowej powstał częściowo w oparciu o wypracowane już narzędzie 

diagnozy wstępnej (przede wszystkim, chod nie tylko, blok pytao 2 i 3), częściowo zaś zawierał zestaw 

nowych pytao (których zakres wyznacza zestaw wskaźników zawarty w Planie Działao PIS na 2010 

rok). Dodatkowo do kwestionariusza diagnozy koocowej została dołączona jednostronicowa ankieta 

skierowana do wójtów gmin – jej celem było zebranie ilościowych danych na temat opinii wójtów w 

odniesieniu do działao podejmowanych w ramach Programu. 
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III. REALIZACJA PIS W ŚWIETLE PRZYJĘTYCH WSKAŹNIKÓW 

 

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA PIS 

 

Większośd wskaźników oddziaływania PIS powinna zostad poddana analizie w koocowym badaniu 

ewaluacyjnym realizowanym po zakooczeniu działao projektowych (w ramach tzw. „final impact 

evaluation”). Badanie to powinno zostad zrealizowane wśród mieszkaoców gmin objętych PIS, na 

próbie reprezentatywnej dla populacji tych gmin. 

Podstawowy wskaźnik oddziaływania został określony w następujący sposób: 

„Integracja społeczna w 500 wiejskich i wiejsko-miejskich słabo rozwiniętych gminach 

wspieranych przez PPWOW zwiększy się pomiędzy rozpoczęciem a zakooczeniem programu 

i to w tempie szybszym niż w gminach wiejskich nie wspieranych przez program, jak 

zmierzono przy użyciu podobnego zestawu zmiennych jak te, które obejmują Indeks 

Integracji Społecznej wykorzystany do przydzielenia funduszy Programu dla wiejskich i 

wiejsko-miejskich słabo rozwiniętych gmin”. 

Powyższy wskaźnik powinien zostad zoperacjonalizowany na użytek wspomnianego tu koocowego 

badania oddziaływania Programu. 

Istotną kwestią pozostaje związek pomiędzy efektami realizacji PIS a wskaźnikami uwzględnionymi 

w metodologii selekcji gmin do udziału w programie7 - określanej w definicji wskaźnika powyżej 

mianem Indeksu Integracji Społecznej.  

Przy wyborze gmin wzięte zostały bowiem pod uwagę następujące zmienne: 

 Niekorzystne położenie względem zewnętrznych rynków (peryferyjnośd położenia) 

 Charakterystyka struktury demograficznej (współczynnik starości, wskaźnik feminizacji w 

grupie wieku 25-34 lata oraz wskaźnik atrakcyjności migracyjnej) 

 Charakterystyka struktury gospodarczej (dochody własne budżetu gminy w przeliczeniu na 

mieszkaoca, stopa bezrobocia rejestrowanego, ogólna klasyfikacja ludności wiejskiej, udział 

ludności w gospodarstwach domowych rolniczych w ogólnej liczbie ludności) 

 Charakterystyka występowania problemów sfery społecznej (klienci pomocy społecznej na 1 

tys. mieszkaoców, odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną wśród dzieci w wieku 3-6 lat 

oraz frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich 2000 roku.) 

 Problem wyeliminowania jednostek miejsko-wiejskich, w których waga rynku miejskiego jest 

znacząca (dane BDR 2003) 

Należy podkreślid, że, ze względu na charakter działao przyjętych w PIS, większośd z powyżej 

wymienionych wskaźników nie podlega bezpośredniemu oddziaływaniu Programu.  

                                                 
7
 Metodologię tę opracował zespół ekspertów pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Rosnera z Instytutu 

Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. 
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W szczególności, ze względu na swój charakter oraz czas trwania interwencji, Program nie mógł 

wpłynąd na: 

 Zmianę niekorzystnego położenia względem zewnętrznych rynków (peryferyjnośd położenia) 

 Charakterystykę struktury demograficznej (współczynnik starości, wskaźnik feminizacji w 

grupie wieku 25-34 lata oraz wskaźnik atrakcyjności migracyjnej) 

 Charakterystykę struktury gospodarczej (dochody własne budżetu gminy w przeliczeniu na 

mieszkaoca, stopa bezrobocia rejestrowanego, ogólna klasyfikacja ludności wiejskiej, udział 

ludności w gospodarstwach domowych rolniczych w ogólnej liczbie ludności) 

Wykorzystując informacje pochodzące z przeprowadzonych badao można jednak przywoład opinie 

kluczowych interesariuszy Programu: usługodawców, członków grup społecznych, koordynatorów 

gminnych i wreszcie przedstawicieli władz – wójtów i burmistrzów gmin odnoszące się do stanu 

integracji społecznej w gminie. 

Sondaż zrealizowany wśród rzeczywistych i potencjalnych usługodawców usług społecznych w 

gminach objętych PIS przynosi jednoznaczne wyniki (dane na podstawie 5926 zebranych 

kwestionariuszy):  

 
 

 
  

36% 51% 4% 8%

Czy w Pana(i) przekonaniu w wyniku realizacji PPWOW w Pana(i) gminie 

zwiększyła się społeczna integracja mieszkaoców?

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  trudno powiedzied

87%

31% 55% 4% 9% 

Czy Program w sposób trwały wpłynął na rozwój społeczny gminy? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  trudno powiedzied

86% 

34% 53% 4% 9% 

Czy w wyniku realizacji PPWOW na terenie Pana(i) gminy poprawiła się, 
Pana(i) zdaniem, jakośd realizowanych usług społecznych dla 

mieszkaoców? 

 zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  trudno powiedzied

87% 
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Podobne wyniki przynoszą pozostałe badania ilościowe: 

Na pytanie „czy w wyniku realizacji PPWOW w Pana(i) gminie zwiększyła się społeczna integracja 

mieszkaoców?” pozytywnie odpowiedziało 94,5% koordynatorów gminnych (odpowiednio 46,6% 

wybrało odpowiedź ‘zdecydowanie tak’, a 47,9% ‘raczej tak’).  

Z opinią „Program przyczynił się do zmniejszenia wykluczenia społecznego w gminie” zgodziło się 

79,6% wójtów gmin objętych PIS8 (odpowiedź ‘zdecydowanie się zgadzam’ wybrało 32,3%, a ‘raczej 

się zgadzam’ 47,3% badanych).  

Ponadto w opinii ponad 91% wójtów „Program w sposób trwały wpłynął na rozwój społeczny 

gminy” (40,3% - ‘zdecydowanie tak’; 51% - ‘raczej tak’). Podobnego zdania są koordynatorzy gminni, 

wśród których 94,1% zgodziło się z tym stwierdzeniem (43,3% - ‘zdecydowanie tak’; 50,8% - ‘raczej 

tak’). Niewiele się różniące wyniki przynosi również sondaż rzeczywistych i potencjalnych 

usługodawców, w którym 86% badanych wybrało odpowiedź pozytywną (31% - ‘zdecydowanie tak’; 

55% - ‘raczej tak’). 

Analizie poddane zostały niektóre ze zmiennych przyjętych przy selekcji gmin do Programu oraz 

wypracowany został zestaw wskaźników powiązanych z celami i charakterem interwencji jaka był 

Program Integracji Społecznej. Poniżej zaprezentowano najważniejsze dane odnoszące się do tych 

wskaźników: 

Finansowanie usług polityki społecznej w przeliczeniu na 1 mieszkaoca  

Analiza danych dotyczących finansowania usług polityki społecznej prowadzi do dwóch wniosków: 

1. Finansowanie wybranych usług polityki społecznej w 2010 roku, a zatem po zakooczeniu 

działao Programu w gminach, spadło w porównaniu z rokiem 2007.  

2. Jednak w przypadku większości obszarów utrzymuje się ono po zakooczeniu Programu na 

wyższym poziomie niż przed jego rozpoczęciem. W szczególności dotyczy to usług w 

obszarach: 

 rozwijanie oferty rozwoju dzieci i młodzieży 

 działania na rzecz zmniejszania wykluczenia społecznego 

 dostarczanie wsparcia specjalistycznego 

 zapobieganie alkoholizmowi i uzależnieniom oraz zwalczanie ich skutków 

 pomoc osobom starszym 

 pomoc osobom niepełnosprawnym 

 zapobieganie alkoholizmowi i uzależnieniom oraz zwalczanie ich skutków 

 wsparcie rodzin niepełnych 

 zwalczanie, zapobieganie oraz pomoc ofiarom przemocy w rodzinie 

W tabelach poniżej zaprezentowano średnią oraz medianę wysokości finansowania usług w złotych w 

przeliczeniu na 1 mieszkaoca gminy. 

 

                                                 
8
 Na ankietę odpowiedziało 402 wójtów 
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ŚREDNIA 2006 2007 2008 2009 2010 

rozwijanie oferty rozwoju dzieci i młodzieży 10,30 9,85 11,12 21,70 21,17 

działania na rzecz zmniejszania wykluczenia społecznego 5,52 5,31 11,62 14,46 16,12 

dostarczanie wsparcia specjalistycznego 1,59 1,71 3,89 4,42 3,44 

pomoc osobom niepełnosprawnym 12,42 13,01 17,76 17,34 13,98 

pomoc osobom starszym 6,80 7,21 8,49 10,39 8,15 

zapobieganie alkoholizmowi i uzależnieniom oraz zwalczanie ich 
skutków 

6,49 6,58 7,92 7,89 7,61 

wsparcie rodzin niepełnych 4,94 4,98 6,02 7,01 5,20 

zwalczanie, zapobieganie oraz pomoc ofiarom przemocy w 
rodzinie 

1,07 1,48 1,36 1,28 1,15 

pomoc osobom ubogim 30,26 29,69 39,27 40,63 30,26 

pomoc osobom przewlekle chorym 4,79 5,33 6,28 6,54 4,67 

pomoc bezdomnym 1,26 1,02 1,18 1,17 0,92 

rozwiązywanie problemów opiekuoczo-wychowawczych 5,78 5,78 6,58 6,73 5,14 

walka z bezrobociem 16,47 16,44 18,90 20,04 15,30 

wsparcie rodzin wielodzietnych 12,75 13,54 14,39 14,15 9,81 

 
 

MEDIANA 2006 2007 2008 2009 2010 

działania na rzecz zmniejszania wykluczenia społecznego 1,40 1,60 5,71 9,00 8,38 

rozwijanie oferty rozwoju dzieci i młodzieży 3,42 3,45 7,08 11,14 6,92 

pomoc osobom starszym 4,11 4,49 5,95 6,80 6,20 

pomoc osobom niepełnosprawnym 7,74 7,76 11,35 10,04 8,88 

dostarczanie wsparcia specjalistycznego 0,72 0,88 1,71 2,38 1,73 

zapobieganie alkoholizmowi i uzależnieniom oraz zwalczanie ich 
skutków 

6,50 6,57 7,59 7,67 7,00 

wsparcie rodzin niepełnych 2,12 2,15 3,00 2,96 2,30 

pomoc bezdomnym 0,41 0,55 0,55 0,63 0,55 

pomoc osobom przewlekle chorym 2,31 2,50 3,78 3,46 2,16 

zwalczanie, zapobieganie oraz pomoc ofiarom przemocy w 
rodzinie 

0,66 0,70 0,67 0,62 0,51 

rozwiązywanie problemów opiekuoczo-wychowawczych 2,65 2,96 2,76 2,72 2,31 

walka z bezrobociem 11,89 10,86 13,00 13,91 10,49 

pomoc osobom ubogim 16,23 14,78 18,39 20,96 13,98 

wsparcie rodzin wielodzietnych 6,36 6,58 6,34 6,34 3,94 
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Klienci pomocy społecznej na 1 tys. mieszkaoców 

Porównanie wyników diagnozy wstępnej i diagnozy koocowej wskazuje, że liczba klientów pomocy 

społecznej w gminach objętych PIS spadła pomiędzy rokiem 2007 a 2010. 

 

 

Spadek średniej liczby klientów pomocy społecznej na 1000 mieszkaoców w 2010 roku można 

tłumaczyd na wiele sposobów, chod na podstawie zgromadzonych danych nie sposób podad 

konkluzywnego wyjaśnienia. Możliwy wpływ na tę sytuację mogły mied rezultaty PIS (zwiększona 

integracja mieszkaoców przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na usługi pomocy społecznej). 

Wpływ mogło mied zamrożenie przez rząd RP kryteriów dochodowych decydujących o przyznaniu 

pomocy społecznej przy postępującej jednocześnie inflacji. Ostatnia weryfikacja kryteriów 

dochodowych i innych wskaźników z ustawy o pomocy społecznej miała miejsce w 2006 roku - od 

tego czasu nie uległy one zmianie. Interpretując przedstawione dane należy także wziąd pod uwagę 

kryzys gospodarczy oraz zmniejszenie przychodów podatkowych, co wpływa na pogorszenie sytuacji 

finansowej gmin. 

 

Odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną wśród dzieci w wieku 3-6 lat 

W 2010 roku opieką przedszkolną w gminach PIS objętych było średnio 36,8% dzieci w wieku 3-6 lat 

(mediana 33%). Nie dysponujemy niestety informacjami porównawczymi z 2007 w odniesieniu do 

odsetka dzieci. Ale zgromadzone dane wskazują, że liczba przedszkoli na terenie gmin objętych PIS 

wzrosła ponad dwukrotnie. 
  

7,77 7,79 8,39 8,58 7,68 

2006 2007 2008 2009 2010

Średnia liczba klientów pomocy społecznej na 1000 mieszkaoców 

4,64 4,91 4,85 5,11 
3,86 

2006 2007 2008 2009 2010

Liczba klientów pomocy społecznej na 100 mieszkaoców - mediana 
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WSKAŹNIKI REZULTATU PIS 

 

Poniżej przedstawiono dane odnoszące się do przyjętych w Programie wskaźników rezultatu. 

Wskaźniki te zaprezentowano w odniesieniu do głównych celów strategicznych PIS. 

 

Cel strategiczny 1: Budowa potencjału instytucjonalnego i społecznego w zakresie 

strategicznego planowania i realizowania polityki społecznej na poziomie lokalnym 

 

 Rezultat Sposób określenia wartości wskaźnika 

1 Realizacja usług PS w oparciu o plany strategiczne 

% gmin posiadających zaktualizowaną GSRPS po 
zakooczeniu Programu 

% gmin w których funkcjonują zespoły robocze ds. 
realizacji / monitorowania GSRPS 

2 
Zaangażowanie zasobów ludzkich gmin w 
realizację polityki społecznej 

Zmiana liczby osób w gminach zaangażowanych w 
realizację polityki społecznej pomiędzy 2007 a 2010 

3 
Zmiana w ocenie intensywności i jakości 
współpracy Gminnych Ośrodków Pomocy 
Społecznej z innymi instytucjami 

Zmiana ocen 2007 / 2010 

 

1) Zgodnie z wynikami diagnozy koocowej (dane z 402 gmin) przeglądu GSRPS w roku 2009 lub 

2010 dokonano w 76% gmin. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Konsultantów 

Regionalnych we wrześniu 2010 roku, spotkania na których dokonano analizy / przeglądu 

strategii przeprowadzono w 421 gminach (84%). Z kolei zgodnie z wynikami sondażu wśród 

koordynatorów gminnych (N=457) takie spotkania zorganizowano w 73% gmin. 

Zespoły robocze ds. realizacji / monitorowania GSRPS zostały powołane do życia w 91% 

gmin (potwierdzają to zarówno dane pochodzące z sondażu z koordynatorami gminnymi, jak 

i ze sprawozdao KR). Konsultanci oceniali jednak, że zespoły te rzeczywiście działają w 73% 

gmin (364). 

2) Pomiędzy rokiem 2007 a 2010 w gminach objętych Programem wzrosła liczba osób 

zajmujących się realizacją polityki społecznej. Zgodnie z wynikiem porównania danych 

diagnozy wstępnej i koocowej (dane dla 363 gmin) całkowita liczba takich osób zwiększyła się 

o 709 – średnio niemal o dwie osoby na gminę (zmiana wynosi średnio: 1,92 osoby więcej, 

mediana 1 osoba więcej). Podkreślid jednak należy, że po pierwsze, dane porównawcze 

dotyczą w tym wypadku jedynie 339 gmin, a po drugie spośród tych 339 gmin w 74 (21,8%) 

zmalała liczba pracowników zajmujących się realizacją polityki społecznej a w 70 gminach 

(20,6%) liczba ta nie zmieniła się (czyli wzrost nastąpił w 195 gminach (57,5%). 

