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1. WPROWADZENIE 

 

 Ewaluacja związana jest z działaniami podejmowanymi w określonym 

kontekście. Wiąże się on zarówno ze światem instytucji, sformalizowanych 

strategii działania, jak też ze stanem świadomości społecznej, wzorów i norm 

określających kulturę organizacyjną i jej rozwój, a także rozmaite wzorce 

komunikowania takich systemów, jak pomoc społeczna, edukacja, polityka 

społeczna czy administracja publiczna. Rzeczywista wartość badań stosowanych 

jest uzależniona od szeroko pojętego systemu społecznego, którego charakter jest 

odzwierciedlany poprzez określone struktury formalne, obyczajowe czy społeczne 

oraz cały system podstawowych wartości społecznych. Wspomniane komponenty 

systemu społecznego reagują i odpowiadają na różnorodne sygnały i zjawiska 

pochodzące z zewnątrz czy to poprzez przyjmowanie zmian, czy też ich 

odrzucanie. W ten sposób wyznaczone zostają kierunki uczenia się i rozwoju, które 

z kolei znacząco wpływają na badanie stosowane. 

 Niezależnie od wielu odmiennych sposobów definiowania ewaluacji, nie 

powinna ona być utożsamiana z oceną, chociaż zawiera w sobie element 

nadawania wartości danemu przedsięwzięciu. Zasadnicza różnica polega jednak na 

tym, że ewaluacja jest dziedziną nauki, zespołem koncepcji teoretycznych oraz 

procesem w ramach, którego analiza podjętych działań dokonywana jest w oparciu 

o wypracowane standardy i kryteria ewaluacyjne, ocena natomiast stanowi 

możliwie najbardziej obiektywne zaopiniowanie danego przedsięwzięcia na 

podstawie osobistych preferencji i wartości. Ponadto, ocena jest jednym z 

elementów tego procesu, przeważnie odnosi się do pojedynczego działania i może 

być pominięta w procesie ewaluacji – wtedy to akcent położony zostaje na 

dynamikę interakcji i negocjacji pomiędzy uczestnikami danego przedsięwzięcia. 

 W literaturze przedmiotu autorzy podkreślają różne aspekty definicyjne 

samego procesu ewaluacji, uwypuklające jej zróżnicowane cele oraz odmienne 
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kryteria samego etapu oceny. W ujęciu najszerszym, ewaluacja to systematyczne 

badanie społeczno-ekonomiczne oceniające jakość i wartość programów 

publicznych1. Autorzy zajmujący się tą problematyką szczególnie podkreślają trzy 

elementy. Po pierwsze, analityczny i systematyczny charakter procesu ewaluacji 

(systematic inquiry), co oznacza stosowanie podejścia naukowego oraz 

przestrzeganie rygoru badawczego wynikającego z kanonu badań nauk 

społecznych (niezależnie od jakościowej lub ilościowej orientacji badania czy 

łączenia metod badawczych)2. Po drugie, badanie jakości określonej interwencji 

(merit–quality), jak również jej wartości w kategoriach finansowych, 

ekonomicznych (worth–value)3. Po trzecie, ocena procesów działania 

programu/projektu czy przedsięwzięcia, jak i jego efektów4. 

 Tym natomiast, co odróżnia ewaluację od innych narzędzi badania i 

dyscyplinowania sektora publicznego, takich jak audyt, monitoring, czy badania 

naukowe sensu stricte są cztery kwestie. Po pierwsze, możliwość łączenia badań 

empirycznych – będących rezultatem analizy programu i zjawisk mu 

towarzyszących – z aspektem normatywnym badań ewaluacyjnych, skupionych na 

ocenie struktury działań, ich logiki czy wartości5. Po drugie, utylitarny charakter 

ewaluacji, która ma przede wszystkim wspomagać konkretnych odbiorców w 

konkretnej sytuacji6, a także wywoływać pozytywne zmiany i poprawiać jakość 

                                                        
1 Forunier D.M., „Evaluation”, w: S. Mathison (red.), Encyclopedia of Evaluation, Sage Publications, 
Thousand Oaks–London, 2005, s.139-140; Patton M., „Evaluation research”, w: M.S. Lewis-Beck, A. 
Bryman, T.F. Liao (red.), The Sage Encyclopedia of Social Science Research Methods, Sage 
Publications, Thousand Oaks, 2004, s.337-340; Rossi P.H., Lipsey M.W., Freeman H.E., Evaluation: A 
Systematic Approach, Sage Publications, Thousand Oaks–London 2004.  
2 Patton M., Evaluation Research..., op.cit.; Rossi P., Freeman H., Lipsey M., Evaluation..., op.cit. 
3 Davidson E.J., Evaluation Methodology Basics: The Nuts and Bolts of Sound Evaluation, Sage 
Publications, Thousand Oaks, 2005, s. 1–2; Paddock S.C., „Evaluation”, w: J.M. Shafritz (red.), 
International Encyclopedia of Public Policy and Administration, Westview Press, Boulder, 1998 s. 
818–823. 
4 Weiss C.H., Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies, Prentice Hall, Upper Saddle 
River 1998; Bingham R.D., Felbinger C.L., Evaluation in Practice: A Methodological Approach, Seven 
Bridges Press, New York–London, 2002, s. 3. 
5 Forunier D., Evaluation..., op.cit., s.139.  
6 Stufflebeam D.L., „Evaluation models”, New Directions for Evaluation, 2001, nr 89, s. 11.  
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zarówno bieżącej, jak i przyszłych, analogicznych interwencji7. Po trzecie, 

interaktywność i negocjacyjne podejście do procesu badania, będącego 

jednocześnie szeroko rozumianym procesem uczenia się8. Po czwarte, ograniczona 

siła wpływu – uwarunkowana chęcią przyswajania wiedzy przez instytucje 

zlecające badanie jak też ich elastycznością i gotowością do zmian (w odróżnieniu 

do audytu, wyniki ewaluacji nie mają żadnej prawnej siły dyscyplinującej)9. 

 Bez względu na zakres znaczeniowy i sposób definiowania ewaluacja jest 

zawsze sposobem uporządkowanego zdobywania i gromadzenia wiedzy. 

Podejmowane w tym celu rozmaite czynności oraz działania mają charakter 

społeczny i tworzą złożony proces, w który zaangażowani są rozmaici aktorzy. W 

rezultacie, obydwa czynniki wywołują zmiany na różnych poziomach 

rzeczywistości społecznej. Warto przy tym zaznaczyć, że istnieje ona w 

konkretnym kontekście społecznym, zasadniczo wpływając na kierunki, formy 

oraz charakter jego przekształceń. Nie sprowadza się jedynie do technik pomiaru, 

analizy czy oceny badanej rzeczywistości. Wprost przeciwnie, zakładając poważną 

refleksję aksjologiczną, stanowiąc swego rodzaju dyskurs społeczny czy 

przyczyniając się do rozwoju, ewaluacja wskazuje rozłożony w czasie dynamizm 

społecznego konstruowania, który posiada swoją własną historię oraz społecznie 

zróżnicowanych aktorów. Mając to na uwadze, jednym z najistotniejszych wyzwań 

zarówno dla badaczy, jak i użytkowników ewaluacji wydaje się dostrzeżenie i 

zrozumienie społecznej dynamiki tego procesu.10 

                                                        
7 Chelimsky E., Program Evaluation: Patterns and Directions, American Society for Public 
Administration, Washington, 1985, s.7; Cronbach L.J.(red), Toward Reform of Program Evaluation: 
Aims, Methods, and Institutional Arrangements, Jossey-Bass, San Francisco, 1981, s.14; Weiss C., 
Evaluation..., op.cit., s.5.  
8 Greene J.C., „Understanding social programs through evaluation”, w: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln 
(red.), Collecting and Interpreting Qualitative Materials, Sage Publications, Thousand Oaks–London, 
2003, s. 592. 
9 szerzej na ten temat: Ornacka K., Procedura ewaluacyjna a standardy usług w pomocy społecznej: 
-praca socjalna z rodziną dotkniętą zjawiskiem przemocy oraz - interwencja kryzysowa w rodzinie 
dotkniętej zjawiskiem przemocy - ekspertyza na zlecenie Wspólnoty Roboczej Związków 
Organizacji Socjalnych (WRZOS), Warszawa 2011, oraz Ewaluacja. Między naukami społecznymi i 
pracą socjalną, Zeszyty Pracy Socjalnej, zeszyt ósmy, UJ IS, Kraków 2003. 
10 Autorka pisała i publikowała na ten temat m.in. Rola ewaluacji w pomocy społecznej /w:/ J. 
Staręga-Piasek, A. Hryniewicka, O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej, IRSS, Warszawa 2009, 
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 Celem niniejszego opracowania jest analiza wybranych narzędzi badawczo-

ewaluacyjnych służących do pracy ze społecznością lokalną. Myślenie w kategoriach 

ewaluacyjnych oraz wykorzystanie wiedzy z tego obszaru przez organizatora społeczności 

lokalnej powinno ułatwić zaobserwowanie zmiany jako takiej oraz przyczynić się do 

zmiany podejścia i sposobu postępowania wobec osób znajdujących się w sytuacji trudnej. 

 

 

2. EWALUACJA DZIAŁAŃ I USŁUG SPOŁECZNYCH 

 

 Ewaluacja stanowi nieodłączną część złożonego zespołu czynności, 

mających na celu rozwiązanie problemu. Wiąże się z tym konieczność 

poszukiwania rozmaitych rozwiązań, sprawdzania ich efektywności i skuteczności 

oraz opracowania uniwersalnych procedur czy strategii rozwiązywania 

problemów, które z powodzeniem zostałyby wykorzystane w procesie interwencji. 

Nie jest nowym stwierdzenie, że sytuacje problemowe są generowane i 

definiowane przez jednostki, dlatego też można przyjąć, że ewaluacja wspomaga 

pracę socjalną w przygotowywaniu, opracowywaniu oraz realizacji odpowiednich 

strategii radzenia sobie z nimi. Wszystko po to, aby w rezultacie podejmowanych 

działań doprowadzić do poprawy społecznego funkcjonowania jednostek, grup 

oraz społeczności lokalnych. W tym skomplikowanym procesie poszukiwania 

adekwatnych rozwiązań, profesjonaliści dokonują ewaluacji, na postawie której 

weryfikują swoją dotychczasową działalność, innych profesjonalistów, różnorodne 

programy interwencji, zaangażowane instytucje pomocy społecznej, 

zainteresowane podmioty, jak również samą profesję, a także zgromadzoną w jej 

ramach wiedzę, pod względem przydatności teoretyczno-metodologicznej. 

 Ewaluacja pomaga także rozwijać nowe modele pracy z klientami i rodzaje 

świadczonych usług socjalnych. Trudność polega jednak na tym, iż w działaniach 

                                                                                                                                                                   

s.21-44; Problematyka ewaluacji we współczesnej polityce społecznej, /w:/A. Cechnicki, H. 
Kaszyński (red.), Praca, zdrowie psychiczne, gospodarka społeczna, „Przyszłość pracy dla osób 
chorujących psychicznie, Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej COGITO, Kraków 
2005, s.175-186. 
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ewaluacyjnych nie istnieje jeden uniwersalny wzór postępowania. Każda sytuacja 

podlegająca ewaluacji w pracy socjalnej czy pomocy społecznej charakteryzuje się 

odmiennymi właściwościami, choćby ze względu na fakt, iż każdy człowiek jest 

inny. Uwzględnienie natury ewaluacji oraz możliwości pracownika socjalnego w 

zakresie doboru metod, technik i narzędzi wydają się mieć zatem istotne 

znaczenie.  

 Ewaluacja - o czym wspomniano powyżej - jest rodzajem badań 

stosowanych. Definiuje ona problemy konkretnej rzeczywistości bądź poszukuje 

takich strategii, sposobów działania lub programów, które pomogłyby te problemy 

rozwiązać. Jest przede wszystkim postrzegana jako opisywanie i określanie 

efektów danego podejścia, polityki lub programu. Ewaluacja jest także pewnym 

rodzajem uczenia się, przygotowywaniem do nowych aspektów pracy, gdyż tylko 

w ten sposób mogą dokonywać się zmiany. Ewaluacja będąca dziedziną 

działalności człowieka jest integralną częścią pracy socjalnej i pomocy społecznej.  

 Ewaluacja może być postrzegana jako problem badawczy i ujmowana na 

trzech poziomach. Pierwszym z nich jest poziom operacyjno-przedmiotowy. 

Ewaluacja występuje tutaj jako zjawisko, do zaistnienia którego niezbędne są co 

najmniej dwa elementy, mianowicie obiekt (kto) oraz przedmiot (co) podlegające 

ewaluacji. Interakcja, jaka między nimi zachodzi potwierdza tezę, że ewaluacja nie 

jest obojętnym środowiskowo i organizacyjnie instrumentem pomiaru czy opisu 

konkretnej rzeczywistości. Podobnie jak praca socjalna badania ewaluacyjne mogą 

być prowadzone na poziomach jednostkowym, grupowym czy społeczności. Mogą 

one dotyczyć programu realizującego potrzeby poszczególnych grup badanych czy 

też odnosić się do działań praktycznych, a zatem usług świadczonych w efekcie 

wprowadzenia danego programu, przy czym także w odniesieniu do wszystkich 

wymienionych wyżej kategorii klientów.  