3) Intensywnośd i jakośd współpracy GOPS / MOPS z innymi instytucjami zwiększyła się w 

przypadku 9 z 11 instytucji, o które pytano w diagnozach. Największy wzrost, zarówno 

intensywności jak i jakości, odnotowano w przypadku współpracy z ROPS. 
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Cel strategiczny 2: Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług z zakresu integracji 

społecznej dostarczanych mieszkaocom gmin 

 

 Rezultat Sposób określenia wartości wskaźnika 

1 

Realizacja wysokiej jakości usług z zakresu PS 

skierowanych do mieszkaoców (osób starszych, 

rodzin, dzieci i młodzieży) w tym osób 

wykluczonych społecznie (usługi finansowane z 

PIS i z innych źródeł) 

zmiana w % gmin pomiędzy 2007 a 2010 realizujących 
różne usługi z zakresu PS skierowane do osób 
starszych, rodzin, dzieci i młodzieży 

wzrost liczby beneficjentów usług społecznych 
pomiędzy 2007 a 2010 rokiem (w poszczególnych 
grupach mieszkaoców) 

wyniki ocen odbiorców usług integracji społecznej 
dotyczące dostępności i jakości usług PS w 
uczestniczących gminach 

2 
Wzmocnienie działalności usługodawców usług 
integracji społecznej 

% gmin, w których usługi PS są dostarczane przez 
partnerów zewnętrznych w stosunku do JST (zmiana 
2007 / 2010) 

% gmin przekazujących partnerom zewnętrznym w 
stosunku do JST dotacje z własnego budżetu na 
realizację usług PS (zmiana 2007 / 2010) 

3 
Zapewnienie długofalowego finansowania usług 

społecznych przez gminy 

% gmin, w których wzrosło finansowanie usług PS ze 
źródeł zewnętrznych (w stosunku do 2007) 

% gmin, w których utrzymano finansowanie usług 
rozpoczętych w ramach PIS po zakooczeniu Programu 

 

1) W przypadku większości obszarów zwiększyła się liczba gmin, w których dostarczane są usługi 

skierowane do osób starszych, rodzin oraz dzieci i młodzieży: 

Zmiana % gmin, w których dostarczane są usługi skierowane do 
wskazanych grup odbiorców 

Odbiorcy usług  
wzrost / spadek o % gmin 

Usługi w obszarach: 
Osoby 
starsze 

Rodziny Dzieci i 
młodzież 

działania integracyjne (w tym aktywizacja osób 
niepełnosprawnych) 

39,7 36,1 27,3 

edukacja (w tym kształcenie dorosłych, zajęcia pozaszkolne) 23,5 30,4 17,5 

kultura i sztuka (w tym lokalna tradycja i obyczaje) 17,8 16,0 7,0 

ograniczanie skutków ubóstwa (w tym usługi opiekuocze, pomoc 
osobom bezdomnym) 

-4,9 -,5 -6,7 

opieka zdrowotna (w tym walka z uzależnieniami, planowanie 
rodziny) 

4,1 -7,0 -6,7 

polityka mieszkaniowa, budownictwo socjalne 3,6 -,5 2,1 

pomoc prawna 6,7 2,3 -,8 

poradnictwo psychologiczne, interwencja kryzysowa 13,4 11,1 7,5 

transport -,5 4,1 -6,2 

zmniejszanie bezrobocia 9,0 ,5 -1,0 

zwiększanie poczucia bezpieczeostwa (w tym przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie, sąsiedzkie grupy wsparcia) 

9,5 3,4 1,8 

 

W diagnozie wstępnej odnotowano bardzo dużą ilośd braków danych w odniesieniu do liczby 

beneficjentów poszczególnych usług społecznych – gminy nie prowadziły przez PIS statystyki 

w tym zakresie. W związku z tym nie jest możliwe określenie zmiany liczby beneficjentów 
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tych usług pomiędzy rokiem 2007 i 2010. Wyniki oceny beneficjentów (badao jakościowych) 

wskazują jednak, że Program spotkał się z pozytywną oceną ze strony koocowych 

beneficjentów, dostrzegających znaczne rozszerzenie oferty usług o charakterze społeczno-

kulturalnym, doceniających zarówno ilośd jak i jakośd realizowanych projektów (co wyrażało 

się znacznym poziomem partycypacji w organizowanych przedsięwzięciach). W ramach PIS 

przeprowadzono wiele imprez o charakterze integracyjnym: dożynki, spotkania 

okolicznościowe, turnieje sportowe, ogniska. Integrację międzypokoleniową, 

zaktywizowanie dzieci i młodzieży oraz seniorów zgodnie uznawano za kluczowe benefity 

zrealizowanego Programu. Podkreślano również istotny wpływ Programu na rozkwit życia 

społecznego - przełamanie oporu przed włączaniem się w różnego rodzaju inicjatywy o non-

profitowym charakterze, wzrost zaangażowania mieszkaoców, dostrzeżenie znaczenia i roli 

działao prospołecznych.  

Zwiększenie dostępności usług społecznych dla beneficjentów w gminach potwierdzają też 

wyniki badao ilościowych: 

 Z opinią „w wyniku realizacji PPWOW na terenie Pana(i) gminy poprawiła się jakośd 

realizowanych usług społecznych dla mieszkaoców” zgodziło się 87% respondentów 

biorących udział w sondażu rzeczywistych i potencjalnych usługodawców. 

 Z opinią „zwiększyła się dostępnośd różnych usług społecznych dla członków rodzin 

niepełnych lub wielodzietnych” zgodziło się: 

o 85,7% wójtów 

o 73,4% koordynatorów gminnych 

o 66% respondentów biorących udział w sondażu rzeczywistych i potencjalnych 

usługodawców 

 Z opinią „potrzeby osób starszych są obecnie w większym stopniu zaspokajane niż trzy 

lata temu” zgodziło się:  

o 84,1% wójtów 

o 80,3% koordynatorów gminnych 

o 72% respondentów biorących udział w sondażu rzeczywistych i potencjalnych 

usługodawców 

 Z opinią „poprawiła się oferta zajęd pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży” zgodziło się: 

o 90,8% wójtów 

o 93,3% koordynatorów gminnych 

o 95% respondentów biorących udział w sondażu rzeczywistych i potencjalnych 

usługodawców 

 Z opinią „w wyniku realizacji Programu na terenie gminy wprowadzono nowe usługi, 

wcześniej niedostępne dla mieszkaoców” zgodziło się: 

o 90,5% wójtów 

o 95% koordynatorów gminnych 
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o 82% respondentów biorących udział w sondażu rzeczywistych i potencjalnych 

usługodawców 

2) W 67,8% gmin pomiędzy 2007 a 2010 zwiększył się zakres dostępnych usług społecznych. W 

55,2% gmin nastąpiło zwiększenie zakresu usług dostarczanych przez partnerów 

zewnętrznych w stosunku do samorządu. 

Z 39,8% do 45,5% (w grupie porównawczej 388 gmin) wzrósł odsetek gmin przekazujących 

dotacje z własnego budżetu na dostarczanie usług z zakresu polityki społecznej w ramach 

jakiejkolwiek formy porozumienia/kontraktu z partnerami zewnętrznymi. Podkreślid jednak 

należy, że w diagnozie wstępnej (N=485) przekazywanie takich dotacji zadeklarowało 41% 

gmin, a w diagnozie koocowej (N=402) 40%. 

 

3) W roku 2007 dofinansowanie działao związanych z realizacją polityki społecznej ze źródeł 

zewnętrznych innych niż budżet paostwa lub budżet innej jednostki samorządowej 

uzyskało 12,4% gmin (N=485). W roku 2010 takich gmin było 68,4% (N=402). Zmiana w 

grupie porównawczej (N=388) dotyczyła 55,5% gmin (z 13,1% gmin w 2007 roku do 68,6% w 

2010). 

Wydatki na usługi związane z rozwiązywaniem problemów społecznych (w przeliczeniu na 

jednego mieszkaoca) pomiędzy 2007 a 2010 wzrosły w 8 na 14 obszarów. W przynajmniej 

połowie gmin wydatki na usługi związane z rozwiązywaniem poszczególnych problemów 

społecznych w 2010 w porównaniu z 2007 wzrosły w 8 z 14 obszarów. Podkreślid należy, że 

w przypadku 11 obszarów zmniejszyło się finansowanie usług w odniesieniu do obciążenia 

budżetu (% budżetu). Dane wskazują jednak, że pomiędzy 2007 a 2010 budżet gmin w grupie 

porównawczej wzrósł średnio o 39%. Oznacza to, że wzrost finansowania usług społecznych 

był możliwy dzięki zwiększeniu środków finansowych znajdujących się w dyspozycji gmin. 
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Cel strategiczny 3: Aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz integracji społecznej. 

 
 

 Rezultat Sposób określenia wartości wskaźnika 

1 Wzrost liczby aktywnie działających NGO / GN 

Procentowy wzrost liczby NGO / GN (zarówno 
nowopowstałych, jak i takich, które wznowiły 
działalnośd) 

% gmin w których powstały nowe NGO / GN 

2 
zaangażowanie osób z grup wykluczonych w 
działalnośd NGO/grup nieformalnych 

% gmin w których nastąpił wzrost zaangażowania 

% NGO / grup nieformalnych w których działalnośd 
zaangażowane są osoby z grup wykluczonych 

3 
Wsparcie NGO/grup nieformalnych (działających 

w obszarze polityki społecznej) przez gminy 

średni % budżetu gminnego przeznaczany na wsparcie 
działalności organizacji pozarządowych (zmiana 
2007/10) 

% NGO/grup społecznych otrzymujących wsparcie z 
budżetów gminnych 

 

1) Według sprawozdao KR w trakcie PIS w gminach objętych Programem powstało 806 

formalnie zarejestrowanych organizacji pozarządowych oraz 1069 nieformalnych grup 

społecznych. Oznacza to wzrost liczebności tych organizacji odpowiednio o 20,6% oraz o 

58,4%. 

Dane uzyskane w ramach diagnoz wskazują, że liczba formalnie zarejestrowanych 

stowarzyszeo zwiększyła się w 64% gmin (zmalała w 11,1%), a liczba nieformalnych grup 

społecznych zwiększyła się w 41,5% gmin (zmalała w 27,6%). Oznacza to, że częśd 

nieformalnych grup społecznych sformalizowała swoją działalnośd. Zgodnie z informacjami 

uzyskanymi w wyniku realizacji badania koordynatorów gminnych nowe, wcześniej nie 

istniejące formalne (zarejestrowane) organizacje społeczne powstały w 67% gmin, a grupy 

społeczne przynajmniej w 67% gmin (15% KG nie potrafiło podad w tym zakresie informacji). 

Ponadto w 14% gmin wznowiły działalnośd organizacje zarejestrowane, a w 29% gmin 

nieformalne grupy społeczne. 

2) Zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedstawicieli organizacji społecznych w trakcie 

trwania PIS do organizacji przystąpiły osoby: 

 wcześniej nieangażujące się społecznie w 68% gmin 

 mające wcześniej ograniczone kontakty społeczne w 49% gmin 

 znajdujące się w gorszym położeniu materialnym niż większośd mieszkaoców w 27% 

gmin 

3) Pomiędzy 2007 a 2010 nastąpiło zwiększenie finansowego wsparcia organizacji 

pozarządowych działających w gminach. W 2007 roku wsparcie to wynosiło średnio 0,38% 

budżetu gminy a w roku 2010 średnio 0,54% budżetu gminy. 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU PIS 

 

 usługi integracji społecznej za sumę 41,400 milionów euro dostarczone do 500 wiejskich i 

wiejsko-miejskich słabo rozwiniętych gmin w oparciu o GSRPS, Plany Działania i Plany 

Utrwalania 

o W sumie w ramach Programu Integracji Społecznej gminy wydały € 41 201 386,89 (157 

888 736,42 PLN) wobec założonych € 41 400 000 (stan na dzieo 5.04.2011). 

o Na usługi gminy wydały w sumie 149 736 390,73 PLN, a na szkolenia w sumie 81 523 

55,69 PLN. 

o GSRPS powstały zgodnie z metodologią Programu lub zostały zaktualizowane w 500 

gminach. 

o W październiku aktualne 2010 plany działania posiadało 60% gmin, plany utrwalania 

efektów PIS zostały zaś wypracowane w 411 gminach.  

 we wszystkich gminach nie posiadających aktualnej GSRPS (445) zrealizowano warsztaty 

wypracowujące / aktualizujące GSRPS 

Już w kwietniu 2009 roku wszystkie gminy objęte PIS posiadały zaktualizowaną GSRPS. Wcześniej 

w 495 gminach przeprowadzono spotkania (warsztaty) i wypracowano rekomendacje zmian 

Strategii. 

Zgodnie z deklaracjami koordynatorów gminnych (sondaż CAWI) gminny zespół roboczy ds. 

realizacji/monitorowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych działa w 91% 

gmin. Dane zgromadzone w tym badaniu wskazują też że spotkanie na którym dyskutowano 

zapisy GSRPS odbyło się w 2010 roku w 73% gmin. Informacje te znajdują potwierdzenie w 

wynikach diagnozy koocowej, zgodnie z którymi przegląd zapisów GSRPS przeprowadzono (w 

2009 lub 2020) w 76% gmin.  

Przeprowadzenie przeglądu GSRPS w gminach w 2009 lub 2010 r. według danych: 

sprawozdania KR (N=500) CAWI (N=457) diagnoza koocowa (N=402) 

84% gmin  73% gmin 76% gmin  

 500 gmin otrzymało wsparcie eksperckie (w tym szkolenia, warsztaty, doradztwo) z zakresu: 

diagnozy społecznej, rozwoju społecznego  

Zgodnie z wynikami sondażu wśród koordynatorów gminnych (n=457) 90% gmin (412 w wypadku 

tego sondażu) otrzymało wsparcie merytoryczne w zakresie diagnozy problemów społecznych a 

84% (385 w wypadku tego sondażu) w zakresie planowania działao społecznych. Trzeba jednak 

zwrócid uwagę, że niemal 50 gmin nie odpowiedziało na pytania ankiety CAWI.  

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez KR tylko w 2010 roku jakiekolwiek działania 

edukacyjne dla pracowników JST przeprowadzono w 429 gminach. W trakcie trwania Programu 

jakiekolwiek działania edukacyjne dla usługodawców przeprowadzono w 458 gminach, a dla 

liderów społecznych w 473 gminach. 
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Ponadto wszystkie gminy otrzymały wsparcie merytoryczne ze strony KR (koordynatorzy gminni z 

93% gmin pozytywnie oceniają tę współpracę), a przedstawiciele 73% gmin uczestniczących w PIS 

wzięli udział w wyjazdach studyjnych do innych gmin. Wizyty te były na ogół bardzo wysoko 

oceniane. 

 500 gmin posiada aktualną GSRPS 

Wszystkie gminy uczestniczące w Programie wypracowały bądź zaktualizowały GSRPS do kooca 

pierwszego kwartału 2009. 

 

 

Pozostałe wskaźniki produktu zaprezentowano w tabeli poniżej. 

Wartości wskaźników podano na podstawie źródeł: 

 (KR) – sprawozdania Konsultantów Regionalnych 

 (MIS) – dane z systemu MIS 

 (CAWI) – sondaż wśród koordynatorów gminnych 

 (SU) – sondaż wśród potencjalnych i rzeczywistych usługodawców usług społecznych 

 (DK) – dane pochodzące z diagnozy koocowej 

 (DP) – dane wynikające z porównania danych diagnozy wstępnej i koocowej 

 (OB) – informacje z badao jakościowych – oceny beneficjentów  

 

 

84 

414 

500 

Lipiec 2008

Grudzieo 2008

Kwiecieo 2009

W ilu gminach istnieje GSRPS? 
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Cel strategiczny 1: Budowa potencjału instytucjonalnego i społecznego w zakresie strategicznego planowania i realizowania polityki społecznej na 
poziomie lokalnym 
 

Działanie  Rezultat działania Wskaźnik realizacji 
działania 

Wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

Osiągnięta wartośd wskaźnika 
działania 

Osiągnięty wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

1.1. Prowadzenie działao 
edukacyjnych (szkolenia, 
warsztaty) dla JST 

Wzmocniony potencjał 
gmin w zakresie realizacji 
polityki społecznej 

Jakiekolwiek działania 
edukacyjne zrealizowane 
w 90% gmin 

60% gmin skorzysta z 
alokacji szkoleniowej (np. 
na szkolenia lub wizyty 
studyjne) 

Pozytywna ocena szkoleo, 
warsztatów, wyjazdów 
przez przedstawicieli gmin 

W 97% gmin zostało zrealizowane 
przynajmniej jedno szkolenie (CAWI) 

Jakiekolwiek działania edukacyjne dla 
JST w 2010 roku zrealizowane w 429 
gminach (86%) (KR) 

Wyjazdy studyjne zorganizowane w 
73% gmin (CAWI) 

Przedstawiciele 79% gmin wzięli 
udział w konferencjach 
wojewódzkich (CAWI) 

Przedstawiciele 70% gmin wzięli 
udział w konferencjach / seminariach 
tematycznych (CAWI) 

Wsparcie KR w 500 gminach 

414 gmin (83%) skorzystało z alokacji 
szkoleniowej (np. na szkolenia lub 
wizyty studyjne) (KR), wg danych 
MIS: 82% 

Średnia ocena szkoleo dla zespołów 
roboczych – 5 (w skali 1-6) (CAWI) 

Średnia ocena warsztatów utrwalania 
– 4,96 (w skali 1-6) (CAWI) 

89% koordynatorów gminnych 
pozytywnie oceniła wyjazdy studyjne 
(CAWI) 

94% koordynatorów gminnych 
pozytywnie oceniło konferencje 
wojewódzkie (CAWI) 

95% koordynatorów gminnych 
pozytywnie oceniło konferencje / 
seminaria tematyczne (CAWI) 

93% koordynatorów gminnych 
pozytywnie oceniło współpracę z KR 
(CAWI) 

 

1.2. Uruchomienie 
procesu monitoringu 
implementacji GSRPS 

Zapewniony 
systematyczny monitoring 
wdrażania GSRPS w 
dłuższej perspektywie 

Ukonstytuowanie zespołu 
ds. monitorowania w 50% 
gmin 

Przeszkolenie 
przedstawicieli zespołów z 
90% gmin przez KR 

Analiza GSRPS dokonana 
w 50% gmin w 2010 roku 

Pozytywna ocena szkoleo 
przez 70% KG 
uczestniczących w 
szkoleniach 

Wnioski z analizy strategii 
wypracowane w 90% gmin 
dokonujących przeglądu 

Zespół ds. monitorowania GSRPS 
powołany w 91% gmin (CAWI), 
według KR w 457 gminach (91,4%) 

Członkowie zespołów przeszkoleni 
przez KR w 407 gminach (81,4%) (KR), 
według danych CAWI – w 82% gmin 

Analiza GSRPS dokonana w 2010 roku 
w 421 gminach (84,2%) (KR), według 
danych CAWI w 73% gmin 

Średnia ocena szkoleo dla zespołów 
roboczych – 5 (w skali 1-6) (CAWI) 

Pozytywna ocena szkoleo przez 
96,8% KG (ocena 4 i wyżej); 72,4% KG 
oceniło szkolenia na 5 i wyżej (CAWI) 

Wnioski z analizy strategii w formie 
dokumentu wypracowane w 265 
gminach (53%) (KR) – 63% gmin 
dokonujących przeglądu (CAWI) 



Wyniki monitoringu i ewaluacji Programu Integracji Społecznej (PPWOW) – 2007 / 2011 

Działanie  Rezultat działania Wskaźnik realizacji 
działania 

Wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

Osiągnięta wartośd wskaźnika 
działania 

Osiągnięty wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

1.3. Organizacja spotkao 
międzygminnych 
regionalnych i 
ponadwojewódzkich (w 
tym wyjazdów studyjnych)  

Wymiana doświadczeo 
pomiędzy gminami na 
temat realizacji UIS 

Upowszechnianie dobrych 
praktyk 

Spotkania regionalne dla 
wszystkich gmin 
zorganizowane w 2010 w 
każdym województwie 

80 % wszystkich gmin 
weźmie udział w 
wojewódzkich spotkaniach 
regionalnych 

50 % gmin 
zaangażowanych w stałą 
współpracę lub wymianę 
doświadczeo w obszarze 
UIS z innymi gminami  
(objętymi i nie objętymi 
PIS) 

30 % gmin wszystkich 
gmin weźmie udział w 
spotkaniach 
ponadwojewódzkich 

80% KG uczestniczyło 
przynajmniej raz w 
wyjeździe studyjnym w 
2010 

Pozytywna ocena spotkao 
regionalnych przez KG 

40 % wszystkich gmin 
rozpocznie wdrażanie u 
siebie rozwiązao 
sprawdzonych w innych 
gminach lub zmodyfikuje 
dotychczasowe działania 