 Poziom drugi, metodologiczny, pozwala określić formy społecznego 

istnienia ewaluacji. Jego podstawowym celem jest znalezienie odpowiedzi na 

pytanie w jaki sposób, za pomocą jakich metod, procedur i instrumentów 
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badawczych możliwe jest stwierdzenie czy ewaluacja jest w stanie uchwycić fakty 

leżące w sferze ludzkich doświadczeń, poglądów, aspiracji czy nie.  

 I wreszcie poziom trzeci, aksjologiczny, na który składa się wiedza i 

wartości oraz zachodzące między nimi relacje. Podobnie jak praca socjalna, 

ewaluacja nie jest osadzona w próżni. Jest prowadzona w kontekście potrzeb 

jednostek. Skoro tak, to działania interwencyjne podejmowane przez pracowników 

socjalnych w stosunku do ich klientów są ściśle związane z wartościami czy 

filozofią moralności. Ten aspekt podejścia do ewaluacji koncentruje się na 

znalezieniu odpowiedzi na pytanie jaki jest cel ewaluacji, jakim wartościom jest 

podporządkowana, a także jakie wartości sama pragnie wykreować11. 

 Ewaluacja w kontekście pracy socjalnej, a tym samym pomocy społecznej 

jest pojęciem bardzo elastycznym, wielowątkowym i wielowymiarowym, dlatego 

też nie sposób uniknąć trudności związanych z próbą jej zdefiniowania. Warto 

zauważyć, że ewaluacja jest niewątpliwie dynamicznym procesem realizowanym 

wśród ludzi i przez ludzi, dzięki któremu możliwe jest zbadanie szeroko 

rozumianej efektywności działania jednostek oraz podejmowanych przez nie 

działań praktycznych. Pełni ona także znaczącą rolę w podnoszeniu tej 

efektywności, we wzroście odpowiedzialności w stosunku do klientów, w 

pogłębieniu wiedzy dotyczącej samej pracy socjalnej, procesu interwencji oraz 

sytuacji klienta i zarazem uświadomieniu jej braku.  

 Problematyka ewaluacyjna utożsamiana jest z przygotowywaniem 

różnorodnych programów, których generalnym założeniem jest zmiana i poprawa 

społecznego funkcjonowania rozmaitych podmiotów ewaluowanych. Należy 

jednak podkreślić, że tak pojmowana ewaluacja stanowi jeden z wielu jej aspektów 

(charakteryzuje jej węższe ujęcie). W literaturze przedmiotu wyróżnia się ponadto 

termin badania ewaluacyjne i definiuje się go jako systematyczne 

wykorzystywanie procedur badawczych stosowanych w naukach społecznych w 
                                                        
11 szerzej na ten temat piszą m.in. Stufflebeam D.L., „Evaluation models”, New Directions for 
Evaluation, 2001, nr 89, s. 11.2001; Ornacka K., Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą 
socjalną, Zeszyty Pracy Socjalnej, zeszyt 8, IS UJ,  Kraków 2003; Netting F.E., Kettner P., McMurtry 
S.L., Social work macro practice, 4th ed., Pearson 2010:127 i n. 
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celu właściwego przygotowania programów interwencji, między innymi w 

obszarze pracy socjalnej. Bierze się tutaj pod uwagę aspekt teoretyczno-

metodologiczny (odpowiednią konceptualizację i projektowanie zgodnie z 

poszczególnymi etapami procesu badawczego), a także wykorzystanie i 

rozpowszechnienie wiedzy uzyskanej na podstawie badań. Tymczasem, ewaluacja 

programu jest przedsięwzięciem mniej złożonym, a działania pracowników 

socjalnych koncentrują się zasadniczo na etapie początkowym (ewaluacja 

formatywna) oraz samym przebiegu kolejnych etapów programu (ewaluacja 

procesu), natomiast znacznie mniejszą uwagę zwracają na etap końcowy realizacji 

programu i uzyskane rezultaty (ewaluacja sumatywna). Krótko rzecz ujmując, 

badania ewaluacyjne wymagają spojrzenia całościowego na ewaluowaną 

problematykę. Są bardziej złożone, wieloaspektowe i oparte na ogromnej wiedzy 

teoretyczno-metodologicznej. Ewaluacja programu jest tymczasem pojęciem 

węższym, ogranicza się do analizy jego określonych etapów i zazwyczaj stanowi 

składnik badań ewaluacyjnych. Gordon i Jones twierdzą, że w sytuacji, gdy 

możliwości ewaluacji programu zostają wyczerpane, badacze wykorzystują 

procedury stosowane w badaniach ewaluacyjnych12.  

 Wielu profesjonalistów-praktyków i teoretyków13 uważa, że ewaluacja 

stanowi integralny wymiar pracy socjalnej i pomocy społecznej. Pozwala ona nie 

tylko określić, ale także zwiększyć efektywność pracowników socjalnych, podnieść 

poziom wiarygodności w stosunku do klientów pomocy społecznej, rozwinąć 

wiedzę i wskazać przepaść pomiędzy nią i praktyką, a także umożliwia 

                                                        
12 Gordon K.H., Improving practice through illuminative evaluation, "Social Service Review", 1991, 
65, 202-223; Jones W.C., Evaluation research and program evaluation: A difference without a 
distinction, [w:] D. Fanshel /ed./, Future of social work, Washington 1980:70-71; Patton M., 
Utilization-Focused Evaluation, 4th ed., Sage 2008: 195-180. 
13 por. Lishman J., Personal and Professional Development, [w:] R.Adams, L.Dominelli, M.Payne (eds), 
Social Work: Themes, Issues and Critical Debates, London 1998; Shaw I., Evaluating in Practice, 
Aldershot 1996; Shaw I., Lishman J., Evaluation and Social Work Practice, London 1999; Ornacka K., 
Ewaluacja…, op.cit.,2003; Bronson D., Is a scientist-practitioner model appropriate for direct social 
work practice? No., [w:] W. Hudson, P. Nurius, (eds.), Controversial Issues in Social Work Research, 
Boston 1994; Bronson D., Progress and Problems in Social Work Research and Evaluation in the 
United States, "Journal of Social Work Research and Evaluation: An International Perspective", 
t.1/2:125-137, New York 2000. 
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wprowadzanie nowych modeli praktyki (w tym możliwości świadczenia usług). 

Ian Shaw14 wskazuje natomiast, że przeprowadzanie badań ewaluacyjnych w 

praktyce nie powinno ograniczać się do określenia poziomu efektywności pracy 

socjalnej. Szeroko rozumiana ewaluacja stanowi istotne narzędzie zmian 

społecznych oraz prawdziwe wyzwanie dla pracy socjalnej. Badania ewaluacyjne 

pozwalają poszerzyć wiedzę o rzeczywistości oraz wykreować nową metodologię 

działania, dokonać analizy dotychczas podejmowanych działań, jak też zapewnić 

wiarygodność podejmowanych przez pracowników socjalnych działań. 

 Badanie efektywności oddziaływań powinno wpływać na modyfikowanie 

programów, precyzować i konkretyzować zadania pracowników, a przez to 

organizować wszystkie poziomy pracy socjalnej. Takie rozumienie badań 

ewaluacyjnych może jednak zaistnieć tylko wtedy, gdy potrzeba rzetelnego 

sprawdzania jakości pełnienia ról profesjonalnych będzie jednocześnie 

uzupełniana możliwościami decyzyjnymi pracownika, adekwatnymi do poziomu 

oddziaływań i jego kompetencji. W obecnym kształcie uprawnień pracowników 

socjalnych wydaje się, że modyfikowanie i zmiana oddziaływań nie leżą do końca 

w kompetencjach pracowników, co sprawia, że przeprowadzane ewaluacje nie są 

odpowiednio wykorzystywane. Aby mogły wywierać znaczący wpływ na kształt 

pracy socjalnej konieczna jest zarówno kreatywność pracowników na wszystkich 

poziomach systemu, współpraca między nimi, a także stworzenie warunków do 

modyfikowania oddziaływań zgodnie z wnioskami sformułowanymi w wyniku 

ewaluacji15. 

 Niewątpliwie również tak szeroko definiowana ewaluacja wiąże się z 

jakością usług społecznych, albowiem w ramach służb społecznych profesjonaliści 

podejmują świadome i ukierunkowane działania na rzecz zmiany sytuacji rodziny, 

znajdującej się w szeroko rozumianej sytuacji problemowej.  

                                                        
14 Shaw I., Evaluating in Practice…, op.cit., s.184. 
15 Chelimsky E., Praktyka ewaluacyjna dzisiaj. Kilka refleksji, [w:] L. Korporowicz (red): Ewaluacja w 
edukacji, Warszawa 1996. 
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 Ewaluacji przypisuje się wiele celów i funkcji, co zostało szerzej omówione 

w innych tekstach16, jednak zasadniczo ma ona dostarczyć rzetelnych i 

obiektywnych informacji o jakości i wartości działań pomocowych przed, w trakcie 

i po ich zakończeniu. Jak twierdzi R. Szarfenberg „w ich wyniku zdobywamy 

wiedzę o tym, na ile działania pomocowe są dobre w osiąganiu tego, do czego 

zostały powołane oraz w jakim stopniu odpowiadają one potrzebom 

wspomaganych i innych interesariuszy. Trudno przecenić wartość takiej wiedzy, 

jeżeli naszym celem jest, aby pieniądze publiczne w pomocy społecznej były 

wydawane na coraz lepsze pod tymi względami działania służb społecznych.” 17  

 Ewaluacja usług świadczonych w ramach działań pomocowych powinna 

być przeprowadzana na poziomie instytucji pomocy społecznej, a w szczególności 

jej struktur, czyli zasobów materialnych, ludzkich, charakterystyki organizacji; 

procesu, czyli czynności, które składają się na usługę (np. diagnoza, terapia, 

edukacja, co wynika z dokumentów prawnych); oraz wyniku (np. zmiany w 

zachowaniu klientów spowodowane zastosowaniem podejścia zorientowanego na 

rozwiązania – SFA). Niezależnie od tego, ewaluacja powinna dotyczyć poziomu 

klienta jako podmiotu usługi i być przeprowadzana w trzech momentach 

czasowych, to znaczy na etapie tzw. analizy potrzeb klienta w oparciu o jego 

zasoby (narzędziem może być arkusz analizy potrzeb klienta); opracowania 

indywidualnego planu działania – czyli ewaluacja ex ante; następnie na etapie 

realizowania usługi (narzędziem ewaluacji może być kontrakt) – ewaluacja mid-

term; jak również na etapie zakończenia interwencji, gdy pracownik uzna, że 

usługa została zrealizowania – ewaluacja ex-post. Oczywiście każdy z nich wymaga 

zastosowania odpowiednich metod, technik i narzędzi tym bardziej, że ewaluacja 

stanowić będzie rodzaj badania.  

 Niezależnie od rodzaju usługi, poprzez udzielenie pomocy chcemy wywołać 

zmianę. Może ona dotyczyć warunków (dziecko wraca do rodziców biologicznych), 

statusu (bezrobotny znajduje zatrudnienie), zachowania (wagarowicze zaczynają 
                                                        
16 zob. Ornacka K.,  Procedura ewaluacyjna a standardy usług…, op.cit., 2011. 
17 R. Szarfenberg, Kryteria ewaluacji pomocy społecznej (wersja 1.0, 17.09.10), s.4. 
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regularnie uczęszczać do szkoły), funkcjonowania (zwiększenie poziomu 

samoobsługi), postawy (większa wiara w siebie), wiedzy (zrozumienie potrzeb 

dzieci w różnych fazach rozwoju), umiejętności (poprawa płynności czytania), 

utrzymania (osoba starsza bezpiecznie pozostaje w domu), czy zapobiegania 

(młodzież nie pije alkoholu) 18. 

 Kluczową rolę w zapewnieniu odpowiedniej jakości badań ewaluacyjnych 

oraz zidentyfikowaniu zmiany w procesie interwencji społecznej odgrywa jasne 

określenie kryteriów. To one wyznaczają standardy oceny badań, jak też ogniskują 

odpowiednie pytania ewaluacyjne, dzięki którym możliwe jest zbadanie relacji 

pomiędzy poszczególnymi elementami badań danego przedsięwzięcia, a 

mianowicie: zidentyfikowanymi potrzebami beneficjentów, celami projektu, 

wkładem – środkami wykorzystanymi do jego realizacji, działaniami 

prowadzonymi w ramach projektu, produktem, rezultatami projektu oraz jego 

długookresowymi efektami, czyli jego oddziaływaniem19.  