W 2010 na terenie wszystkich 
województw zorganizowano 
spotkania dla WSZYSTKICH gmin 
uczestniczących w PIS w danym 
województwie (KR) 

Przedstawiciele 95% gmin wzięli 
udział w wojewódzkich spotkaniach 
regionalnych (CAWI) 

Przedstawiciele 79% gmin wzięli 
udział w konferencjach 
wojewódzkich (CAWI) 

Przedstawiciele 70% gmin wzięli 
udział w konferencjach / seminariach 
tematycznych (CAWI) 

274 gminy (54,8 %) zaangażowane w 
stałą współpracę lub wymianę 
doświadczeo w obszarze UIS z innymi 
gminami  (KR), w badaniu CAWI 61% 
KG potwierdziło współpracę z innymi 
gminami w obszarze polityki 
społecznej (41,8% deklarowało dośd 
regularną współpracę) 

85% KG uczestniczyło przynajmniej 
raz w wyjeździe studyjnym w 2010 
(CAWI) 

93% koordynatorów gminnych 
pozytywnie oceniła wojewódzkie 
spotkania regionalne (CAWI) 

89% koordynatorów gminnych 
pozytywnie oceniła wyjazdy studyjne 
(CAWI) 

94% koordynatorów gminnych 
pozytywnie oceniło konferencje 
wojewódzkie (CAWI) 

95% koordynatorów gminnych 
pozytywnie oceniło konferencje / 
seminaria tematyczne (CAWI) 

43% wszystkich gmin rozpoczęła 
wdrażanie u siebie rozwiązao 
sprawdzonych w innych gminach 
(nowych usług) (CAWI) 

51% gmin zmodyfikowała 
dotychczasowe działania (sposób 
realizacji usług) w wyniku wymiany 
doświadczeo (CAWI) 

Zgodnie z informacjami KR w 219 
gminach (43,8%) wprowadzono nowe 
formy usług lub zmodyfikowano 
istniejące 
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Działanie  Rezultat działania Wskaźnik realizacji 
działania 

Wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

Osiągnięta wartośd wskaźnika 
działania 

Osiągnięty wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

1.4. Wypracowanie planu 
utrwalania programu na 
poziomie gminnym 

Wzmocnienie 
oddziaływania i trwałości 
wypracowanych rozwiązao 

Warsztaty 
przeprowadzone 
przynajmniej w 340 
gminach 

Plan utrwalania formalnie 
zaakceptowany przez 
wójta w co najmniej 320 
gminach 

Pozytywna ocena 
warsztatów utrwalania 
przez uczestników 

Dodatkowe środki 
finansowe uruchomione 
dla przynajmniej 300 gmin 

Warsztaty przeprowadzono 
przynajmniej w 424 gminach (84,8%) 
(KR), według danych CAWI warsztaty 
takie zrealizowano w 2010 roku w 
78% gmin 

Plan utrwalania został formalnie 
zaakceptowany przez wójta w 388 
gminach (77,6%) (KR), według danych 
CAWI (z 457 gmin) w 68% gmin 

Dodatkowe środki finansowe 
uruchomiono w 2010 roku dla 341 
gmin 

Średnia ocena warsztatów utrwalania 
– 4,96 (w skali 1-6) (CAWI) 

1.5. Wdrożenie planu 
utrwalania 

Kontynuacja i rozwój 
oferty usług w gminach 

Deklaracja kontynuacji 
przynajmniej części usług 
wdrożonych w ramach PIS 
po zakooczeniu Programu 
w co najmniej 60% gmin 

Finansowanie usług 
społecznych w 2010 na 
poziomie wyższym o 
przynajmniej 20% w 
odniesieniu do 2007 roku 
ze środków innych niż PIS 
w 50% gmin  

Zabezpieczenie funduszy 
na kontynuację 
przynajmniej części usług 
realizowanych ze środków 
PIS w budżecie na 2011 w 
przynajmniej 40% gmin 

Pozytywna ocena 
przyjętego planu 
utrwalania przez 
przynajmniej 80% wójtów 
oraz 70% przedstawicieli 
usługodawców 

Pozytywna ocena 
wdrażania planu 
utrwalania przez 
przedstawicieli UG i 
usługodawców 

Deklaracja kontynuacji przynajmniej 
części usług wdrożonych w ramach 
PIS po zakooczeniu Programu według 
danych:  

 CAWI: połowa i więcej usług w 

56,5% gmin, przynajmniej częśd w 

82,3% gmin 

 KR: w 463 gminach (92,6%) 

 DK: według deklaracji wójtów 

połowa i więcej usług w 61,6% 

gmin, przynajmniej częśd w 80,5% 

gmin 

Finansowanie usług społecznych w 
2010 roku w porównaniu do 2007 w 
przynajmniej połowie gmin wzrosło w 
8 z 14 obszarów. O przynajmniej 20% 
wzrosło w 5 obszarach. Najwięcej w 
obszarze „działania na rzecz 
zmniejszenia wykluczenia 
społecznego” – o 316% (DP) 

87% przedstawicieli usługodawców 
pozytywnie ocenia plan utrwalania 
(SU) 

82,1% KG pozytywnie ocenia 
wdrażanie planu utrwalania w gminie 
(CAWI) 

85% przedstawicieli usługodawców 
pozytywnie ocenia wdrażanie planu 
utrwalania w gminie (SU) 
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Działanie  Rezultat działania Wskaźnik realizacji 
działania 

Wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

Osiągnięta wartośd wskaźnika 
działania 

Osiągnięty wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

1.6. Wspieranie gmin w 
realizacji usług 
świadczonych w 
partnerstwie pomiędzy 
sektorem publicznym i 
niepublicznym 

Wzmacnianie kompetencji 
sektora niepublicznego w 
realizacji usług 
społecznych 

Utrwalanie długofalowej 
współpracy 
miedzysektorowej 

30% umów zawartych w 
2010 roku w formalnym 
partnerstwie 

Pozytywna ocena 
współpracy przez 
przedstawicieli 
usługodawców 
publicznych i 
niepublicznych 

Od początku trwania Programu 
17,7% umów zostało zawartych w 
formalnym partnerstwie. W 2010 
roku 20,6% (MIS) 

44% usługodawców zadeklarowało 
realizację umowy w formalnym 
partnerstwie w trakcie PIS (SU) 

Pozytywnie współpracę oceniało 
94,4% usługodawców (94% 
usługodawców niepublicznych oraz 
93,9% publicznych) (SU)  

1.7. Instytucjonalizacja 
programu na poziomie 
regionalnym 

Zapewnione wsparcie 
instytucji regionalnych 
(NGO, ROPS, itp.) dla 
wypracowanych rozwiązao 
i zmian wdrożonych w 
gminach 

Wypracowanie 
mechanizmów współpracy 
pomiędzy instytucjami 
regionalnymi (ROPS, itp.) a 
gminami przynajmniej w 
10 województwach 

Istnienie mechanizmów 
współpracy pomiędzy 
gminami a innymi 
instytucjami przynajmniej 
w połowie województw 

Wzrost pozytywnych ocen 
intensywności i jakości 
współpracy z ROPS oraz 
innymi partnerami 

Mechanizmy współpracy z ROPS 
wypracowane w 9 województwach, z 
innymi instytucjami regionalnymi w 
12 województwach (KR). 

Dane wskazują na wzrost jakości i 
intensywności współpracy gmin z 
większością instytucji. Największy 
wzrost nastąpił w przypadku 
współpracy z ROPS (DP) 

1.8. Opracowanie i 
rozpowszechnienie 
podręcznika dla 
koordynatora procesu 
opracowywania / 
aktualizowania GSRPS 

Utrwalenie rozwiązao 
wypracowanych w PIS 

Upowszechnienie wiedzy i 
dobrych praktyk 

Podręcznik opracowany 

Przeprowadzone 
konsultacje społeczne na 
temat jego zawartości 

druk przynajmniej 500 
egzemplarzy ,  

dystrybucja do co najmniej 
do 500 gmin 

Pozytywny wynik 
konsultacji społecznych 

Pozytywne recenzje 
podręcznika ze strony 
przedstawicieli wójta, 
liderów gminnych, 
kierowników GOPS, 
dyrektorów ROPS 

Podręcznik opracowany 

Podręcznik wydrukowany  

Podręcznik nie rozdystrybuowany do 
500 gmin (stan na 10.04.2011) 

 

Podręcznik otrzymał pozytywne 
recenzje 
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Cel strategiczny 2: Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług integracji społecznej dostarczanych mieszkaocom gmin 
 

Działanie  Rezultat działania Wskaźnik realizacji 
działania 

Wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

Osiągnięta wartośd wskaźnika 
działania 

Osiągnięty wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

2.1. Prowadzenie działao 
edukacyjnych (szkolenia, 
warsztaty)  dla 
usługodawców 

Wzmocniony potencjał 
usługodawców w zakresie 
realizacji usług 
społecznych 

Jakiekolwiek działania 
edukacyjne zrealizowane 
w 90% gmin 

60% gmin skorzysta z 
alokacji szkoleniowej (np. 
na szkolenia lub wizyty 
studyjne) 

Pozytywna ocena szkoleo i 
warsztatów przez 
członków NGO / GN i 
innych usługodawców 

Jakiekolwiek działania edukacyjne dla 
usługodawców przeprowadzono w 
458 gminach (91,6%) (KR) 

414 gmin (83%) skorzystało z alokacji 
szkoleniowej (np. na szkolenia lub 
wizyty studyjne) (KR), wg danych 
MIS: 82% 

85% usługodawców potwierdziło 
uczestnictwo w szkoleniach, a 48% 
uczestnictwo w wyjazdach 
studyjnych (SU) 

53% usługodawców oceniło wsparcie 
merytoryczne (działania edukacyjne) 
„w zdecydowanej większości bardzo 
dobrze” a 40% „w większości raczej 
dobrze” (SU) 

 

2.2. Realizacja wyjazdów 
studyjnych usługodawców 

Wymiana doświadczeo 
pomiędzy usługodawcami 
na temat realizacji usług 
PS 

Upowszechnianie dobrych 
praktyk 

Udział przedstawicieli 
usługodawców z 400 gmin 
w wyjazdach studyjnych 

Pozytywna ocena 
wyjazdów studyjnych 
przez uczestników 

Nawiązana międzygminna 
(regionalna/krajowa) 
współpraca usługodawców 
z 40% gmin (w tym 
wymiana doświadczeo) 

w 30 % gmin 
wprowadzone zostaną 
przez usługodawców nowe 
usługi lub zmodyfikowane 
istniejące usługi w 
obszarze polityki 
społecznej 

48% usługodawców potwierdziło 
uczestnictwo w wyjazdach 
studyjnych (SU) 

Usługodawcy z niemal 60% (58,8%) 
gmin wzięli udział w wyjazdach 
studyjnych (SU), według danych 
CAWI: usługodawcy z 60,1% gmin 

83,5% usługodawców, którzy wzięli 
udział w wyjazdach studyjnych 
oceniło je jako bardzo dobre (SU) 

64% respondentów reprezentujących 
usługodawców potwierdziło fakt 
nawiązania współpracy z 
usługodawcami z innych gmin – z 
73% gmin (SU), współpracę taką 
nawiązali usługodawcy z 274 gmin 
(54,8%) (KR) 

W 43,8% gmin w wyniku wyjazdów 
studyjnych wprowadzono nowe / 
zmodyfikowano usługi w obszarze 
polityki społecznej (KR) (wg danych 
CAWI wprowadzono nowe w 43% 
gmin, zmodyfikowano istniejące w 
51% gmin) 
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Działanie  Rezultat działania Wskaźnik realizacji 
działania 

Wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

Osiągnięta wartośd wskaźnika 
działania 

Osiągnięty wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

2.3. Wypracowanie 
mechanizmów / struktur 
współpracy pomiędzy 
sektorem publicznym i 
niepublicznym w gminach 
(np. powołanie stałych 
zespołów roboczych, 
forów dyskusyjnych, itp.) 

Zapewnienie trwałości 
rozwiązao wypracowanych 
w PIS 

Mechanizmy formalnie 
wdrożone w 80% gmin 
objętych PIS 

Pozytywna ocena 
wypracowanych 
mechanizmów przez 
przedstawicieli NGO / GN 
oraz przedstawicieli UG 

Według KR mechanizmy formalnie 
wdrożone w 70% gmin. 

Zgodnie z danymi CAWI „trwały, 
formalny mechanizm współpracy 
pomiędzy instytucjami gminnymi a 
sektorem pozarządowym” 
wypracowano w 53% gmin (23% 
odpowiedzi „nie wiem”).  

Według usługodawców „trwałe, 
formalne zasady współpracy 
pomiędzy instytucjami gminnymi a 
sektorem pozarządowym” 
wypracowano w ok. 60% gmin. 

Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi istnieje w 61,8% 
gmin (CAWI), a według 
usługodawców w 66,5% gmin. 

Współpracę organizacji 
pozarządowych z władzami gminy 
pozytywnie ocenia: 

66% usługodawców (SU) 

66,5% koordynatorów gminnych 
(CAWI) 

83% wójtów (DK) 

 

 

2.4. Przygotowanie i 
przeprowadzenie 
konkursów dla podmiotów 
świadczących usługi 
społeczne 

Wzrost liczby usług 
społecznych oferowanych 
przez gminy 

Wzrost liczby 
usługodawców 

Konkursy przygotowane i 
przeprowadzone w 2010 
roku zgodnie z wymogami 
PIS w co najmniej 90% 
gmin uczestniczących w 
PIS 

W co najmniej 80% gmin 
nastąpi zwiększenie 
zakresu usług integracji 
społecznej (w porównaniu 
z rokiem 2007) 
świadczonych przez 
podmioty zewnętrzne 

Konkursy przygotowane i 
przeprowadzone w 2010 roku w 487 
gminach (97,4%) (KR) 

W 2010 roku w 67,8% gmin nastąpiło 
zwiększenie zakresu usług integracji 
społecznej (w porównaniu z rokiem 
2007). W  55,2% gmin zwiększył się 
zakres usług  świadczonych przez 
podmioty zewnętrzne wobec 
samorządu 
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Działanie  Rezultat działania Wskaźnik realizacji 
działania 

Wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

Osiągnięta wartośd wskaźnika 
działania 

Osiągnięty wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

2.5. Wspieranie 
usługodawców w realizacji 
usług, w tym w 
szczególności usług 
świadczonych w 
partnerstwie pomiędzy 
sektorem publicznym i 
niepublicznym 

Realizacja usług 
społecznych wysokiej 
jakości w gminach 
objętych PIS 

Wzmacnianie kompetencji 
usługodawców w realizacji 
usług społecznych 

Utrwalanie długofalowej 
współpracy 
miedzysektorowej 

Zwiększenie dostępności 
usług społecznych dla 
przedstawicieli grup 
wykluczonych w 80% gmin 

30% umów zawartych w 
2010 roku w formalnym 
partnerstwie 

Pozytywna ocena usług 
przez beneficjentów  

Pozytywna ocena 
współpracy przez 
przedstawicieli 
usługodawców 
publicznych i 
niepublicznych 

% wskazao KG (% gmin): 

95%: W wyniku realizacji Programu na terenie gminy wprowadzono nowe 
usługi, wcześniej niedostępne dla mieszkaoców (82% usługodawców, 
akceptacja opinii w 98% gmin) 

93,3%: Poprawiła się oferta zajęd pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży (95% 
usługodawców, akceptacja opinii w 96% gmin)  

80,3%: Potrzeby osób starszych są obecnie w większym stopniu zaspokajane 
niż trzy lata temu (72% usługodawców, akceptacja opinii w 90% gmin) 

76,8%: Program przyczynił się do zmniejszenia skali wykluczenia społecznego 
(72% usługodawców, akceptacja opinii w 92% gmin) 

73,4%: Zwiększyła się dostępnośd różnych usług społecznych dla członków 
rodzin niepełnych lub wielodzietnych (66% usługodawców, akceptacja opinii w 
87% gmin) 

70,1%: Program na trwale wpłynął na lepsze zaspokajanie potrzeb 
społecznych mieszkaoców gminy (75% usługodawców, akceptacja opinii w 
95% gmin) 
 

W 2010 roku 20,6% umów zostało zawartych w formalnym partnerstwie, w 
trakcie trwania programu 17,7% umów (MIS) 
 

W badaniach jakościowych w zdecydowanej większości przypadków usługi 
społeczne były pozytywnie oceniane przez beneficjentów. 
 

Pozytywnie współpracę oceniało 94,4% usługodawców (94% usługodawców 
niepublicznych oraz 93,9% publicznych) (SU) 
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Działanie  Rezultat działania Wskaźnik realizacji 
działania 

Wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

Osiągnięta wartośd wskaźnika 
działania 

Osiągnięty wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

2.6. Stworzenie w gminach 
mechanizmu pozyskiwania 
informacji zwrotnej na 
temat zakresu i jakości 
świadczonych usług 

Stworzenie możliwości 
identyfikacji problemów i 
zagrożeo związanych z 
realizacją polityki 
społecznej. 

Stworzenie 
długoterminowego 
(stałego) mechanizmu 
oceny realizacji polityki 
społecznej 

W przynajmniej  50% gmin 
opracowano metody 
stałego pozyskiwania 
informacji zwrotnej na 
temat zakresu i jakości 
świadczonych usług 

W co najmniej  50% 
wypracowanych 
mechanizmów (połowie 
gmin) mechanizm ten 
przewiduje aktywny udział 
społeczności lokalnej 

Raporty (sprawozdania) 
dotyczące jakości realizacji 
polityki społecznej 
opracowywane cyklicznie 
w co najmniej 50% gmin 
(w 2010 roku) 

Zdecydowana większośd 
tych raportów (80%) 
zawiera rekomendacje 
dotyczące realizacji 
polityki społecznej w roku 
następnym 

Według informacji uzyskanych od KR 
mechanizm stałego pozyskiwania 
informacji zwrotnej na temat zakresu 
i jakości świadczonych usług 
wypracowano w 387 gminach 
(77,4%). Mechanizm ten przewiduje 
aktywny udział społeczności lokalnej 
w 346 gminach (69,2% gmin, 89,4% 
mechanizmów) (KR) 

Dane CAWI wskazują natomiast, że 
metodę stałego pozyskiwania 
informacji zwrotnej na temat zakresu 
i jakości świadczonych usług 
społecznych opracowano w 39% 
gmin (ale 25% KG odpowiedziało „nie 
wiem”), a udział społeczności lokalnej 
w jej funkcjonowaniu przewidziany 
jest w 89% gmin, które ją 
wypracowały. 