 Ewaluacja usług oraz opracowanie procedury ewaluacyjnej powinny 

uwzględniać wyżej wymienione kryteria, chociaż ze względu na specyfikę 

ewaluowanego obszaru niektóre mogą być bardziej istotne.  Przykładowo, trafność 

jest ściśle związana z identyfikacją problemu oraz jasno określonym celem 

(zgodnie z zasadą SMART). Skuteczność przekłada się na stopień realizacji celów w 

stosunku do usługi (np. poprawić jakość usług z zakresu ochrony dzieci przed 

sprawcą przemocy) oraz w stosunku do wyników (np. dzieci są bezpieczne, nie są 

wykorzystywane, ani prześladowane przez sprawcę przemocy). Użyteczność 

                                                        
18 Na temat zmiany oraz interwencji pisali m.in. L. Knowlton L., C. Phillips, The Logic Model 
Guidebook. Better Strategies for great results, Sage 2009; T. Tripodi, B.Blythe, Measurement in 
direct practice, Sage, CA 1989; E. Chelimsky, R. Shadish, Evaluation for the 21st Century. A 
Handbook, Sage Thousand Oaks, California 1997; H. Chen, Theory Driven Evaluation, Sage, 
Newbury Park 1990; Funnell S., 2000, Performance Monitoring, /w:/ P.J.Rogers (ed.), Program 
Theory in Evaluation: Challenges and Opportunities, San Francisco, California: Jossey-Bass. 
19 wymienić należy pięć podstawowych kryteriów ewaluacji, tj.: trafność, skuteczność, efektywność, 
trwałość, oddziaływanie - ich szczegółową charakterystykę można znaleźć m.in. w tekstach Haber 
A., Szałaj M., Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka, PARP, Warszawa 2007; S. Mazur (red.), 
Ewaluacja funduszy strukturalnych perspektywa regionalna, Uniwersytet Ekonomiczny w 
Krakowie, Kraków 2007; K. Ornacka, Rola ewaluacji w pomocy społecznej, (w:) J. Staręga-Piasek, A. 
Hryniewicka O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej, IRSS, Warszawa 2009. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”  

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Strona | 13 

wymaga porównania celów i/lub skutków pomocy z potrzebami podmiotów 

wspomaganych. Z tym kryterium wiąże się diagnozowanie potrzeb zaczynając od 

określenia poziomu diagnozy (jednostka, rodzina, społeczność), skali  diagnozy 

(osiedla, dzielnicy, miasta). Jak pisze R.Szarfenberg „cele i funkcje diagnozy 

potrzeb są zróżnicowane, np.: ocena stopnia w jakim ewaluowany program czy 

praktyka są potrzebne (dotyczy działań dopiero planowanych); określenie tego, na 

ile istniejące programy odpowiadają zdiagnozowanym potrzebom; określenie tego, 

na ile istniejące programy odpowiadają nieformalnym zasobom (np. dalszy krąg 

rodzinny, organizacje społeczne, instytucje wyznaniowe, instytucje publiczne o 

charakterze niepomocowym); zidentyfikowanie tego, co zniechęca lub odstrasza 

klientów od korzystania z usług; wspomaganie procesu określania celów 

programu, które mogą za bardzo odpowiadać perspektywie usługodawców w 

porównaniu z potrzebami klientów”. Wreszcie, efektywność (ekonomiczność), 

którą dokładnie analizuje wyżej wspomniany Autor. Z jego opracowania wynika, że 

w odniesieniu do sfery społecznej ma zastosowanie tzw. analiza koszty-

skuteczność.  Niezależnie od tego, czy analizę koszty-korzyści stosujemy do 

wyboru jednego z alternatywnych sposobów osiągania celów społecznych, czy też 

do oceny już zakończonego działania jest to podstawowa metoda ewaluacji 

ekonomicznej. W obu przypadkach ocenie podlega poziom ekonomiczności 

działania, co może być podstawą do podejmowania różnych decyzji praktycznych 

w pomocy społecznej i gdzie indziej.20  

                                                        
20 R. Szarfenberg, Kryteria ewaluacji…, op.cit., s.27. 
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3. OBSZARY EWALUACJI DZIAŁAŃ W RAMACH 

ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (w oparciu o RMOSL) 

 

 Połączenie modeli ewaluacji z modelem zmiany, to znaczy uwzględnienie 

ich na rozmaitych etapach przygotowywania, realizacji oraz wykorzystania 

programu interwencji, umożliwia dostrzeżenie szerszego kontekstu nie tylko 

badań ewaluacyjnych, ich niezwykłej dynamiki oraz różnorodnych podmiotów 

ewaluujących i ewaluowanych, ale przede wszystkim sieci relacji pomiędzy 

pracownikiem socjalnym a samą osobą, która staje się najważniejszym partnerem 

w procesie zmiany. Dodatkowo, taki wielowymiarowy kontekst działania pozwala 

określić zasadnicze momenty zmian, ich dynamikę, jak też strategie, odnoszące się 

do poprawy efektywności i skuteczności działania w ramach programu 

interwencji. 

 Należy podkreślić, że bez względu na zastosowany model ewaluacji w 

każdym przypadku istotne jest wspólne wypracowanie szczegółowego planu 

interwencji wraz z działaniami, terminem ich realizacji oraz zdefiniowaniem 

zakresu odpowiedzialności wobec zaangażowanych partnerów, który prowadzić 

powinien do podpisania kontraktu. Niezbędnym elementem wpływającym na 

powodzenie (współ)pracy z klientem jest zatem wykorzystanie metod i podejść 

uczestniczących, w tym metody konsultacji ze wszystkimi partnerami interwencji. 

Współuczestnictwo i współpraca w ramach wspomnianych podejść koncentrują 

się wokół fundamentalnych kwestii jak: budowanie zaufania, relacji i zrozumienia 

pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą, której pomaga; uwzględnienie w 

opracowywaniu planu interwencji stanowiska, potrzeb, opinii, oczekiwań, 

interesów zarówno osoby, jej najbliższych, jak również innych zaangażowanych 

uczestników procesu pomocy. Ponadto, określenie wzajemnych zależności między 

partnerami, negocjowanie wspólnych stanowisk i celów oraz zwiększenie 

trwałości interwencji poprzez aktywne zaangażowanie lokalnej społeczności. W 
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rezultacie zaangażowania rodziny w proces przygotowania planu interwencji, 

pracownik przeprowadza analizę potrzeb swojego klienta oraz jego zasobów 

indywidualnych, jak również społecznych. Stosując podejście action research (AR), 

tj. badania w działaniu, pracownik we współpracy z rodziną stara się dokonać 

analizy sytuacji klienta „tu i teraz”, zidentyfikować obszary problemowe, 

zaprojektować zmianę, sformułować wnioski dotyczące przeprowadzonych 

działań oraz opracować rekomendacje dotyczące dalszych zmian. Dodatkowym 

narzędziem, które pozwoli uchwycić sytuację klienta jest analiza SWOT tyle, że 

powinna ona zostać przeprowadzona przed przystąpieniem do opracowania 

programu interwencji. Badanie sytuacji klienta „tu i teraz” z uwzględnieniem 

rozmaitych podejść, metod czy narzędzi jest bardzo istotne dla zbadania stopnia 

skuteczności interwencji po jej zakończeniu – tylko wtedy możliwe będzie 

zastosowanie metod porównawczych i stwierdzenie w jakim stopniu udało się 

zrealizować poszczególne elementy interwencji.  