Raporty (sprawozdania) dotyczące 
jakości realizacji polityki społecznej 
opracowywane zostały w 2010 roku 
w 281 gminach (56,2%). 180 
raportów (64% wszystkich 
opracowanych) zawiera 
rekomendacje dotyczące realizacji 
polityki społecznej w roku następnym 
(KR). 

Według KG raporty są opracowywane 
w miarę regularnie w 30% gmin (plus 
w 11,8% gmin sporadycznie). 10% 
gmin, które opracowują raporty, 
zawsze zamieszcza w nich 
rekomendacje dotyczące realizacji 
polityki społecznej w roku 
następnym. W 46% gmin 
opracowujących raporty, takie 
rekomendacje są zamieszczane, chod 
nie zawsze. 

2.7. Aktualizacja bazy 
danych dostawców usług 
integracji społecznej 

Uaktualnienie i 
usystematyzowanie 
wiedzy na temat 
dostawców usług 
integracji społecznej 
działających na terenie 
gmin 

Wzmocnienie współpracy 
z dostawcami usług 
integracji społecznej 

Zwiększenie przejrzystości 
działao gminy 

Identyfikacja dostawców 
usług integracji społecznej 
przeprowadzona we 
wszystkich gminach 
biorących udział w PIS 

W 80% gmin 
zaktualizowano  listę 
usługodawców w 2010  

W 2010 r lista została 
upubliczniona (na 
stronach WWW gminy, w 
biuletynie informacyjnym 
lub w inny zwyczajowo w 
gminie przyjęty sposób) w 
70% gmin 

Identyfikacja dostawców usług 
integracji społecznej przeprowadzona 
w 467 gminach (93,4%) (KR). 

Opracowanie katalogu / listy 
usługodawców usług społecznych 
potwierdziło 70% KG (7% 
odpowiedziało „nie wiem”).  

Lista usługodawców została 
zaktualizowana w 2010 roku w 365 
gminach (73% wszystkich gmin, 78% 
tych, które stworzyły bazy danych) 
(KR) 

W 73% gmin, które stworzyły katalog 
zaktualizowano go w 2010 roku 
(CAWI) 

Listę upubliczniono w 338 gminach 
(72% gmin posiadających listę) (KR). 
Informację tę potwierdzają wyniki 
CAWI – upubliczniono ją w 72,9% 
gmin. 
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Działanie  Rezultat działania Wskaźnik realizacji 
działania 

Wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

Osiągnięta wartośd wskaźnika 
działania 

Osiągnięty wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

2.8. Opracowanie i 
rozpowszechnienie 
podręcznika kontynuacji 
usług  

Utrwalenie rozwiązao 
wypracowanych w PIS 

Upowszechnienie wiedzy i 
dobrych praktyk 

Podręcznik opracowany 

Przeprowadzone 
konsultacje społeczne na 
temat jego zawartości 

druk przynajmniej 500 
egzemplarzy ,  

dystrybucja do co najmniej 
do 500 gmin 

Pozytywny wynik 
konsultacji społecznych 

Pozytywne recenzje 
podręcznika ze strony  
przedstawicieli wójtów, 
krajowych organizacji 
pozarządowych, 
usługodawców 

Podręcznik opracowany 

Podręcznik wydrukowany  

Podręcznik nie rozdystrybuowany do 
500 gmin (stan na 10.04.2011) 

Podręcznik otrzymał pozytywne 
recenzje 
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Cel strategiczny 3: Aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz integracji społecznej 
 

Działanie  Rezultat działania Wskaźnik realizacji 
działania 

Wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

Osiągnięta wartośd wskaźnika 
działania 

Osiągnięty wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

3.1. Prowadzenie działao 
edukacyjnych (szkolenia, 
warsztaty)  dla liderów 
gminnych 

Wzmocniony potencjał 
NGO / GN w zakresie 
samodzielnego działania 
na rzecz własnego 
środowiska  

Jakiekolwiek działania 
edukacyjne zrealizowane 
w 90% gmin 

60% gmin skorzysta z 
alokacji szkoleniowej (np. 
na szkolenia lub wizyty 
studyjne) 

Pozytywna ocena szkoleo i 
warsztatów przez liderów 
NGO / GN i innych 
usługodawców 

Jakiekolwiek działania edukacyjne dla 
liderów społecznych zrealizowane w 
ramach PIS w 473 gminach (94,6%). 
W 2010 roku w 435 gminach (87%) 
(KR) 

67% respondentów w sondażu 
usługodawców potwierdziło, że 
organizacja, którą reprezentują 
otrzymała w ramach PIS wsparcie 
merytoryczne (70% grup społecznych 
i 65% zarejestrowanych organizacji 
pozarządowych) (SU) 

414 gmin (83%) skorzystało z alokacji 
szkoleniowej (np. na szkolenia lub 
wizyty studyjne) (KR), wg danych 
MIS: 82% 

53% usługodawców oceniło wsparcie 
merytoryczne (działania edukacyjne) 
„w zdecydowanej większości bardzo 
dobrze” a 40% „w większości raczej 
dobrze” (SU) 

W większości gmin co najmniej 
połowa członków organizacji uznała, 
że w wyniku PIS zwiększyły się ich 
umiejętności w zakresie wszystkich 
badanych kompetencji, czyli realizacji 
usług specjalistycznych (54% gmin), 
rozliczania projektów (68% gmin), 
przygotowywania wniosków o 
dotacje (68% gmin), systematycznego 
planowania działao (78% gmin), a 
zwłaszcza organizacji działao 
integracyjnych (85% gmin).  
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Działanie  Rezultat działania Wskaźnik realizacji 
działania 

Wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

Osiągnięta wartośd wskaźnika 
działania 

Osiągnięty wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

3.2. Realizacja wyjazdów 
studyjnych dla liderów 
gminnych 

Wymiana doświadczeo 
pomiędzy liderami NGO / 
GN na temat sposobów 
aktywizacji społeczności 
lokalnych i działania w 
obszarze polityki 
społecznej 

Upowszechnianie dobrych 
praktyk 

Udział przedstawicieli 
usługodawców z 400 gmin 
w wyjazdach studyjnych  

Pozytywna ocena 
wyjazdów studyjnych 
przez uczestników 

w 30 % gmin 
wprowadzone zostaną 
przez liderów nowe formy 
działania w obszarze 
polityki społecznej lub 
zostaną zmodyfikowane 
dotychczasowe formy 
działania 

W 56,9% gmin w wyjazdach 
studyjnych uczestniczyli sołtysi i inni 
liderzy lokalni (CAWI) 

48% usługodawców uczestniczyło w 
wyjazdach studyjnych (SU) 

Usługodawcy z niemal 60% (58,8%) 
gmin wzięli udział w wyjazdach 
studyjnych (SU), według danych 
CAWI: usługodawcy z 60,1% gmin 

83,5% usługodawców, którzy wzięli 
udział w wyjazdach studyjnych 
oceniło je jako bardzo dobre (SU) 

64% respondentów reprezentujących 
usługodawców potwierdziło fakt 
nawiązania współpracy z 
usługodawcami z innych gmin – z 
73% gmin (SU), współpracę taką 
nawiązali usługodawcy z 274 gmin 
(54,8%) (KR) 

W 43,8% gmin w wyniku wyjazdów 
studyjnych wprowadzono nowe / 
zmodyfikowano usługi w obszarze 
polityki społecznej (KR) (wg danych 
CAWI wprowadzono nowe w 43% 
gmin, zmodyfikowano istniejące w 
51% gmin) 

3.3. Prowadzenie 
doradztwa i wsparcia dla 
NGO i grup nieformalnych 

Wzmocnienie potencjału 
organizacyjnego NGO / GN 

20% wszystkich NGO i 
grup nieformalnych z gmin 
objętych PIS otrzyma 
wsparcie doradcze KR 

80% NGO i grup 
nieformalnych 
realizujących usługi w 
ramach PIS otrzyma 
wsparcie doradcze KR 

75% liderów NGO i grup 
nieformalnych, które 
otrzymały wsparcie wyrazi 
zadowolenie ze wsparcia 
doradczego 

Według KR w 485 gminach wsparcie 
doradcze uzyskało powyżej 20% 
wszystkich NGO i grup 
nieformalnych. KR deklarowali 
wsparcie średni 50-60% organizacji 
działających w ich gminach.  

Otrzymanie takiego wsparcia 
potwierdziło 85% respondentów 
reprezentujących zarejestrowane 
organizacje pozarządowe i 92% 
reprezentujących nieformalne grupy 
społeczne (SU) 

92% respondentów reprezentujących 
NGO i grupy nieformalne realizujące 
usługi w ramach PIS potwierdziło 
otrzymanie wsparcia doradczego KR 
(SU) 

Ponad 90% respondentów, 
reprezentujących NGO i grupy 
nieformalne, które otrzymały jakąś 
formę wsparcia ze strony KR 
pozytywnie oceniło współpracę z KR 
(SU) 
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Działanie  Rezultat działania Wskaźnik realizacji 
działania 

Wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

Osiągnięta wartośd wskaźnika 
działania 

Osiągnięty wskaźnik oceny rezultatu 
działania 

3.4. Wzmocnienie / 
aktualizacja stałych, 
gminnych form 
współpracy i wymiany 
doświadczeo w zakresie 
identyfikacji i 
rozwiązywania problemów 
społecznych  

Zapewnienie stabilnego i 
stałego udziału 
przedstawicieli organizacji 
społecznych w planowaniu 
i realizacji UIS na terenie 
gmin  

Przynajmniej w 80% gmin 
uczestniczących w PIS 
stworzono stały 
mechanizm współpracy 
pomiędzy gminą a 
organizacjami społecznymi  

W przynajmniej 40% gmin 
wyznaczono osobę do 
współpracy z NGO w 
strukturach samorządu 
gminnego 

Pozytywna ocena 
współpracy z jednej strony 
przez przedstawicieli NGO 
/ GN, z drugiej przez KG i 
wójtów 

Według KR mechanizmy formalnie 
wdrożone w 70% gmin. 

Zgodnie z danymi CAWI „trwały, 
formalny mechanizm współpracy 
pomiędzy instytucjami gminnymi a 
sektorem pozarządowym” 
wypracowano w 53% gmin (23% 
odpowiedzi „nie wiem”).  

Według usługodawców „trwałe, 
formalne zasady współpracy 
pomiędzy instytucjami gminnymi a 
sektorem pozarządowym” 
wypracowano w ok. 60% gmin. 

Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi istnieje w 61,8% 
gmin (CAWI), a według 
usługodawców w 66,5% gmin. 

Według reprezentantów 
usługodawców osobę do współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 
wyznaczono w ok. 70% gmin, według 
KR w 71,2% gmin. Według KG osobę 
taką wyznaczono w 56% gmin (13% 
KG wybrało odpowiedź – „nie 
wiem/trudno powiedzied) (CAWI) 

Współpracę organizacji 
pozarządowych z władzami gminy 
pozytywnie ocenia: 

66% usługodawców (SU) 

66,5% koordynatorów gminnych 
(CAWI) 

83% wójtów (DK) 

 

 

3.5. Opracowanie i 
rozpowszechnienie 
podręcznika dla osób 
inicjujących zmianę 
społeczną w środowiskach 
wiejskich 

Utrwalenie rozwiązao 
wypracowanych w PIS 

Upowszechnienie wiedzy i 
dobrych praktyk 

Podręcznik opracowany 

Przeprowadzone 
konsultacje społeczne na 
temat jego zawartości 

druk przynajmniej 500 
egzemplarzy ,  

dystrybucja do co najmniej 
do 500 gmin 

Pozytywny wynik 
konsultacji społecznych 

Pozytywne recenzje 
podręcznika ze strony 
przedstawicieli wójtów, 
dyrektorów ROPS, 
usługodawców, 
koordynatorów gminnych, 
naukowców 

Podręcznik opracowany 

Podręcznik wydrukowany  

Podręcznik nie rozdystrybuowany do 
500 gmin (stan na 10.04.2011) 

Podręcznik otrzymał pozytywne 
recenzje 
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V. NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI ZREALIZOWANYCH BADAO  

 

Analiza beneficjentów – badania jakościowe 

PIS miał za zadanie wesprzed gminy wiejskie i miejskie w prowadzeniu polityki społecznej, 

rozszerzaniu zakresu usług społecznych, pomóc samorządom w lepszym wykorzystaniu środków z 

funduszy krajowych i UE. Wydaje się, iż realizowany przez okres trzech lat Program z całą pewnością 

wywarł znaczący i pozytywny wpływ na rozwój aktywności społecznej, realizując tym samym jeden z 

kluczowych, przyjętych dlao, celów strategicznych. Wzrost aktywizacji społecznej uznad należy za 

jeden z najistotniejszych benefitów Programu. W wielu gminach zaobserwowano znaczny poziom 

ożywienia, intensyfikację działao, szczególnie w ramach usług skierowanych do  seniorów oraz 

młodzieży i dzieci 

W gminach, w których w momencie przystępowania do Programu Integracji Społecznej, społeczna 

aktywnośd mieszkaoców plasowała się na ponadprzeciętnym poziomie - realizacja PIS pozwoliła 

osiągnąd wyraźny postęp w rozwoju społecznym – utrwalid postawy prospołecznikowskie, rozbudzid 

aktywnośd i o ożywienie osób dotychczas „uśpionych”, słabiej zaangażowanych w życie społeczne 

gminy. Zaobserwowano silniejsze niż dotychczas ożywienie środowiska poprzez zwiększenie 

aktywności społeczeostwa oraz wzrost zaangażowania ze strony lokalnych liderów. Proces społecznej 

integracji uległ znacznej poprawie i wzmocnieniu. Zwiększyła się liczba działao na rzecz wspólnoty. 

Zacieśnienie wzajemnych relacji oraz poprawa jakości komunikacji spowodowała przyrost motywacji, 

chęd i potrzebę działania na rzecz wspólnego dobra. Wzmocniona aktywnośd NGO oraz lokalnych 

liderów, motywujących i zachęcających do działania, nasiliła poziom społecznej partycypacji, 

sprzyjając rozwojowi i kreatywności jednostek. Prospołeczna postawa władz samorządowych 

wspomagała kształtowanie nowych, otwartych, aktywnych i odpowiedzialnych osobowości. 

Ważnym celem PIS stawianym przez władze samorządowe gmin charakteryzujących się niższym 

poziomem kapitału społecznego była próba odbudowy więzi społecznych, wzmocnienie integracji i 

asymilacji środowiskowej. W wielu gminach cel ten został osiągnięty. Dzięki realizacji Programu 

uaktywniono znaczną częśd mieszkaoców, potrzeba kooperacji na rzecz wspólnych działao 

odbudowała i wzmocniła relacje międzyludzkie. Znaczna częśd gmin osiągnęła wyraźne rezultaty w 

zakresie rozwoju instytucjonalnego: zarejestrowano nowe organizacje pozarządowe, wzmocniły swą 

działalnośd grupy nieformalne. Dzięki Programowi osoby dotychczas nieaktywne i niechętnie 

reagujące na działalnośd prospołeczną - przełamały opór  związany z pracą na rzecz społecznego 

dobra. Mieszkaocy, zapoznani z alternatywnymi sposobami zagospodarowywania czasu wolnego, 

częściej i chętniej angażowali się w prowadzone w ramach Programu przedsięwzięcia, co pozwoliło 

zaszczepid w nich prospołeczną i proaktywną postawę działania na rzecz i dla dobra gminnej 

wspólnoty. Duża liczba wspólnych spotkao, wyjazdów, imprez środowiskowych pozwoliła na 

nawiązanie nowych oraz zacieśnienie dotychczasowych kontaktów, jak również zwiększenie 

otwartości na potrzeby innych.  

W części gmin nie uległ wprawdzie wzmocnieniu potencjał sektora niepublicznego, nie udało się 

bowiem doprowadzid do utworzenia nowych stowarzyszeo, niemniej jednak w widoczny sposób 

zwiększył się udział mieszkaoców w różnych formach zorganizowanej aktywności, wzrosła liczba 

inicjatyw na rzecz integracji społecznej. 



Wyniki monitoringu i ewaluacji Programu Integracji Społecznej (PPWOW) – 2007 / 2011 

St
ro

n
a4

5
 

Adekwatnośd 

W większości gmin udało się zrealizowad znaczną częśd strategicznych celów PIS: wyraźnej poprawie 

uległa jakośd oraz dostępnośd usług z zakresu integracji społecznej. W widocznym stopniu ożywiono 

sektor niepubliczny: nastąpiła integracja usługodawców, skonsolidowała się grupa lokalnych liderów, 

przez co Program wyzwolił „motor napędowy”, skutkujący bardziej ożywionym działaniem na rzecz 

gminnej społeczności. W relacji podejmowanych działao do potrzeb społecznych definiowanych przez 

lokalne społeczności (koniecznośd rozbudowania oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i 

młodzieży, rozwój placówek kulturalnych, wzrost aktywności społecznej) – zrealizowane usługi uznad 

należy za adekwatne, dostosowane do społecznych oczekiwao. W wielu gminach  Program zwiększył 

poziom aktywności i integracji społecznej, udowodnił także, iż istnieje świadomośd społecznego 

wymiaru potrzeb, że tego typu działania są potrzebne: stymulowanie ludzi do współpracy poprzez 

realizację tego typu projektów pozwala na osiągnięcie pozytywnych efektów w postaci wzrostu 

partycypacji społecznej. 

Działania realizowane w ramach Programu w większości badanych gmin miały charakter 

integracyjny w odniesieniu do dużych grup mieszkaoców. W większości ośrodków, projekty 

kierowane były do osób starszych, dzieci i młodzieży oraz całej społeczności. W wielu gminach 

jedynie częściowo były to usługi specjalistyczne – dedykowane długofalowemu ograniczeniu 

wykluczenia społecznego osób trwale marginalizowanych (np. osób z problemami uzależnieo, ofiar 

przemocy domowej, chorych psychicznie), bądź brakowało takich usług. Wydaje się, że albo nieco 

zbyt mało uwagi poświęcono temu problemowi, albo też społeczności objęte Programem nie były 

przygotowane na zaawansowane specjalistyczne działania integracyjne.  

Skutecznośd 

W gminach, w których zrealizowane w ramach PIS projekty odpowiadały na potrzeby społeczne 

zgłaszane jeszcze przed pojawieniem się PIS, uzyskane środki udało się sprawnie i skutecznie 

wkomponowad w wachlarz lokalnych oczekiwao. Gminy stawiające sobie za cel wzrost aktywności i 

integracji społecznej – osiągnęły założone efekty. Działania skierowane zostały do grup społecznie 

biernych (młodzieży, seniorów), umożliwiając ich aktywizację, co więcej - prawdopodobnie trwale 

(zwłaszcza w przypadku seniorów) zmieniając postawę i nastawienie tychże względem społecznej 

aktywności. 