 Warto dodać, że w ewaluacji nie ograniczamy się do analizy skuteczności 

działań pracownika socjalnego, lecz podejmujemy próbę uchwycenia zmiany w 

procesie pracy z klientem. Oznacza to, że pracownik powinien przyjrzeć się 

bardziej uważnie także kryteriom, tzn. trafności (gdy mowa o planie interwencji), 

efektywności (gdy chodzi m.in. o naszą inwestycję w klienta oraz korzyści), 

trwałości (gdy praca z klientem zorganizowana jest w określonych odstępach 

czasu), czy użyteczności bądź oddziaływania (gdy chcemy sprawdzić w jakim 

stopniu nasza pomoc wpłynęła na funkcjonowanie klienta). 

 Główną ideą pracy ze społecznością lokalną jest kompleksowe wsparcie i 

pomoc w przezwyciężeniu trudności oraz w procesie przygotowaniu do wyjścia z 

sytuacji problemowej. Zadaniem profesjonalisty jest wzmacnianie systemu 

pomocy osobom dotkniętym problemem poprzez umożliwienie realizacji 

optymalnego programu re-adaptacji społecznej i zawodowej, współtworzenie w 

opracowaniu indywidualnych programów wychodzenia z przemocy, bezdomności 

czy uzależnienia i przeprowadzanie rzetelnej, kompleksowej oceny postępów 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”  

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Strona | 16 

realizowanego programu interwencji. Niemniej istotna jest także współpraca z 

pozostałymi członkami rodziny oraz instytucjami społecznymi występującymi w 

środowisku lokalnym, co w rezultacie ma przyczynić się do stworzenia 

optymalnych warunków życia zarówno jednostek, jak i społeczności. 

 Wynika stąd, że aby zmaksymalizować stopień skuteczności w zakresie 

realizacji celów interwencji – organizator SL powinien działać przynajmniej na 

trzech płaszczyznach: 1/ z klientem, 2/ z rodziną klienta oraz 3/ środowiskiem 

lokalnym, w tym z instytucjami społecznymi. Angażując się w pomoc 

profesjonalista inicjuje oraz (współ)uczestniczy w procesie wprowadzania zmiany 

w życiu swojego klienta. Chodzi o to, aby wykorzystać potencjał klienta i 

przygotować możliwie kompleksową i systemową interwencję, w której będzie on 

aktywnie uczestniczył. 

 Możliwości zastosowania różnorodnych procedur ewaluacyjnych są, można 

by rzec, nieograniczone i zależą między innymi od przyjętej przez pracownika 

perspektywy, obszaru zmiany i potrzeb rodziny, podstawowych kryteriów i celów 

interwencji oraz sposobu wykorzystania zgromadzonej wiedzy po zakończeniu 

realizacji programu. Dlatego też badacze-ewaluatorzy21 wyróżniają m.in. modele 

proaktywne (proactive), wyjaśniające (clarificative), interakcyjne (interactive), 

monitorujące (monitoring) oraz podejście typu „impact” (impact)22. Każdy z nich 

posiada pewne znamienne cechy charakterystyczne szczegółowo opisane w 

literaturze przedmiotu23.  

 W procesie interwencji bardzo przydatny może okazać się również model 

zmiany opracowany przez Johna Kottera24, obejmujący osiem kluczowych etapów. 

Pierwszy polega na określeniu obszaru zmian. Istotna jest tutaj świadomość 

                                                        
21 Owen J., Rogers P., Program Evaluation. Forms and Approaches, Sage Publications, London 1999; 
Rogers P., Hough G., Improving the Effectiveness of Evaluations: Making the Link to Organizational 
Theory, Evaluation and Program Planning, 1995, 18 (4), 321-32; Simonelli A., The Project Evaluation 
Continuum, Evaluation News and Comment, 1996, 5 (2), 13-18. 
22 Szczegółowe zestawienie modeli wraz z ich charakterystyką znajduje w publikacji Ornacka K., 
Procedura ewaluacyjna a standardy usług…, op.cit., 2011. 
23 m.in. K.Ornacka, Ewaluacja…, op.cit. 
24  J.Kotter, Leading Change. Why Transformation Effects Fail, Harvard Business Review, March-April 
1995, 59-67. 
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zmiany, konieczność jej wprowadzenia oraz zgromadzenie odpowiedniej wiedzy, 

uzasadniającej jakiekolwiek modyfikacje ze strony podmiotów zaangażowanych w 

badania czy program interwencji. Drugi obejmuje działania mające na celu 

zbudowanie zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzanie ustalonych w fazie 

wstępnej zmian. Trzeci etap wiąże się ze stworzeniem wizji zmiany, to znaczy 

kierunku, zakresu oraz sposobu jej przeprowadzania. Na czwartym etapie nacisk 

położony jest na efektywne i skuteczne poinformowanie wszystkich podmiotów 

zaangażowanych w interwencję o przygotowanej wizji zmiany. Piąty odnosi się do 

wydobycia odpowiednich zasobów z innych podmiotów, mających związek z 

prowadzoną interwencją. W praktyce chodzi o to, aby organizator SL wspólnie z 

przedstawicielami instytucji mógł zgromadzić narzędzia, pozwalające na realizację 

wizji zmiany, przygotować strukturę wspierającą tą zmianę oraz wyeliminować 

potencjalne przeszkody, które mogą uniemożliwić jej wprowadzenie w obszar 

praktyki. Etap szósty to planowanie oraz realizacja krótkoterminowych celów i 

zmian, określających wpływ na przebieg programu interwencji. Istotna jest 

bowiem możliwość zaobserwowania jego dynamiki zmian oraz postępu w 

podejmowanych przez profesjonalistę działaniach. Etap siódmy polega na 

połączeniu wprowadzonych na poszczególnych etapach programu interwencji 

zmian i modyfikacji oraz określeniu wsparcia zarówno finansowego, ze strony 

instytucji pomocy społecznej, jak również ze strony poszczególnych jednostek 

biorących udział w procesie interwencji. Cały cykl działań kończy etap ósmy, który 

koncentruje się na instytucjonalizacji nowych podejść oraz metod pracy. To one 

niewątpliwie przyczyniają się do poprawy funkcjonowania całego systemu klienta 

oraz zwiększenia poziomu skuteczności działań, jak również są swego rodzaju 

potwierdzeniem dla profesjonalisty, że zmiany są konieczne, ważne i użyteczne dla 

samego klienta.  