W większości gmin, realizowane przez okres 3 lat projekty prowadzone były w sposób planowy, 

spójny, zorganizowany, pozostający w zgodzie z wizją strategicznych celów PIS. Świadczone usługi 

często miały charakter komplementarny, co pozwoliło zwiększyd zasięg ich oddziaływania. 

W gminach wdrażających model decentralizacji oraz realizacji wielu drobnych usług, mający na celu 

zaangażowanie możliwie największej ilości podmiotów oraz objęcie Programem całej lokalnej 

społeczności – przyjęta strategia zdała egzamin, pozwalając osiągnąd wszystkie zakładane efekty: 

nastąpiła większa niż dotychczas aktywizacja mieszkaoców, ożywiły się środowiska wiejskie, 

zacieśniły więzy społeczne zarówno między osobami prywatnymi jak również przedstawicielami 

stowarzyszeo liderskich. Nastąpiła integracja i aktywizacja seniorów, dzieci i młodzieży, czasem także 

osób niepełnosprawnych. Zmianie uległa świadomośd społeczna: widoczne jest ożywienie, w 

większym stopniu niż dotychczas uaktywniła się prospołeczna postawa mieszkaoców.  
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W niektórych gminach, Program (realizowany w sposób scentralizowany) okazał się skuteczny jedynie 

w odniesieniu do kilku wybranych miejscowości – w niewystarczającym stopniu zaktywizowano 

mniejsze i biedniejsze sołectwa, na ogół charakteryzujące się najwyższym poziomem bierności i 

bezradności społecznej.  

Efektywnośd 

W większości gmin realizacja usług odbywała się w sprawny i skuteczny sposób, głównie dzięki 

partnerskiej współpracy wielu instytucji, dobremu przepływowi informacji, pozytywnej i 

prospołecznej postawie władz samorządowych oraz zaangażowaniu i pomocy ze strony Konsultanta 

Regionalnego.  

W gminach charakteryzujących się wysokim poziomem aktywności społecznej jeszcze przed 

przystąpieniem do Programu – w realizacji PIS wzięła udział niezwykle duża ilośd usługodawców, w 

świadczone usługi aktywnie włączyły się działające na terenie gmin organizacje z sektora 

pozarządowego. 

W gminach, w których realizacja Programu napotkała na przeszkodę w postaci nieznacznej ilości 

usługodawców - wszystkie realizowane w ramach PIS projekty przygotowane zostały na bazie czy też 

w oparciu o już istniejące instytucje (GOK, GOPS, szkoły), nie udało się zaktywizowad nowych grup 

społecznych. 

Użytecznośd 

Znaczna częśd gmin osiągnęła wyraźny postęp w rozwoju społecznym. Zmianie uległa świadomośd 

społeczna, widoczne  jest ożywienie, w większym stopniu niż dotychczas uaktywniła się prospołeczna 

postawa mieszkaoców gminy. Znaczna częśd zrealizowanych działao skierowana została do grup 

wymagających aktywizacji (młodzież, seniorzy). W wielu gminach Program wzmocnił integrację 

społeczną, wpłynął na zmianę postaw społecznych: dominujące dotychczas nastawienie roszczeniowe 

przetransformował na samodzielnośd i aktywnośd w przezwyciężaniu życiowych trudności oraz 

zaspokajaniu ważnych potrzeb o charakterze społecznym. Mieszkaocy nauczyli się działad na rzecz 

wspólnego dobra. Rozbudzeniu uległa świadomośd własnych możliwości, niezwykłego potencjału 

oddolnie podejmowanych inicjatyw. 

W gminach świadczących usługi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz marginalizowanych 

społecznie – wzmocnieniu uległ stopieo ich asymilacji z lokalną społecznością. 

W gminach, w których udało się zarejestrowad nowe stowarzyszenia - wzmocnieniu uległ potencjał 

sektora niepublicznego, udało się przełamad lęk związany z formalizacją prowadzonej działalności. W 

widoczny sposób zwiększył się udział mieszkaoców w różnych formach zorganizowanej aktywności, 

wzrosła liczba inicjatyw na rzecz integracji społecznej.  Udało się zaszczepid pierwsze, nieśmiałe 

inicjatywy w sferze aplikowania o zewnętrzne środki finansowe - pojawiły się pierwsze wnioski 

złożone na nabór środków przeznaczonych na kontynuację zapoczątkowanych Programem usług. 

W kilku gminach, Program nie wywarł znacznego wpływu na rozwój społeczny gminy – nie udało się 

zmobilizowad ludzi do aktywnej partycypacji we wspólnych działaniach, zabrakło usług nastawionych 

na aktywizację całej społeczności, imprez o stricte integracyjnym charakterze, grupujących wszystkich 

mieszkaoców gminy. Realizacja Programu odbywała się w sposób „punktowy” i w dużej mierze 

zależna była od aktywności liderów działających w poszczególnych miejscowościach. 
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Trwałośd 

Trwałośd zainicjowanych Programem zmian w dużym stopniu zależed będzie od aktywnego rozwoju 

sektora organizacji pozarządowych oraz efektywności aplikowania o zewnętrzne środki finansowe, 

konieczne do realizacji zaplanowanych przedsięwzięd. Można przypuszczad, iż dzięki nabytej w trakcie 

realizacji PIS wierze w możliwośd pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz 

umiejętnościom aplikowania o fundusze unijne – w większości gmin pojawi się szansa na kontynuację 

zapoczątkowanych w ramach PIS inicjatyw.  

Wydaje się, iż można byd spokojnym o trwałośd efektów zrealizowanego Programu w gminach, w 

których  świadczone usługi powstawały na już istniejącej bazie kulturowej i społecznej, zaś uzyskane 

w ramach PIS środki pozwoliły jedynie zwiększyd zasięg oddziaływania oraz podnieśd jakośd 

wdrażanych przedsięwzięd. W obliczu pozytywnego nastawienia wszystkich znaczących podmiotów 

życia lokalnego, chęci dalszego działania na rzecz wspólnego dobra oraz wspierania społecznej 

aktywności – można wierzyd, iż zainicjowane Programem przedsięwzięcia będą miały charakter 

trwały. 

W gminach, które dzięki realizacji PIS osiągnęły wyraźny postęp w rozwoju społecznym, można 

przypuszczad, iż postęp ten będzie trwały w wymiarze świadomościowym (zmiany mentalności i 

nastawienia ludzi względem aktywności na rzecz wspólnego dobra) - realizacja Programu wśród wielu 

osób zmieniła sposób myślenia o gminie, o sobie, o wzajemnych relacjach. Jednocześnie, zachowanie 

obecnego poziomu aktywności społecznej wydaje się trudne do przewidzenia, w dużej mierze zależed 

będzie od przedsiębiorczości i zaradności lokalnych liderów, ich umiejętności odnalezienia się w 

nowej sytuacji. Wyraźny i dośd silny rozwój świadomości potrzeb społecznych sprzyjad może 

trwałemu charakterowi efektów Programu, jednak ich przełożenie na rzeczywisty i długofalowy 

poziom aktywności społecznej w dużym stopniu zależed będzie od zdobycia środków finansowych 

koniecznych do rozwoju dalszych inwestycji o charakterze społecznym. 

Powszechnie wyrażano nadzieję, iż nie tylko dotychczasowe działania będą kontynuowane, ale także 

wzrośnie poziom realizowanych usług oraz nastąpi rozwój nowych aktywności. Uczestniczący w PIS 

usługodawcy zgodnie deklarują chęd kontynuowania większości zainicjowanych Programem 

przedsięwzięd,  gotowośd szukania różnych rozwiązao dofinansowania planowanych projektów oraz 

samodzielnego pozyskiwania środków w celu podtrzymania i rozwoju rozbudzonej aktywności 

społecznej. 

Istotnym efektem Programu jest przełamanie lęku przed przygotowywaniem ofert i aplikowaniem o 

zewnętrzne środki pomocowe  – widoczna jest chęd dalszego rozwoju, podejmowania kolejnych 

wyzwao, co niezwykle pozytywnie rokuje na przyszłośd, napawając nadzieją na dalszy rozkwit życia 

społecznego. 

W wielu gminach zatem działalnośd społeczna nadal kiełkuje, sukcesywnie i trwale rozwija się, 

zataczając coraz szersze kręgi – w kolejnych sołectwach rodzą się plany założenia nowych organizacji 

bądź stowarzyszeo. 

PIS rozbudził wysokie oczekiwania - mieszkaocy przyzwyczaili się, że wiele usług świadczonych jest za 

darmo, wyłącznie w oparciu o społeczne zaangażowanie lokalnej wspólnoty. Władze gminy deklarują 

gotowośd wspierania rozbudzonej aktywności, pomoc w aplikowaniu o środki zewnętrzne w celu 

realizacji kolejnych przedsięwzięd o charakterze społecznym, prowadzenie polityki sprzyjającej 

oddolnym inicjatywom (np. w Ostrowie (woj. podkarpackie) gmina zamierza wdrożyd nowe 
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mechanizmy wspierania działalności stowarzyszeo, m.in. poprzez utworzenie funduszu 

gwarancyjnego, z którego będą udzielane pożyczki na prowadzenie bieżących projektów o 

charakterze prospołecznym). 

Długofalowe oddziaływanie Programu osłabid może brak środków na rozwój planowanych działao 

(niedostatek funduszy ostudzi zapał dotychczas prężnie działających osób i organizacji, co w efekcie 

doprowadzid może do osłabienia rozbudzonej aktywności). Organizacje młode, posiadające 

niewielkie doświadczenie – bez opieki, wsparcia, pomocy i  mobilizacji z zewnątrz mogą napotykad na 

trudności z pozyskiwaniem środków na dalsze działanie. 

 

Czynniki sprzyjające trwałości 

 Zmiana świadomości społecznej, inny sposób myślenia o aktywności społecznej (chętne 

angażowanie się we wspólne działania, zwiększony poziom integracji społecznej 

 Zmiana postaw władz samorządowych, większy poziom zaangażowania w działania o 

charakterze prospołecznym 

 Rozbudowany sektor niepubliczny: rozbudzona aktywnośd lokalnych stowarzyszeo, często już 

w chwili obecnej inicjujących różnego rodzaju działania poza PIS (składanie wniosków o 

dofinansowanie planowych przedsięwzięd) 

 Nowo powstałe miejsca (świetlice wiejskie) jako zaplecze umożliwiające rozwój lokalnych 

aktywności 

 Szkoły jako centra życia lokalnego, inicjujące i organizujące działania na rzecz dzieci i 

młodzieży  

 Aktywna kooperacja międzysołecka, chęd organizacji działao o charakterze ogólnogminnym 

 Umiejętnośd działania w partnerstwie, wypracowanie dobrych praktyk współpracy pomiędzy 

instytucjami publicznymi a sektorem niepublicznym 

 Integracja usługodawców, zacieśnienie relacji pomiędzy członkami poszczególnych 

stowarzyszeo i organizacji 

 Nabyte dzięki PIS nowe doświadczenia oraz umiejętności, pozwalające na kontynuację i 

dalszy rozkwit społecznej aktywności 

 

Czynniki osłabiające trwałośd 

 Skromne możliwości budżetowe gmin, brak dostatecznej ilości środków finansowych na 

wspieranie lokalnych inicjatyw oraz realizację planowanych przedsięwzięd  

 Brak bazy lokalowej: miejsc spotkao dla założonych stowarzyszeo oraz nowopowstałych grup 

nieformalnych 

 Niski poziom kompetencji nowopowstałych, niedoświadczonych i nieokrzepłych 

stowarzyszeo 

 Niedostateczny poziom umiejętności pozyskiwania funduszy ze środków europejskich 

 Pogłębiający się regres ekonomiczny gmin (wzrost bezrobocia), który nasilid może negatywne 

zjawiska, skutkujące społeczną apatią i marazmem  
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Najważniejsze doświadczenia płynące z realizacji PIS 

W świetle uzyskanych wyników badania należy przypuszczad, iż wzmocnienie efektywności, 

skuteczności oraz trwałości oddziaływania Programu byłoby możliwe dzięki: 

1. większemu zaangażowaniu KR na etapie opracowywania GSRPS jako dokumentu 

wytyczającego priorytetowe obszary działao mających na celu wzmocnienie  aktywizacji i 

integracji społecznej 

2. obligatoryjnemu włączeniu władz samorządowych w proces przygotowywania GSRPS 

3. odpowiedniemu umocowaniu Programu w strukturach UG (osoba pełniąca funkcję 

koordynatora gminnego piastująca wysokie stanowisko, dodatkowo zaś zajmująca się 

wyłącznie realizacją Programu) 

4. systemowemu zakazowi samodzielnej realizacji Programu wyłącznie przez placówki o 

charakterze publicznym (szkoły, GOK, GOPS) i położeniu większego nacisku na realizację 

różnego rodzaju działao i usług w partnerstwie pomiędzy instytucjami publicznymi a 

sektorem pozarządowym oraz grupami nieformalnymi 

5. dodatkowemu większemu i bardziej intensywnemu wsparciu dla lokalnych liderów 

(stowarzyszeo, grup nieformalnych), mającemu na celu edukację młodych organizacji w 

zakresie przygotowywania wniosków, aplikowania o zewnętrzne fundusze pomocowe 
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Badania jakościowe w ROPS 

Badania zostały zrealizowane w  październiku i listopadzie 2010 roku w ROPS trzynastu województw, 

które uczestniczyły w Programie Integracji Społecznej.  

W każdym z województw  zrealizowano co najmniej 1 wywiad indywidualny z dyrektorem ROPS (ew. 

zastępcą dyrektora). W razie potrzeb prowadzono wywiady także z pracownikami ROPS bezpośrednio 

odpowiedzialnymi za realizację PIS w województwie. W sumie zrealizowano 22 wywiady pogłębione 

 

PIS dobrze oceniano ze względu na efekty, jakie udało się wypracowad w Programie. Jednak wśród 

pracowników ROPS dominowała opinia, że program lepiej spełniłby swoje zadanie, gdyby został 

wprowadzony wcześniej. Mógłby przygotowad gminy do ubiegania się o środki z PO KL, a pozyskane 

fundusze pozwoliłby okrzepnąd młodym organizacjom powstałym w ramach PIS. 

Co prawda w większości województw PIS spełnił największe nadzieje, jakie w nim pokładano: 

wypracowano GSRPS, władze zmieniły postrzeganie spraw społecznych, udało się zaktywizowad 

lokalną społecznośd, ale trudno jednoznacznie ocenid długofalowy efekt programu.  

W przekonaniu uczestniczących w badaniu dyrektorów ROPS, pomimo dobrych założeo, Program nie 

w pełni spełnił swoje zadanie ze względu na problemy związane z jego zarządzaniem. Jego obsługę 

utrudniał gminom i ROPS głównie  obieg informacji, problemy z MIS i opóźnienia w przekazywaniu 

środków finansowych. Na ocenie programu w gminach i ROPS zaważyło wstrzymanie środków w 

wyniku nowelizacji budżetu w lipcu 2009 roku.  

Za jeden z najpoważniejszych problemów uznawano słaby przepływ informacji między zespołem 

zarządzającym a ROPS i gminami. Brak pisemnych informacji o zmianach (zwłaszcza finansowych) 

opóźniał ich wdrażanie przez gminy. 

Kolejny poważny problem związany z opóźnieniami w przepływach finansowych. Pojawiła się 

sugestia, że lepszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie Urzędowi Marszałkowskiemu założenia 

własnych środków na poczet przyszłych funduszy z PIS. Ponadto negatywnie oceniano nowelizację 

budżetu w lipcu 2009  i zablokowanie wypłacania środków już zakontraktowanych przez gminy.  

Wskazywano na problemy z MIS, zwłaszcza w początkowym okresie wdrażania programu. W 

założeniu MIS miał uprościd monitoring programu, ale w praktyce nie do kooca spełnił swoją rolę.  

Szkolenia przeprowadzono jeszcze przed wejściem ostatecznej wersji programu, więc gminy nie były 

przygotowane do jego obsługi.  W praktyce oznaczało to dodatkowe obciążenie dla ROPS i 

konsultantów, ponieważ gminy nie mogąc dodzwonid się i uzyskad informacji w ministerstwie do nich 

zwracały się o pomoc. Mniejsze problemy związane z obsługą MIS wystąpiły jedynie w województwie 

łódzkim, dzięki temu, że później niż pozostałe rozpoczęło ono realizację PIS i ominęły je początkowe 

problemy z systemem.   

Częste zmiany podręcznika wprowadzały zamęt. Gminy gubiły się w nowych zapisach i 

niejednokrotnie składały wnioski na starych formularzach. Realizacja PIS byłaby mniej 

skomplikowana, gdyby od początku dysponowano aktualnym, nie wymagającym ciągłych poprawek 

podręcznikiem. 

Obsługę PIS utrudniały ograniczone możliwości kadrowe gmin i ROPS. W programie nie 

przeznaczono środków na zatrudnienie dodatkowych pracowników w ROPS i gminach. Podkreślano, 

że PIS okazał się bardziej absorbującym programem niż początkowo zakładano. W najlepszej sytuacji 
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były ROPS, które mogły sobie pozwolid na zatrudnienie dodatkowego pracownika ze środków 

własnych lub marszałka. Scedowanie obowiązków na dotychczasowych pracowników połączone z 

brakiem formalnego uregulowania zakresu obowiązków konsultanta regionalnego, ROPS i gmin 

prowadziło do napięd między ROPS, gminami a konsultantem, a także pojawiającej się niechęci do 

PIS. 

 

Ogólna ocena wdrażania programu  

Adekwatnośd: zdaniem pracowników ROPS PIS był dobrze dopasowany do lokalnych potrzeb, gdyż 

objęto nim gminy, w których nie prowadzono szerszych działao społecznych, a wiele z nich nie 

posiadało nawet Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

Skutecznośd: Początkowo realizację programu utrudniała niewielka liczba usługodawców, więc 

działania realizowały jednostki gminne, a gros środków przeznaczano na łatwe do zorganizowania 

imprezy okolicznościowe i festyny. Sytuacja uległa zmianie, kiedy wyłonili się nowi usługodawcy 

zdolni wystartowad w ogłaszanych konkursach. Dwie najważniejsze bariery, jakie napotykano na 

poziomie gmin, to niechętny stosunek władz lokalnych, głównie wójta, do PIS oraz niekompetencja, 

nadmierne obciążenie innymi obowiązkami, ewentualnie słaba pozycja w gminie koordynatora. 

Efektywnośd: Najważniejsze bariery związane z realizacją programu miały charakter administracyjny: 

kiepski obieg informacji w programie, zmiany podręcznika, problemy z obsługą MIS i opóźnienia w 

przepływach finansowych. Spotkania na terenie województw umożliwiały gminom nawiązanie 

kontaktów, a współpracę wręcz wymuszał nieefektywny obieg informacji. Bardzo dobrym pomysłem 

okazało się zatrudnienie konsultantów regionalnych, jako osób odpowiedzialnych za realizację 

Programu w konkretnych gminach. W przekonaniu dyrektorów ROPS Program byłby efektywniej 

realizowany, gdyby przeznaczono środki na zatrudnienie dodatkowych pracowników w gminach i 

ROPS. Zastosowane rozwiązanie administracyjne (MIS) lepiej spełniłoby swoją funkcję, gdyby 

wcześniej je w pełni wdrożono jednocześnie pamiętając o odpowiednim przeszkoleniu gmin i ROPS z 

jego obsługi.  

Użytecznośd: Wysoko oceniano użytecznośd Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych. Uspołeczniony sposób ich wypracowania przyczynił się do identyfikacji z nimi lokalnej 

społeczności. W przekonaniu pracowników ROPS Program w większości przypadków zaktywizował 

lokalne społeczności: wyłonili się nowi liderzy, grupy nieformalne i formalnie zarejestrowane 

organizacje.  

Trwałośd:  Z wywiadów przeprowadzonych w ROPS wynika, że do czynników sprzyjających trwałości 

można zaliczyd: postawę władz lokalnych doceniających wagę integracji i aktywizacji społeczności 

lokalnej, powstanie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, nabycie przez organizacje 

nowych umiejętności, kompetencji, pozyskanie przez organizacje środków zewnętrznych na dalszą 

działalnośd, zmianę wizerunku polityki społecznej – nie postrzeganie jej tylko przez pryzmat wypłaty 

zasiłków, rozbudzenie potrzeb mieszkaoców, wyłonienie liderów lokalnych, wypracowanie Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych zakreślającej ramy dalszych działao, identyfikację lokalnej 

społeczności wokół strategii (w przekonaniu pracowników ROPS nawet wyłonienie nowych władz 

mających mniej zrozumienia dla kwestii społecznych nie zaprzepaści całkowicie osiągniętych 

efektów). 
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Za czynniki osłabiające trwałośd można uznad: niepewną sytuację po wyborach – nie wiadomo, jak 

nowe władze będą odnosiły się do działao społecznych, ograniczone możliwości finansowe gmin, zbyt 

małe kompetencje organizacji pozarządowych (środki z PIS były stosunkowo łatwe do pozyskania i 

wydatkowania. Nie wiadomo jak poradzą sobie z obsługą bardziej wymagających programów). 

Trudno jednoznacznie ocenid długofalowy efekt programu. Kontynuacja usług zależy od postawy 

władz lokalnych i uzyskania zewnętrznego finansowania. Do czynników sprzyjających trwałości można 

zaliczyd: postawę władz lokalnych doceniających wagę integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, 

powstanie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, nabycie przez organizacje nowych 

umiejętności, kompetencji, pozyskanie przez organizacje środków zewnętrznych na dalszą 

działalnośd, zmianę wizerunku polityki społecznej – nie postrzeganie jej tylko przez pryzmat wypłaty 

zasiłków, rozbudzenie potrzeb mieszkaoców, wyłonienie liderów lokalnych, wypracowanie Gminnych 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zakreślających ramy dalszych działao, identyfikację 

lokalnej społeczności wokół strategii (nawet wyłonienie nowych władz mających mniej zrozumienia 

dla kwestii społecznych nie zaprzepaści całkowicie osiągniętych efektów). Za czynniki osłabiające 

trwałośd możemy uznad: niepewną sytuację po wyborach – nie wiadomo, jak nowe władze będą 

odnosiły się do działao społecznych, ograniczone możliwości finansowe gmin, zbyt małe kompetencje 

organizacji pozarządowych (środki z PIS były stosunkowo łatwe do pozyskania i wydatkowania, 

dlatego nie wiadomo, jak nowe organizacje poradzą sobie z obsługą bardziej wymagających 

programów). 
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Sondaż wśród rzeczywistych i potencjalnych usługodawców usług społecznych 

Dane pochodzą z badania ilościowego przeprowadzonego wśród rzeczywistych i potencjalnych 

usługodawców usług społecznych w gminach uczestniczących w Programie Integracji Społecznej. 

Badanie zostało zrealizowane pomiędzy sierpniem a wrześniem 2010. W wyniku realizacji terenowej 

uzyskano 5926 kwestionariuszy z 448 gmin. 

Ankieta skierowana była do: instytucji edukacyjnych, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, 

gminnych instytucji kultury, Parafii, firm prywatnych realizujących usługi społeczne, zarejestrowanych 

organizacji pozarządowych i niezarejestrowanych grup społecznych. 

Wyniki badania zaprezentowano w szczegółowym raporcie przygotowanym w postaci prezentacji 

PowerPoint. 

 

Ocena efektów Programu Integracji Społecznej 

 W prawie wszystkich gminach co najmniej połowa respondentów wskazała, że zwiększyła się 

społeczna integracja mieszkaoców, program w trwały sposób wpłynął na rozwój społeczny 

gmin i poprawiła się realizacja usług społecznych.  

 Lepiej oceniali tę zmianę przedstawiciele gmin liderskich niż gmin rozwijających się, 

niezarejestrowanych grup społecznych niż organizacji pozarządowych, instytucji kultury i GOPS 

niż pozostałych organizacji, usługodawcy niż nie świadczący usług. Wysokośd przyznanej alokacji 

nie miała jednoznacznego wpływu na ocenę efektów programu. 

 Respondenci wypowiadając się na temat efektów programu najczęściej zgadzali się z opinią, że w 

jego wyniku poprawiła się oferta zajęd pozalekcyjnych dla dzieci. Wskazywano także  na 

zwiększenie się społecznej aktywności mieszkaoców gminy, zdobycie przez liderów gminnych 

wiedzy dotyczącej zdobywania funduszy na działalnośd społeczną oraz wprowadzenie nowych 

usług, wcześniej niedostępnych dla mieszkaoców.  

 Co najmniej połowa respondentów w 91,9% gmin wyraziła przekonanie, że w wyniku realizacji 

Programu na terenie ich gmin zmniejszyła się skala wykluczenia społecznego.  

 W blisko 90% gmin wskazywano, że potrzeby osób starszych są obecnie zaspokajane w większym 

stopniu, seniorzy zyskali nowe możliwości spędzania czasu wolnego, a także zwiększyła się 

dostępnośd różnych usług społecznych dla członków rodzin niepełnych  i wielodzietnych. 

 Większośd respondentów twierdziła, że co najmniej połowa usług, których realizację 

rozpoczęto w ramach PIS, będzie kontynuowana w przyszłości. Im wyższa pozycja gminy w 

rankingu, tym częściej pojawiały się takie opinie. Częściej prezentowali je także usługodawcy niż 

nie świadczący usług.  

 W 91,4% gmin co najmniej połowa respondentów wskazywała, że instytucje gminne 

współpracują przy realizacji usług społecznych z partnerami niepublicznymi. Najczęściej na takie 

praktyki wskazywano w gminach liderskich, następnie zaawansowanych, a najrzadsze były w 

gminach rozwijających się. Na tym tle wyróżniały się gminy KR Agnieszki Wróblewskiej.  
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Gminne Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 67% respondentów wskazało, że w ich gminie istnieje zespół ds. monitorowania GSRPS. Jedynie 

w 23 gminach stwierdzono, że taki zespół nie istnieje. 

 Im wyższa pozycja gminy w rankingu, tym częściej wskazywano, że istnieje zespół ds. 

monitorowania GSRPS. 

 Częściej w prace zespołów ds. monitorowania GSRPS byli zaangażowani usługodawcy PIS niż 

nie świadczący usług na rzecz PIS. Członkami najczęściej byli pracownicy GOPS i gminnych 

instytucji kultury. 

 Im wyższa pozycja gminy w rankingu, tym częściej wskazywano, że GSRPS to żywy dokument, ale 

w większości gmin dominowało przekonanie, ze GSRPS to jeden z wielu dokumentów 

strategicznych, do których czasem się odwołują. Najlepsze zdanie o roli GSRPS mieli pracownicy 

gminnych jednostek (GOPS, szkół i instytucji kultury). 

 

Realizacja usług społecznych 

 Usługodawcy najczęściej wskazywali, że realizowali działania integracyjne (zarówno dla ogółu, 

jak i określonych grup mieszkaoców). Dużą popularnością cieszyły się także działania 

edukacyjne. Najczęstszymi beneficjentami podejmowanych działao były dzieci i młodzież szkolna, 

a także ogół zwykłych mieszkaoców. 

 Realizację usług specjalistycznych wskazało tylko 8% respondentów (organizacji/instytucji). Były 

to najczęściej GOPS. 

 Organizacje społeczne (formalne i nieformalne) najczęściej realizowały działania integracyjne. 

 Zdecydowanie najczęściej wskazywaną grupą odbiorców usług realizowanych w ramach PIS 

były dzieci i młodzież, a w drugiej kolejności zwykli mieszkaocy a następnie seniorzy.  

 Większośd usługodawców realizowała działania w partnerstwie. Jako najczęstszych partnerów 

wskazywano szkoły, Urząd Gminy oraz gminne instytucje kultury. Niezarejestrowane grupy 

społeczne częściej niż pozostali usługodawcy poprzestawały na partnerstwie nieformalnym. 

Zdecydowana większośd usługodawców pozytywnie oceniała doświadczenia z tej współpracy. 

 

Najważniejsze problemy w realizacji PIS 

 Za największe problemy związane z realizacją PIS uznano biurokratyczne procedury przyjęte w 

programie i opóźnienia w przepływach finansowych i płatnościach. Okazały się one najbardziej 

dotkliwe dla zarejestrowanych organizacji pozarządowych i GOPS. Najmniej uskarżano się na 

trudności we współpracy z koordynatorem gminnym.  

 Nie świadczący usług byli bardziej krytycznie nastawieni niż usługodawcy (z wyj. oceny 

opóźnieo w przepływach finansowych). Wyniki te mogą wskazywad na przyczyny braku 

zaangażowania tych instytucji/organizacji w realizację Programu. 

 Im niższa pozycja gminy w rankingu, tym bardziej krytycznie oceniano problemy napotkane w 

realizacji PIS. 
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Współpraca z Konsultantem Regionalnym, wymiana doświadczeo i wsparcie merytoryczne 

 Tylko co 10 respondent, którego organizacja brała udział w PIS zaznaczał, że jego organizacja 

nie otrzymała żadnego wsparcia od KR. Pośród konsultantów, którzy najrzadziej udzielali 

wsparcia (zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w ankietach) można wymienid Macieja 

Zmysłowskiego i Beatę Żabkę. 

 Najczęstszą formą wsparcia była pomoc udzielona w integracji, przekazywaniu informacji oraz 

doradztwo i szkolenia.  

 Ze wsparcia konsultanta najczęściej korzystały GOPS, szkoły oraz instytucje kultury, a nieco 

rzadziej niezarejestrowane grupy społeczne i zarejestrowane organizacje pozarządowe.  

 Na większe wsparcie KR mogli liczyd dostawcy usług, zwłaszcza w gminach liderskich.  

 Podsumowując współpracę z KR warto zauważyd, że przeszło 78% respondentów dobrze 

oceniało współpracę ich gminy z obecnym konsultantem.  

 Współpracę tę najlepiej oceniali usługodawcy PIS, respondenci z gmin liderskich, a zwłaszcza 

GOPS, instytucje kultury i szkoły. Najlepiej ocenianymi konsultantami byli: Robert Lisowski oraz 

Agnieszka Wróblewska.  

 Poza wsparciem konsultanta 67% respondentów (organizacji, instytucji) otrzymało inną formę 

wsparcia merytorycznego (najczęściej możliwośd uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach).  

 Z innej formy wsparcia merytorycznego najrzadziej korzystały firmy prywatne. Na uzyskanie innej 

formy wsparcia najczęściej wskazywali respondenci reprezentujący instytucje kultury, GOPS, 

szkoły, niezarejestrowane grupy społeczne, a także zarejestrowane organizacje pozarządowe. 

Zdecydowana większośd respondentów dobrze oceniała uzyskaną pomoc. 

 Około połowa respondentów wskazała, że uczestniczyła w wyjazdach studyjnych, najczęściej w 

2010 roku.   

 W 35% gmin przynajmniej połowa respondentów przyznała, że nikt nie uczestniczył w takich 

wyjazdach. 

 Pod względem uczestnictwa usługodawców w wyjazdach studyjnych na tle pozostałych KR 

wyróżniały się gminy A. Wróblewskiej, E. Sobolewskiej i A. Tomulewicz. 

 Zdecydowana większośd respondentów osobiście uczestniczących w wyjazdach studyjnych 

oceniała wszystkie z nich jako przydatne.  

 Jako efekty wizyt studyjnych najczęściej wskazywano poznanie nowych działao społecznych i 

możliwośd zaobserwowania dobrych praktyk we współpracy pomiędzy władzami gmin i 

organizacjami społecznymi.     

 W 75% gmin przynajmniej połowa respondentów przyznała, że w wyniku wizyt studyjnych 

rozpoczęła wdrażanie w swojej gminie działao podpatrzonych u innych. 

 

Organizacje społeczne i wpływ PIS na ich działania 

 W prawie połowie ankietowanych organizacji społecznych wśród członków przeważają osoby w 

wieku 41-60 lat. Druga najliczniejsza grupa wiekowa to osoby w wieku 21-40 lat.  
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 Niemal 40% respondentów (reprezentantów organizacji społecznych) zadeklarowała, że w 

ciągu ostatnich dwóch lat liczba członków ich organizacji zwiększyła się. Częściej dotyczyło to 

organizacji biorących udział w  PIS niż nie świadczących usług.  

 Większośd respondentów wskazała, że w ciągu ostatnich 2 lat do ich organizacji przystąpiły 

osoby wcześniej nieangażujące się społecznie. Nie tak często dotyczyło to osób mających 

wcześniej ograniczone kontakty społeczne, a zwłaszcza tych znajdujących się w gorszym 

położeniu materialnym. Powyższe efekty bardziej zaznaczyły się wśród częściej spotykających się 

organizacji niż tych rzadko spotykających się.  

 Zdecydowana większośd respondentów (88%) wskazywała, że ich organizacje posiadają stałe 

miejsce spotkao (są to głównie pomieszczenia użyczane organizacji przez gminę lub inną 

instytucję).  

 Zarejestrowane organizacje pozarządowe częściej twierdziły, że spotykają się w zależności od 

potrzeb niż grupy społeczne, które deklarowały większą regularnośd spotkao. Usługodawcy PIS 

znacznie częściej deklarowali, że częstośd spotkao ich organizacji w ciągu ostatnich 2 lat 

zwiększyła się. 

 Organizacje przed PIS najwyżej oceniały swoje kompetencje dotyczące organizacji działao 

integracyjnych i nie były równie optymistycznie w ocenie pozostałych kompetencji. Im częstsze 

były w przeszłości spotkania członków organizacji, tym lepiej oceniali swoje kompetencje. 

 W większości gmin co najmniej połowa członków organizacji uznała, że w wyniku PIS 

zwiększyły się ich umiejętności w zakresie wszystkich badanych kompetencji, czyli realizacji 

usług specjalistycznych (54% gmin), rozliczania projektów (68% gmin), przygotowywania 

wniosków o dotacje (68% gmin), systematycznego planowania działao (78% gmin), a zwłaszcza 

organizacji działao integracyjnych (85% gmin).  

 

Realizacja warsztatów utrwalania 

 W zdecydowanej większości gmin (ponad 80%) odbyły się w 2010 roku warsztaty utrwalania 

efektów, na co najczęściej wskazywali respondenci z gmin Roberta Lisowskiego, Agnieszki 

Wróblewskiej i Cecylii Tuźnik, a najrzadziej Doroty Wild i Grażyny Gruby-Jankowskiej.  

 Na osobiste uczestnictwo w warsztatach najczęściej wskazywali przedstawiciele instytucji 

kultury i GOPS. W warsztatach znacznie częściej uczestniczyli usługodawcy PIS niż 

organizacje/instytucje nie realizujące usług w ramach Programu. 

 Warsztaty, ze względu na ich wartośd merytoryczną, oceniano wysoko - aż 4,99 w 6-cio 

stopniowej skali. Najlepiej oceniane były warsztaty w gminach Anny Tomulewicz. 

 W niemal wszystkich gminach, w których odbyły się warsztaty, powstał plan utrwalania. 

Zdecydowana większośd respondentów bardzo dobrze oceniała zarówno sam plan utrwalania, 

jak i jego dotychczasowe wdrażanie.  
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Sondaż CAWI wśród koordynatorów gminnych 

 

 Większośd koordynatorów gminnych POS stanowiły kobiety, osoby w wieku pomiędzy 30 a 50 

rokiem życia. W zdecydowanej większości koordynatorami były osoby z wyższym wykształceniem 

zamieszkałe na wsi. 

 Stanowisko koordynatora gminnego PIS najczęściej łączone było z zajmowaniem innego 

stanowiska w urzędzie gminy bądź (w mniejszej ilości przypadków) w OPS. Jedynie około 30% 

respondentów zajmowało stanowiska kierownicze w swoich jednostkach. 

 Zwraca uwagę fakt, że koordynatorzy gminni PIS to często osoby z niezbyt długim stażu pracy w 

samorządzie (odpowiednio 28% ze stażem nie dłuższym niż 4 lata i 21% ze stażem pracy w 

samorządzie pomiędzy 4 a 8 lat). W większości (51%) zajmują oni obecne stanowisko w 

samorządzie  krócej niż 4 lata.  

 Jedynie w 15 gminach stanowisko koordynatora gminnego PIS było stanowiskiem samodzielnym 

– nie łączonym z inna funkcją zawodową. 

 3/4 koordynatorów gminnych pełniło swoja funkcję od początku trwania Programu. Jednocześnie 

w 39 gminach (spośród tych, które odpowiedziały na ankietę) w trakcie trwania Programu było 

dwóch lub więcej koordynatorów PIS. 

 

Realizacja polityki społecznej na terenie gmin objętych PIS 

 Tylko w 1/3 gmin opracowano mechanizm stałego pozyskiwania informacji zwrotnej na temat 

zakresu i jakości świadczonych usług społecznych. Również jedynie 1/3 gmin w miarę regularnie 

publikuje sprawozdania dotyczące jakości realizacji polityki społecznej. Niemal połowa tych 

sprawozdao nie zawiera żadnych rekomendacji dotyczących dalszej realizacji polityki społecznej. 

 W ¾ gmin stworzono katalog usługodawców usług społecznych (w większości przypadków został 

on zaktualizowany w 2010 roku). Tworzeniu takich list sprzyjało istnienie zespołów ds. 

monitorowania GSRPS i realizacja warsztatów utrwalania.  