 Przykład zastosowania modelu zmiany opracowanego przez J. Kottera 

wygląda następująco: 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”  

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Strona | 18 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Przykład zastosowania modelu zmiany opracowanego przez J. Kottera, 

który dla potrzeb organizatora społeczności lokalnej został nieco uproszczony, 

mógłby wyglądać następująco: 

Stan wyjściowy: 

• niska aktywność społeczno-zawodowej kobiet mieszkających w Domach 

Samotnej Matki w mieście X  

Wskaźniki: 

• niskie kwalifikacje zawodowe kobiet  

• brak ofert pracy adekwatnych do ich poziomu wykształcenia 

• brak motywacji ze strony kobiet do podnoszenia własnych kwalifikacji 

• uzależnienie od pomocy społecznej 

• trudna sytuacja materialna kobiet 

• niska samoocena  

Obszary zmiany: 

• zmniejszenie barier psychologicznych poprzez wzrost samooceny kobiet;  

• zmniejszenie ograniczeń podjęcia pracy związanych z koniecznością opieki 
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nad dziećmi; 

• poprawa sytuacji materialnej kobiet; 

• zmniejszenie trudności w podejmowaniu pracy przez samotne matki; 

• uniezależnienie się od pomocy społecznej; 

Działania/usługi/interwencja (obejmujące etap 3-7 w modelu J.Kottera) 

• budowanie zespołu - zrekrutowanie 30 kobiet przebywających w DSM w 

mieście X; 

• wyłonienie kobiet-liderek najbardziej przekonanych do zmiany swojego 

status quo; 

• wspieranie przez liderki idei zmiany oraz angażowanie ich do 

przekonywania innych kobiet biorących udział w programie do większego 

zaangażowania; 

• Warsztaty motywacyjne I i II; 

• Indywidualne konsultacje z psychologiem oraz doradcą zawodowym; 

• opracowanie indywidualnych planów działania; 

• Spotkania informujące o możliwościach podniesienia kwalifikacji; 

• Szkolenia zawodowe oraz staże dla matek uczestniczących w szkoleniach 

• Spotkania dyskusyjne z matkami, które osiągnęły samodzielność finansową 

po założeniu własnej działalności gospodarczej; 

• Wizyta w Schronisku dla Nieletnich- warsztaty prowadzone przez kobiety 

biorące udział w programie; 

• Warsztaty podnoszące samoocenę oraz indywidualne sesje terapeutyczne z 

psychologami; 

• Szkolenia z zakresu umiejętności społecznych oraz stymulowane rozmowy 

kwalifikacyjnej; 

• Utworzenie żłobka/ świetlicy w Domu Samotnej Matki 

• Spotkanie informacyjne o sytuacji prawnej kobiet 

• Stworzenie i ogłoszenie listy firm „Przyjaźni samotnym matkom” 
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Stan po działaniu oraz Dowody zmiany  

• kobiety nabyły potrzebne umiejętności umożliwiających wejście na rynek 

pracy poprzez udział w szkoleniach i kursach potwierdzonych uzyskaniem 

certyfikatów  20 kobiet ukończyło szkoły policealne z dobrym wynikiem; 

5 kobiet rozpoczęło naukę na studiach wyższych;  

• kobiety zdobyły doświadczenie zawodowe w postaci staży i 

subsydiowanego zatrudnienia  10 kobiet znalazło zatrudnienie; 

• utworzony został żłobek/ świetlica w jednym z Domów Samotnej Matki, z 

których mogą korzystać kobiety (ich dzieci) po opuszczeniu placówki oraz 

te, które znalazły zatrudnienie 5 kobiet zapisało swoje dzieci do żłobka; 5 

innych kobiet skorzystało z dofinansowania zewnętrznego i zatrudniło 

opiekunki do dzieci; 

• wzrosły u kobiet zdolności komunikacyjne w relacjach zawodowych i 

społecznych, dzięki treningom umiejętności społecznych, spotkaniom z 

doradcą zawodowym, pracy w zespołach zadaniowych, itp.  4 kobiety 

założyły działalność gospodarczą;  

• wzrosła u kobiet motywacja do zmiany poprzez podniesienie samooceny, 

poczucia własnej wartości wiary we własne możliwości, zwiększenie 

zaradności życiowej kobiet  12 kobiet założyło stowarzyszenie, którego 

celem jest edukacja społeczna w zakresie aktywizacji młodych kobiet - 

matek;  

  

 Innym modelem często wykorzystywanym do ewaluacji działań w obszarze 

pracy socjalnej, w tym również do analizy działań podejmowanych przez 

pracownika na rzecz rodzin problemowych25  jest model Hammonda. Model ten 

obejmuje trzy kluczowe obszary: podmioty interwencji, kontekst społeczny (m.in. 

środowisko lokalne) oraz strategia/metodyka działania. Do grupy podmiotów 

                                                        
25 Robert Hammond rozwinął i opracował trójwymiarową kostkę, którą nazwał "strukturą 
ewaluacji". Kostka ta miała pomóc badaczowi w znalezieniu czynników odpowiedzialnych za 
sukces oraz porażkę w obszarze działań edukacyjnych. Obecnie model ten jest wykorzystywany w 
innych obszarach m.in. pracy socjalnej (przyp. aut.) 
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interwencji należą klienci, profesjonaliści oraz administracja (a więc m.in. 

przedstawiciele instytucji, która zatrudnia asystentów pracowników socjalnych). 

Kontekst społeczny obejmuje środowisko lokalne, w którym funkcjonuje rodzina 

wieloproblemowa, naturalny system wsparcia oraz instytucje, które poprzez 

współpracę z pracownikiem socjalnym i klientem przyczyniają się do poprawy 

jego funkcjonowania. Aby uruchomić potencjał środowiska pracownik powinien 

mieć świadomość celu/ów, metod oraz zasobów, które będzie mógł wykorzystać 

(ludzkie, finansowe, czasowe, materialne itp.) w przyszłości. Tymczasem 

strategia/metodyka działania dotyczy sposobu pracy pracownika socjalnego z 

klientem oraz systemem, w którym funkcjonuje. Oznacza to, że badanie 

skuteczności działań może odbywać się poprzez zbieranie opinii na temat pracy 

pracownika bezpośrednio od klienta (m.in. badanie poziomu satysfakcji klienta w 

różnych obszarach jego aktywności), albo pośrednio od przedstawicieli instytucji 

(współ)pracujących w procesie aktywizacji rodziny. Interesujące jest to, że model 

Hammonda daje możliwość wyboru zarówno obszaru analizy, jak również 

elementów wchodzących w jego skład26.  