 Zgodnie z deklaracjami badanych ¾ gmin współpracuje przy realizacji usług społecznych z 

partnerami niepublicznymi. Na ogół (w 75% przypadków) współpraca ta oceniana jest 

pozytywnie. 

 Przedstawiciele 66% gmin (302 jednostki) potwierdzili, że w ich gminach wyznaczono osobę do 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na ogół jest to jednak funkcja sprawowana 

dodatkowo, wraz z wykonywaniem przez pracownika innych obowiązków. 

 Respondenci oceniają współpracę ich gmin z organizacjami pozarządowymi jako bardzo dobrą 

(18,8%) lub dobrą (47,7%) – łącznie 66,5% pozytywnych deklaracji. 

 Współpracę gmin z innymi gminami w zakresie realizacji polityki społecznej ocenid należy jako 

niezbyt intensywną. 
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Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 Deklaracje respondentów wskazują, że rola Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych jest w gminach różna: ponad połowa z nich stwierdziła, że „jest to jeden z wielu 

dokumentów strategicznych w naszej gminie, do którego czasem się odwołujemy”. Jednocześnie 

należy podkreślid bardzo duże znaczenie GSRPS w prawie 40% gmin. 

 Zespoły robocze ds. monitorowania GSRPS istnieją w zdecydowanej większości gmin (91%). 

Jednak niemal w połowie z nich zespół ten spotyka się „nieregularnie i dośd rzadko”. Powstaje 

zatem pytanie o rzeczywistą rolę jaką te zespoły pełnią. Respondenci z połowy gmin przyznali, że 

„częśd członków *tego zespołu+ jest bardzo zaangażowana *w jego prace+”. Aż w 87 gminach 

stwierdzono, że członkowie zespołu „w większości są mało zaangażowani”. W większości gmin 

członkowie zespołów zostali przeszkoleni przez KR, a szkolenia te oceniane były bardzo dobrze 

(ocena 5 w skali ocen szkolnych 1-6). 

 W ¾ gmin odbyło się w 2010 roku spotkanie, na którym dyskutowano założenia GSRPS 

 

Wsparcie merytoryczne i wymiana doświadczeo w ramach PIS 

 Niemal wszystkie gminy (90%), zgodnie z deklaracjami koordynatorów gminnych, otrzymały w 

ramach PIS jakąś formę wsparcia (np. szkolenia , doradztwo) w zakresie diagnozy problemów 

społecznych. Przedstawiciele 26 gmin nie potwierdzili otrzymania takiego wsparcia. 

 Niemal wszystkie gminy (84%), zgodnie z deklaracjami koordynatorów gminnych, otrzymały w 

ramach PIS jakąś formę wsparcia (np. szkolenia , doradztwo) w zakresie planowania działao 

społecznych. Przedstawiciele 30 gmin nie potwierdzili otrzymania takiego wsparcia. 

 Spośród 79 gmin, których przedstawiciele deklarowali, że w ich przypadku zmienił się Konsultant 

Regionalny, 30% oceniało współpracę z poprzednim KR „średnio” a  57% oceniało ją pozytywnie. 

 Współpracę z obecnym KR (2010) pozytywnie ocenia 93,2% respondentów (aż 78% ocenia ją 

„zdecydowanie dobrze” 

 Respondenci doceniali zaangażowanie i rzetelnośd Konsultanta oraz pomoc okazywaną przez 

niego w różnych sprawach. Wśród najważniejszych obszarów wsparcia ze strony KR najczęściej 

wskazywano: podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności samorządu w obszarze polityki 

społecznej, wspieranie rozwoju liderów lokalnych, zwiększanie umiejętności długoterminowego 

planowania w obszarze polityki społecznej  oraz wspieranie rozwoju usługodawców i 

wzmocnienie umiejętności zdobywania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadao z 

obszaru polityki społecznej  

 W ¾ gmin w trakcie trwania PIS zorganizowano wyjazdy studyjne do innych gmin. Średnio 

zorganizowano niemal 2 wyjazdy studyjne w gminie. Najczęściej brali w nich udział 

przedstawiciele UG, przedstawiciele organizacji formalnych i grup niesformalizowanych oraz 

usługodawcy. 

 Ocena wyjazdów studyjnych jest w zdecydowanej większości pozytywna – zarówno ze względu 

na ich program merytoryczny, jak i ich wpływ na rozwój usług społecznych w gminie. 
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 Organizacja wyjazdów studyjnych sprzyja wzrostowi przekonania o zwiększeniu społecznej 

integracji mieszkaoców na terenie gminy i pozytywnej ocenie wzrostu jakości usług społecznych.  

 Przedstawiciele 79% gmin brali udział w konferencji podsumowującej realizację PIS po pierwszym 

roku. Ocena tych konferencji (w różnych badanych aspektach) jest zdecydowania pozytywna – 

dośd powiedzied, że aż 90% respondentów stwierdziło, że „warto było pojechad na tę 

konferencję”. 

 Niemal 90% respondentów zadeklarowało, że ich gmina prezentowała na konferencji w jakiejś 

formie swoje osiągnięcia. Przygotowanie wystąpieo / prezentacji dla innych uczestników 

konferencji było częstsze w gminach, w których istniał zespół ds. monitorowania GSRPS. 

 Przedstawiciele 70% gmin brali udział w seminariach / konferencjach tematycznych PIS. Owe 

seminaria / konferencje oceniane były bardzo pozytywnie. 

 Przedstawiciele nieco ponad 70% gmin zadeklarowali, że na terenie ich województw 

zorganizowano w ramach PIS spotkania regionalne dla przedstawicieli wszystkich gmin 

uczestniczących w PIS. Respondenci z połowy gmin deklarują, że spotkao takich odbyło się kilka. 

62% respondentów twierdziła, że wszystkie z tych spotkao były „bardzo dobre (przydatne)” a 

30,4% przyznało, że „większośd była dobra (przydatna), chod nie wszystkie”. 

 Zgodnie z deklaracjami badanych w niemal połowie gmin (44%) w wyniku konferencji, spotkao 

regionalnych przedstawicieli gmin, lub wizyt studyjnych na terenie gminy rozpoczęto realizację 

usług społecznych sprawdzonych w innych gminach. W przypadku 6% gmin (27 jednostek) 

oznaczało to wprowadzenie więcej niż jednej nowej usługi. 

 Jednocześnie 51% badanych stwierdziło, że w wyniku konferencji, spotkao regionalnych 

przedstawicieli gmin, lub wizyt studyjnych dokonano na terenie ich gminy modyfikacji 

dotychczasowego sposobu  dostarczania usług społecznych (w 38 jednostkach oznaczało to 

modyfikację więcej niż jednej usługi). 

 Strona internetowa PPWOW była przez badanych odwiedzana dośd często – nieco ponad 60% 

badanych odwiedzało ją raz w tygodniu bądź częściej. Powszechnie zgadzano się z opinią, „że na 

stronie publikowane są ciekawe informacje dotyczące usług społecznych realizowanych w innych 

gminach” (96,5% wskazao) oraz, że „strona zawiera wiele przydatnych dokumentów i 

opracowao” (93,6% wskazao) 

 

Ocena efektów realizacji PIS 

 W przekonaniu zdecydowanej większości koordynatorów gminnych PIS (m.in.): 

o „Program w sposób trwały wpłynął na rozwój społeczny gminy” (94,1% wskazao). 

o „W wyniku realizacji PPWOW w naszej gminie zwiększyła się społeczna integracja 

mieszkaoców” (94,5%) 

o „W wyniku realizacji Programu na terenie gminy wprowadzono nowe usługi, wcześniej 

niedostępne dla mieszkaoców” (95% wskazao) 

o „Poprawiła się oferta zajęd pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży” (93,3% wskazao)  
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o „W wyniku realizacji Programu zwiększyła się społeczna aktywnośd mieszkaoców gminy” 

(92,3% wskazao) 

o „Seniorzy zyskali nowe możliwości spędzania wolnego czasu” (86,2% wskazao) 

 Zdaniem 96% badanych koordynatorów „w wyniku realizacji PPWOW na terenie gminy poprawiła 

się jakośd realizowanych usług społecznych” (437 gmin) 

 Zdaniem 92% badanych koordynatorów „w wyniku realizacji PPWOW na terenie gminy 

zwiększyły się kompetencje usługodawców usług społecznych” (417 gmin) 

 Wśród najważniejszych problemów związanych z realizacją PIS w gminach wskazywano: 

o Przeciążenie pracą koordynatora gminnego i nadmiar obowiązków  

o Biurokratyczne procedury przyjęte w Programie  

o Opóźnienia w przepływach finansowych i płatnościach  

o Zmiany w zasadach finansowania Programu w lipcu 2009  

o Częste zmiany podręcznika wdrażania Programu  

o Brak dostatecznych informacji na temat właściwego sposobu rozliczania środków  

o Problemy związane z systemem MIS  

 W ¾ gmin zrealizowano w 2010 roku warsztaty utrwalania efektów PIS. W zdecydowanej 

większości były one oceniane bardzo pozytywnie (średnia ocen: 4,96 w sześciopunktowej skali 

ocen szkolnych). W wyniku realizacji warsztatów na ogół powstał plan utrwalania efektów (w 330 

gminach, w 310 gminach plan został formalnie zaakceptowany przez wójta). Sam plan został 

pozytywnie oceniony przez 87% badanych koordynatorów gminnych PIS (ze względu na jego 

wpływ na dalszy rozwój usług społecznych w gminie). 

 W przekonaniu ponad połowy (56,5%) koordynatorów uczestniczących w badaniu przynajmniej 

połowa usług rozpoczętych w ramach PIS będzie kontynuowana w ich gminach po zakooczeniu 

Programu (w 258 gminach) 

 

Rozwój sektora pozarządowego w trakcie trwania PIS 

 Zgodnie z deklaracjami badanych, w 67% gmin (w 306 jednostkach) w trakcie trwania PIS 

powstały nowe, wcześniej nie istniejące formalnie zarejestrowane organizacje społeczne. Według 

badanych w sumie powstało (w 457 gminach uczestniczących w badaniu) 679 nowych, 

formalnych organizacji. Ponadto badani deklarują, że w momencie realizacji badania w trakcie 

rejestracji były 93 organizacje. 

 Według koordynatorów gminnych w badanych gminach (457) w trakcie trwania Programu 

powstało 900 nowych, nieformalnych grup społecznych. Nowe grupy powstały w 307 gminach. 

 W badanych gminach w trakcie trwania Programu wznowiło działalnośd 178 organizacji 

formalnych i 384 grupy społeczne. 
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Monitoring i ewaluacja Projektu 

Dane z komputerowego 

systemu MIS, do którego 

gminy wprowadzały 

informacje dotyczące 

realizacji umów 

Informacje zawarte w 

sprawozdaniach 

Konsultantów Regionalnych 

Badanie jakościowe wśród 

beneficjentów PIS (Ocena 

Beneficjentów) – 

zrealizowane w 40 gminach. 

Badanie jakościowe z 

przedstawicielami ROPS  

Badanie sondażowe wśród 

usługodawców / organizacji 

społecznych (zebrano 5926 

ankiet) 

Badanie CAWI z 

koordynatorami gminnymi 

(otrzymano odpowiedzi od 

457 koordynatorów, czyli z 

91,4% gmin). 

Diagnoza wstępna 

(zrealizowana na początku 

2008) i diagnoza końcowa 

(zrealizowana w trzecim 

kwartale 2010).  
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Finansowanie usług społecznych 

• Ilość umów na usługi w ramach PIS:  

10623 

 

• Finansowanie  usług społecznych w 

wysokości: 

€ 41 201 386,89  

(157 888 736,42 PLN) 

Rodzaje realizowanych usług (klasyfikacja PIS) 

Liczba gmin,  

w których podpisano 

umowy na określony 

rodzaj usług  

(wg kategorii PIS) 
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Liczba zawartych umów wedle usługodawców 

jednostki samorządu terytorialnego i ich 

jednostki organizacyjne, stowarzyszenia 

JST 

Udział (%) środków wykorzystanych przez poszczególne typy usługodawców  

w całości środków wykorzystanych w województwie 

formalne organizacje 

społeczne/pozarządowe/pożytku 

publicznego 

51,6 

44,6 

35,0 

30,6 

30,8 
29,8 

25,0 

26,7 

26,9 

19,66 

20,8 

21,6 

5,6 

26,2 

26,5 

50,8 

46,8 

34,6 

38,8 

60,3 

32,8 

32,9 

53,7 

38,4 
39,7 

31,7 
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Liczba beneficjentów usług PIS 
Ilu mieszkaoców gminy uczestniczyło w działaniach realizowanych w gminie w 
ramach Programu Integracji Społecznej (było objętych działaniami Programu)? 

Średnia=2798 mieszkaoców 
Mediana = 2200 mieszkaoców 

średnia=47,5% mieszkaoców 
mediana = 41,9 % mieszkaoców 

UWAGA! Wyniki podane zgodnie ze wskazaniami w kwestionariuszach! Nieliczne 
gminy wskazywały większą liczbę uczestników usług niż wielkośd populacji! 
Po wyłączeniu takich kwestionariuszy (N=357):  

średnia: 2737 mieszk. mediana: 2120 mieszk. średnia: 47,2% mieszk. mediana: 40,9% mieszk. 

Łącznie: 1 054 822 osób 
N=402 

Liczba beneficjentów usług PIS 
Ilu mieszkaoców gminy uczestniczyło w działaniach realizowanych w gminie w 
ramach Programu Integracji Społecznej (było objętych działaniami Programu)? 

średnia = 1211 mieszkańców 

mediana = 930 mieszkańców 

N=360 

średnia=20,5% mieszkańców 

mediana = 16,0% mieszkańców 

N=355 

Łącznie: 436 235 osób 

Odsetek gmin 
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Wpływ PIS na zwiększenie społecznej integracji w gminach 

Prosimy powiedzied, jak ogólnie biorąc ocenia Pan(i) efekt realizacji PPWOW w 
Pana(i) gminie? Czy Program w sposób trwały wpłynął na rozwój społeczny gminy? 

Zdecydowanie tak + raczej tak = 91,3% 

odpowiedzi wójtów 

Wpływ PIS na zwiększenie społecznej integracji w gminach 

Prosimy powiedzied, jak ogólnie biorąc ocenia Pan(i) efekt realizacji PPWOW w 
Pana(i) gminie? Czy Program w sposób trwały wpłynął na rozwój społeczny gminy? 

odpowiedzi 

koordynatorów 

gminnych 

94,1% 
86% 

odpowiedzi 

usługodawców 
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Wpływ PIS na zwiększenie społecznej integracji w gminach 

odpowiedzi wójtów 

Wpływ PIS na zwiększenie społecznej integracji w gminach 

Czy w wyniku realizacji PPWOW w Pana(i) gminie zwiększyła się społeczna 

integracja mieszkańców? 

odpowiedzi 

koordynatorów 

gminnych 

94,5% 
87% 

odpowiedzi 

usługodawców 
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„Wie Pan, co ludzie mówili po dożynkach? Nie że było fajnie, że było 
dużo jedzenia, tylko co myśmy musieli się naspotykad przed tymi 
dożynkami, żeby był jeden do ciągnięcia liny, jeden do taczek, jeden 
do obierania. Co my się naspotykaliśmy, żeby wieniec 
przyszykowad, a żeby to, a żeby to.  

Tych spotkao było bardzo dużo, nigdy się tyle nie spotykaliśmy co 
przed tymi dożynkami. To zbliżało ludzi z danego sołectwa. 
Wszystko było w takiej innej, ciekawszej formie.  

Nasza gmina nie jest taka super, bo wiadomo jak jest. Nie jest ani 
najbogatsza, ani najbiedniejsza, ale dużo takich inicjatyw teraz u 
nas jest. Widzę, że potem są kopiuj wklej w innych gminach, patrzą 
i naśladują, i to też jest jakiś zysk z tego Programu  

(beneficjenci, gmina Brzostek)  

Wpływ PIS na zwiększenie społecznej integracji w gminach 

91,9% 

Wpływ PIS na zwiększenie społecznej integracji w gminach 

Stosunek respondentów do zaprezentowanej opinii… 

odpowiedzi 

usługodawców 

% gmin; mediany wskazao; N=448 
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„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że powstały te Kluby Seniora. 
Chcemy to kontynuowad jak najdłużej, teraz każdy może się 
rozerwad, a tak każdy był sam w domu. Mamy jedno 
pomieszczenie, w którym się regularnie spotykamy. Przedtem każdy 
siedział w kącie, takie starsze babcie to nic nie robiły, a teraz 
najwięcej biorą udziału we wszystkim, trochę się odmłodziły, 
uczestniczą w życiu, wychodzą z domów, a to jest naprawdę bardzo 
ważne. Starsi ludzie są zadowoleni, to widad - poznają się lepiej, 
zżywają ze sobą. Są aktywni, mogą w czymś pomóc, czują się 
potrzebni po prostu” 

    (beneficjenci, gmina Bierzwnik) 

Wpływ PIS na zwiększenie społecznej integracji w gminach 

Rozwój usług społecznych w gminach 

W przynajmniej połowie gmin wydatki na usługi związane z rozwiązywaniem 
poszczególnych problemów społecznych w 2010 w porównaniu z 2007…: 

zmiana w % 

… wzrosły 

…zmniejszyły się 
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Rozwój usług społecznych w gminach 

Wydatki gmin na rozwiązywanie problemów społecznych 

(w PLN w przeliczeniu na 1 mieszkańca; średnia) 

Zapobieganie alkoholizmowi i uzależnieniom oraz zwalczanie ich skutków 

Rozwijanie oferty rozwoju dzieci i młodzieży 

Dostarczanie wsparcia specjalistycznego 

Rozwój usług społecznych w gminach 

Wydatki gmin na rozwiązywanie problemów społecznych 

(w PLN w przeliczeniu na 1 mieszkańca; średnia) 

Pomoc osobom niepełnosprawnym 

Pomoc osobom starszym 

Zwalczanie, zapobieganie oraz pomoc ofiarom przemocy w rodzinie 
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Rozwój usług społecznych w gminach 

Wydatki gmin na rozwiązywanie problemów społecznych 

(w PLN w przeliczeniu na 1 mieszkańca; średnia) 

Wsparcie rodzin niepełnych 

Działania na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego 

Pomoc osobom ubogim 

Rozwój usług społecznych w gminach 

Wydatki gmin na rozwiązywanie problemów społecznych 

(w PLN w przeliczeniu na 1 mieszkańca; średnia) 

Pomoc bezdomnym 

Walka z bezrobociem 

Rozwiązywanie problemów opiekuoczo-wychowawczych 
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Rozwój usług społecznych w gminach 

Wydatki gmin na rozwiązywanie problemów społecznych 

(w PLN w przeliczeniu na 1 mieszkańca; średnia) 

Pomoc osobom przewlekle chorym 

Wsparcie rodzin wielodzietnych 

Rozwój usług społecznych w gminach 

Zmiana zakresu usług społecznych realizowanych w gminach 

pomiędzy 2007 a 2010 

Dane porównawcze N=388 

% gmin 
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Rozwój usług społecznych w gminach 

Zmiana zakresu usług społecznych realizowanych w gminach 

przez samorząd pomiędzy 2007 a 2010 

Dane porównawcze N=388 

% gmin 

Rozwój usług społecznych w gminach 

Zmiana zakresu usług społecznych realizowanych w gminach 

przez partnerów zewnętrznych pomiędzy 2007 a 2010 

Dane porównawcze N=388 

% gmin 
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Rozwój usług społecznych w gminach 
Czy w tym roku gmina przekazała (lub ma zamiar przekazad) dotacje z własnego 
budżetu na dostarczanie usług z zakresu polityki społecznej w ramach jakiejkolwiek 
formy porozumienia/kontraktu z partnerami zewnętrznymi?  

Dane porównawcze N=388 

„TAK” 

Dane dla wszystkich gmin, 
które wypełniły diagnozy 

2010 (N=402) 

2007 (N=485) 

Rozwój usług społecznych w gminach 

Osoby starsze - usługi oferowane w 2010 roku częściej niż w 2007 

Odsetek gmin 
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Rozwój usług społecznych w gminach Rozwój usług społecznych w gminach 

Rodziny - usługi oferowane w 2010 roku częściej niż w 2007 

Odsetek gmin 

Rozwój usług społecznych w gminach 

Rodziny - usługi oferowane w 2010 roku rzadziej niż w 2007 

Odsetek gmin 
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Rozwój usług społecznych w gminach 

Dzieci i młodzież - usługi oferowane w 2010 roku częściej niż w 2007 

Odsetek gmin 

Rozwój usług społecznych w gminach 

Dzieci i młodzież - usługi oferowane w 2010 roku rzadziej niż w 2007 

Odsetek gmin 
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Rozwój usług społecznych w gminach 

Odsetek gmin 

84,1% 

90,8% 

odpowiedzi wójtów 

Rozwój usług społecznych w gminach 

Odsetek gmin 

odpowiedzi wójtów 
90,5% 

85,7% 



Wyniki monitoringu i ewaluacji Programu Integracji Społecznej (PPWOW) – 2007 / 2011  
 

17 

98,1% 

Rozwój usług społecznych w gminach 

% gmin; mediany wskazao 

odpowiedzi usługodawców 

Rozwój usług społecznych w gminach 
% wskazao odpowiedzi koordynatorów gminnych 
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Rozwój usług społecznych w gminach 

% wskazao 

odpowiedzi 

koordynatorów 

gminnych 

Czy, w Pana(i) przekonaniu, w wyniku 
realizacji PPWOW na terenie Pana(i) gminy 
poprawiła się jakośd realizowanych usług 
społecznych? 

A czy w wyniku realizacji PPWOW 
zwiększyły się kompetencje 
usługodawców usług społecznych? 

92% 

96% 

Dofinansowanie realizacji polityki społecznej w gminach 
Czy w ubiegłych latach Gmina (Urząd Gminy i/lub jednostki organizacyjne) uzyskała 
dofinansowanie działao związanych z realizacją polityki społecznej ze źródeł 
zewnętrznych innych niż budżet paostwa lub budżet innej jednostki samorządowej 
(bez środków PPWOW)? 

Odsetek gmin, które otrzymały 
dofinansowanie 

Dane porównawcze N=388 

Dane dla wszystkich gmin, 
które wypełniły diagnozy 

2010 (N=402) 

2007 (N=485) 
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Dofinansowanie realizacji polityki społecznej w gminach 

Wysokośd dofinansowania działao związanych z realizacją polityki społecznej 

ze źródeł zewnętrznych innych niż budżet paostwa lub budżet innej jednostki 

samorządowej (bez środków PPWOW) na 1 tysiąc mieszkaoców 

Łączna wysokośd pozyskanych 
środków 

Dane porównawcze N=388 
Dane dla wszystkich gmin, 
które wypełniły diagnozy 

2010 (N=402) 

2007 (N=485) 

Kontynuacja usług po zakończeniu PIS 
Jak Pan(i) sądzi, jak wiele usług spośród wszystkich zapoczątkowanych w ramach 
realizacji PPWOW na terenie gminy będzie kontynuowanych w przyszłości 
(przynajmniej w roku 2011): 

61,6% 

Odsetek gmin 

Pytanie skierowane do wójta gminy w ramach 
diagnozy koocowej 
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Kontynuacja usług po zakończeniu PIS 
Jak Pan(i) sądzi, jak wiele usług spośród wszystkich zapoczątkowanych w ramach 
realizacji PPWOW na terenie gminy będzie kontynuowanych w przyszłości 
(przynajmniej w 2011 roku)? 

odpowiedzi 

koordynatorów 

gminnych 

odpowiedzi 

usługodawców 

56,5% 55,8% 

Program Integracji Społecznej pobudził tę inicjatywę ludzką, dał pole do 

popisu tym ludziom, którzy do tej pory nie brali udziału albo brali bardzo 

dawno, bo są i tacy.  

I z tego względu ten Program oceniam bardzo dobrze i cieszę się, że się 

pojawił, bo można było rozbudzid tę inicjatywę wśród ludzi, których do tej 

pory nie można było pobudzid.  

Bo wiadomo, zawsze pierwsza jest droga niż jakieś tam spotkanie na wsi 

czy zrobienie czegoś na niwie kulturalnej.  

Uważam, że trzeba to rozwijad, trzeba bardziej nacechowad tę działalnośd 

gminy na człowieka bezpośrednio, tak bym to powiedział. Chciałbym, o ile 

mi pieniądze pozwolą, baczniejszą zwracad uwagę na te kwestie społeczne 

i kulturalne.  

(wójt) 

Kontynuacja usług po zakończeniu PIS 
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Intensywność współpracy GOPS/MOPS  z innymi instytucjami  

- średnia wskazań (skala 1-5) przy istniejącej współpracy dla całej populacji 

(N=388) 

Współpraca w realizacji polityki społecznej 

N=388 

Skala od 1 (bardzo sporadyczna współpraca) do 5 (bardzo intensywna współpraca) 

Współpraca w realizacji polityki społecznej 

Jakość współpracy GOPS/MOPS  z innymi instytucjami  

- średnia wskazań (skala 1-5) przy istniejącej współpracy dla całej populacji 

(N=388) 

N=388 

Skala od 1 (całkowicie niezadowalająca współpraca) do 5 (bardzo zadowalająca współpraca) 
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Wsparcie merytoryczne 

W ilu gminach przeprowadzono w ramach PIS jakiekolwiek działania szkoleniowe DLA OBECNYCH 
USŁUGODAWCÓW mających na celu nabycie nowych umiejętności i podniesienie jakości świadczenia 

usług społecznych 

Wsparcie merytoryczne 

N=457 

Czy Pana(i) gmina otrzymała w ramach PPWOW jakąś formę wsparcia 
merytorycznego (np. szkolenia, doradztwo) w zakresie… 

% gmin 

diagnozy problemów społecznych planowania działao społecznych 

odpowiedzi 

koordynatorów 

gminnych 
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Wsparcie merytoryczne 

Jak ocenia Pan(i) dotychczasową współpracę z Konsultantem Regionalnym 
opiekującym się Pana(i) gminą? 

93,2% 

% wskazao odpowiedzi 

koordynatorów 

gminnych 

Wymiana doświadczeń 
Czy na terenie Pana(i) gminy 
zorganizowano w ramach PPWOW jakieś 
wyjazdy studyjne do innych gmin? 

A kto wziął udział w tych wyjazdach?  

odpowiedzi 

koordynatorów 

gminnych 
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Wymiana doświadczeń 
Ocena wyjazdów studyjnych – przydatnośd ze względu na rozwój usług 
społecznych w gminie 

odpowiedzi 

koordynatorów 

gminnych 

odpowiedzi 

usługodawców 

75,2% 

Wymiana doświadczeń 
Co Paostwu dały te wyjazdy studyjne? – stosunek do prezentowanych opinii 

Rozpoczęliśmy w naszej gminie 
realizację działao społecznych / 
usług podpatrzonych u innych 

zdecydowanie 
się zgadzam 

raczej się 
zgadzam 

raczej się nie 
zgadzam 

zdecydowanie 
się nie zgadzam 

% gmin 
mediany 
wskazao 

Poznaliśmy nowe rodzaje działao 
społecznych / usług, które można 
wprowadzid w naszej gminie 

89,5% 

odpowiedzi 

usługodawców 
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Wymiana doświadczeń 
Czy w wyniku konferencji, spotkao regionalnych przedstawicieli gmin, lub wizyt 
studyjnych:  rozpoczęliście realizację na terenie Pana(i) gminy jakichś usług 
społecznych sprawdzonych w innych gminach? 

Czy w wyniku konferencji, spotkao 
regionalnych przedstawicieli gmin, lub wizyt 
studyjnych: zmodyfikowaliście dotychczasowy 
sposób realizacji przynajmniej części usług 
społecznych? 

odpowiedzi 

koordynatorów 

gminnych 

Rozwój sektora pozarządowego 

Łączna liczba w 388 gminach – dane porównawcze 

Dane dla wszystkich gmin, które wypełniły diagnozy: 

Rok N Fundacje Stowarzyszenia Grupy społeczne 

2007 485 58 2151 1633 

2010 402 55 3658 1649 
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Rozwój sektora pozarządowego 

Liczba formalnie zarejestrowanych organizacji pozarządowych w 
gminach objętych PIS 

4714 
Liczba formalnie zarejestrowanych organizacji pozarządowych, które 
powstały w gminach objętych PIS od początku Programu 

806 
Liczba nieformalnych grup społecznych w gminach objętych PIS 

2736 
Liczba nieformalnych grup społecznych , które powstały w gminach 
objętych PIS od początku Programu 

1069 

źródło: sprawozdania KR 

Rozwój sektora pozarządowego 

Czy na terenie Pana(i) gminy w trakcie trwania PPWOW powstały jakieś nowe, 
wcześniej nie istniejące: 

% wskazao – odsetek gmin 

formalne (zarejestrowane) 
organizacje społeczne? 

nieformalne grupy społeczne 
(regularnie się spotykające i 

działające, ale 
niezarejestrowane)? 

źródło: sondaż wśród koordynatorów gminnych 
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Rozwój sektora pozarządowego 
Odsetek gmin, w których ogólna liczba organizacji pomiędzy rokiem 2007 a 2010… 

Rozwój sektora pozarządowego 

Czy Wasze umiejętności zwiększyły się w ciągu ostatnich dwóch lat w zakresie: 
Odpowiedzi członków organizacji; N=2563 

84% 

72% 

66% 

64% 

56% 
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Rozwój sektora pozarządowego 

Dane porównawcze N=388 

% budżetu przeznaczany na wsparcie działalności organizacji pozarządowych 

Średnia 

Mediana 

Dane dla wszystkich gmin, 
które wypełniły diagnozy 

2010 (N=402) 

2007 (N=485) 

Średnia 

Rozwój sektora pozarządowego 

Ocena obecnej współpracy Urzędu Gminy z organizacjami społecznymi 

Procent organizacji pozarządowych działających na terenie gminy 
otrzymujących wsparcie finansowe z gminnego budżetu 

Średnia: 52,2% 
Mediana: 25% 

ocena 
wójta 

ocena 
koordynatora 

gminnego 

Odsetek gmin 

ocena 
organizacji 
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Uważam, że pieniądze zostały wykorzystane zgodnie z 
przeznaczeniem i efekty tego są. Nie ukrywam, że jednak ludzie się 
trochę zaangażowali, powstało kilka stowarzyszeo. Do tej pory nie 
było przez trzy lata żadnych, a w tej chwili w kilku miejscowościach 
ludzie się zaangażowali, powstały stowarzyszenia na bazie tych 
środków, a teraz już nawet poza działają, sami nawet szukają 
pieniędzy. Trochę się to społeczeostwo uaktywniło  

(wójt) 

Rozwój sektora pozarządowego 

Ocena według kryteriów: ADEKWATNOŚĆ 

Zrealizowane działania uznad należy za adekwatne, dostosowane 
do społecznych oczekiwao.  

 

Działania realizowane w ramach Programu w większości 
badanych gmin miały charakter integracyjny w odniesieniu do 
dużych grup mieszkaoców. W większości ośrodków, projekty 
zgodnie z założeniami Programu, kierowane były do osób starszych, 
dzieci i młodzieży oraz całej społeczności.  

W wielu gminach pojawiły się także usługi specjalistyczne – 
dedykowane długofalowemu ograniczeniu wykluczenia 
społecznego osób trwale marginalizowanych. 
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Ocena według kryteriów: SKUTECZNOŚĆ 

W większości gmin, projekty prowadzone były w sposób planowy, spójny, 
zorganizowany, pozostający w zgodzie z wizją strategicznych celów PIS.  

W większości gmin udało się zrealizowad znaczną częśd strategicznych celów 
PIS: wyraźnej poprawie uległa jakośd oraz dostępnośd usług z zakresu integracji 
społecznej. W widocznym stopniu ożywiono sektor niepubliczny: nastąpiła 
integracja usługodawców, skonsolidowała się grupa lokalnych liderów, do 
działalności społecznej włączyły się osoby dotychczas bierne. 

W wielu gminach widoczna jest aktywizacja mieszkaoców: ożywiły się 
środowiska wiejskie, zacieśniły więzy społeczne zarówno między osobami 
prywatnymi, jak i przedstawicielami stowarzyszeo liderskich, nastąpiła integracja 
i aktywizacja seniorów, dzieci i młodzieży, czasem także osób 
niepełnosprawnych.  

Zmianie uległa świadomośd społeczna: widoczne jest ożywienie, w większym 
stopniu niż dotychczas uaktywniła się prospołeczna postawa mieszkaoców.  

Ocena według kryteriów: EFEKTYWNOŚĆ 

W większości gmin realizacja usług odbywała się w sposób 
sprawny, głównie dzięki partnerskiej współpracy wielu instytucji, 
dobremu przepływowi informacji, pozytywnej i prospołecznej 
postawie władz samorządowych oraz zaangażowaniu i pomocy ze 
strony Konsultanta Regionalnego.  

 

Do najważniejszych problemów związanych z realizacją Programu 
zaliczano przede wszystkim:  
• przeciążenie pracą koordynatora gminnego i nadmiar obowiązków, 
• biurokratyczne procedury,  
• brak dostatecznych informacji na temat właściwego sposobu rozliczania 

środków,  
• opóźnienia w przepływach finansowych i płatnościach,  
• zmiany w zasadach finansowania Programu w lipcu 2009 oraz  
• częste zmiany podręcznika wdrażania Programu. 
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Ocena według kryteriów: ODDZIAŁYWANIE 

Znaczna częśd gmin osiągnęła wyraźny postęp w rozwoju społecznym. 
Zmianie uległa świadomośd społeczna, uaktywniła się prospołeczna 
postawa mieszkaoców gmin.  

W bardzo wielu gminach Program wzmocnił integrację społeczną, 
wpłynął na zmianę postaw społecznych: dominujące dotychczas 
nastawienie roszczeniowe przetransformował na samodzielnośd i 
aktywnośd w przezwyciężaniu życiowych trudności oraz zaspokajaniu 
ważnych potrzeb o charakterze społecznym. Mieszkaocy nauczyli się 
działad na rzecz wspólnego dobra. Rozbudzeniu uległa świadomośd 
własnych potrzeb i możliwości, niezwykłego potencjału oddolnie 
podejmowanych inicjatyw.  

W gminach, w których udało się zarejestrowad nowe stowarzyszenia 
(czyli w ponad 60% jednostek) wzmocnieniu uległ potencjał sektora 
niepublicznego, udało się przełamad lęk związany z formalizacją 
prowadzonej działalności.  

Ocena według kryteriów: TRWAŁOŚĆ 

Wyniki zrealizowanych badao wskazują, że w ponad połowie gmin 
uczestniczących w Programie kontynuowana będzie znacząca częśd 
usług rozpoczętych w ramach PIS. 

Trwałośd zainicjowanych Programem zmian w dużym stopniu zależed 
będzie od aktywnego rozwoju sektora organizacji pozarządowych oraz 
efektywności aplikowania o zewnętrzne środki finansowe. Wyniki 
badao wskazują, że dzięki umiejętnościom nabytym w trakcie PIS w 
większości gmin pojawi się szansa na kontynuację zapoczątkowanych 
inicjatyw.  

Na podstawie wyników badao można przypuszczad, iż rozwój społeczny 
gmin będzie trwały w wymiarze świadomościowym (zmiany 
mentalności i nastawienia ludzi względem aktywności na rzecz 
wspólnego dobra) - realizacja Programu wśród wielu osób zmieniła 
sposób myślenia o gminie, o sobie, o wzajemnych relacjach.  
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Wójt: 

Osobiście byłem na każdym etapie tego programu. I chod 
wiedzieliśmy o takich problemach (społecznych) to program 
otworzył nam oczy na to wszystko.  

Tutaj do tej pory była taka pustka, nie było takich działao 
prowadzonych wcześniej, a myśmy ten program wykorzystali 
umiejętnie tak, że główny cel programu, pobudzenie aktywności 
społecznej, został osiągnięty, spójnośd społeczna, integracja, 
zaistniała w gminie.  

Równolegle do tego programu podjęliśmy kroki aby ten program 
przetrwał, istniał już w takiej formie dojrzałej … 

Wójt: 

Co realizacja tego programu dała gminie? Myślę, że 

aktywnośd, te koła gospodyo wiejskich powstały, świetlice 

wiejskie zaczynają już funkcjonowad. Myślę, że te koła 

będą dalej funkcjonowad, te świetlice były puste. Myślę, 

że tych kół powstanie więcej. Myślę, że ten okres 

stagnacji minęliśmy i będziemy mieli rozwój. 



Wyniki monitoringu i ewaluacji Programu Integracji Społecznej (PPWOW) – 2007 / 2011  
 

33 

Wójt: 

Uważam, że ten Program był doskonałym sposobem na 
realizację wielu zadao, na które nie byłoby nas stad, 
gdybyśmy chcieli z własnych środków gminnych to zrobid.  

 

Stąd honor dla tych, którzy mieli taki pomysł i te środki 
przeznaczyli dla samorządu. 