 Przykład zastosowania modelu Hammonda może wyglądać następująco: 

Podmiot(y) interwencji: 

• długotrwale bezrobotni, lub nieaktywni zawodowo seniorzy zamieszkali w 

gminie X w ramach utworzonej spółdzielni socjalnej; 

Kontekst społeczny: 

• środowisko lokalne oraz instytucjonalne sieci wsparcia: 

• Członkowie wspólnoty lokalnej; Klienci korzystający z usług świadczonych 

przez Spółdzielnie Socjalną „Feniks”; Instytucje działające na terenie gminy X i 

powiatu (MOPS, Urząd Gminy, PUP); Związek Lustracyjny Spółdzielni 

Socjalnych; Koordynatorzy i członkowie zespołu realizującego projekt; 

Strategia/metodyka działania: 

                                                        
26 Royse David, Research Methods in Social Work, Nelson-Hall Publications, Chicago 1995, s.268-
269. 
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 Cel główny: Aktywizacja zagrożonych wykluczeniem społecznym 

długotrwale bezrobotnych, lub nieaktywnych zawodowo seniorów zamieszkałych 

w gminie Tyszowce w ramach utworzonej spółdzielni socjalnej.  

Cel szczegółowy I Reintegracja zawodowa 

• Umiejętność samodzielnego poruszania się na rynku pracy. 

• Samodzielne radzenie sobie z problemami. 

• Uniezależnienie od świadczeń pomocy społecznej. 

• Motywacja do poszukiwania i podjęcia pracy. 

• Umiejętność świadczenia pracy na rynku pracy. 

• Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych seniorów. 

• System szkoleń dostosowany do potrzeb bezrobotnych seniorów. 

Cel szczegółowy II Reintegracja społeczna 

• Odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu 

 społeczności lokalnej. 

• Odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności pełnienia ról społecznych w 

 miejscu pracy i zamieszkania. 

Działania/usługi/interwencja: 

ETAP I  Przygotowanie metodologiczno – organizacyjne. 

• Analiza potrzeb lokalnego rynku w celu zwiększenia szans aktywizacji 

długotrwale bezrobotnych seniorów zamieszkałych na terenie gminy 

Tyszowce (w ramach planowanego utworzenia spółdzielni socjalnej). 

• Akcja promująca projekt i nabór uczestników. 

• Rekrutacja grupy beneficjentów ostatecznych na podstawie diagnozy ich 

potencjału. (Badanie mocnych i słabych stron, predyspozycji, poziomu 

motywacji, sytuacji społeczno – zawodowej i ekonomicznej, posiadanych 

kwalifikacji i umiejętności). 

• Określenie zakresu działania i profilu przygotowywanej do utworzenia 

spółdzielni socjalnej. 

• Przygotowanie szkoleń beneficjentów – opracowanie metodologii. 
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Wytyczanie indywidualnej drogi rozwoju osobistego i zawodowego w 

kontekście pracy w spółdzielni socjalnej. 

ETAP II  Przygotowanie edukacyjne beneficjentów w zakresie podnoszenia 

umiejętności społeczno-zawodowych. 

• Utworzenie ośrodka doradczo-szkoleniowego w miejscowości Tyszowce. 

• Zatrudnienie i współpraca z psychologami, doradcami zawodowymi, 

nauczycielami zawodów, trenerami umiejętności. 

• Objęcie beneficjentów wsparciem psychologiczno – socjalnym. 

• Kompleksowe szkolenia beneficjentów ostatecznych w zakresie 

przygotowania zawodowego. 

• Kompleksowe szkolenia i warsztaty beneficjentów w zakresie umiejętności 

społecznych. 

• Kompleksowe przygotowanie beneficjentów w zakresie przedsiębiorczości – 

uruchomienia i prowadzenia spółdzielni socjalnej. 

ETAP III  Uruchomienie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnej. 

• Uruchomienie spółdzielni socjalnej oferującej usługi w zakresie organizacji 

wesel i imprez okolicznościowych. 

• Działalność promująca ofertę i usługi świadczone przez spółdzielnie socjalną. 

• Działalność i współpraca beneficjentów w ramach spółdzielni. 

Osiągnięte rezultaty oraz dowody zmiany 

• Wprowadzenie na rynek pracy grupy seniorów uznanych za osoby 

marginalizowane i wykluczone pod względem zawodowym i społecznym. 

• Powrót seniorów do aktywności na rynku pracy. 

• Seniorzy samodzielnie i aktywnie potrafią poruszać się po rynku pracy. 

• Umiejętność samodzielnego pokonywania trudności, licznych problemów 

wynikających z funkcjonowania w życiu osobistym i zawodowym.  

• Spadek świadczeń udzielanych przez MOPS seniorom. 

• Seniorzy aktywnie angażują się w proces poszukiwania i podjęcia pracy. 

• Seniorzy wykazują przygotowanie do świadczenia pracy na rynku pracy. 
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• Seniorzy posiadają kwalifikacje, kompetencje i kompleksowe 

przygotowanie do podjęcia zatrudnienia. 

• Utworzony ośrodek doradczo-szkoleniowego w miejscowości X.  

• Zatrudnienie i współpraca z psychologami, doradcami zawodowymi, 

instruktorami zawodu, trenerami umiejętności. 

• Opracowany i wdrożony system szkoleń dostosowany do potrzeb lokalnego 

rynku pracy stwarza szansę rozwoju i podniesienia kwalifikacji 

bezrobotnych seniorów w miejscowości X.  

• Inkluzja społeczna. Powrót do uregulowanego życia społecznego dzięki 

zatrudnieniu i wzroście kompetencji społecznych. 

• Seniorzy aktywnymi i kompetentnymi członkami społeczności lokalnej. 

• Seniorzy przystosowani do właściwego pełnienia i podejmowania ról 

społecznych w miejscu pracy i zamieszkania. 

 

 Warto jeszcze zwrócić uwagę na inny model opracowany przez 

Stufflebeam’a27. Może on zostać wykorzystany zarówno w pracy z klientem czy 

społecznością lokalną, jak również do badania skuteczności działań samego 

pracownika socjalnego. Jest to tzw. CIPP model, co oznacza kontekst (context), 

zasoby (input), proces (process) oraz rezultat (product). Innymi słowy, kontekst 

umożliwia (roz)poznanie sytuacji klienta - na tym etapie następuje wstępne 

oszacowanie i analiza potrzeb, zasobów, problemów w określonym środowisku; 

zasoby są wykorzystywane do opracowania planu interwencji, który następnie jest 

realizowany, a w procesie jego wdrażania analizowane są poszczególne działania - 

wcześniej poddane procesowi monitoringu oraz odpowiednio udokumentowane; 

rezultat dotyczy klienta i pojawia się po zakończeniu realizacji planu interwencji. 

W każdym z tych etapów możliwe jest zbadanie skuteczności działań pracownika, 

pod warunkiem, że będą one miały charakter zamknięty.  

                                                        
27 Stufflebeam Donald. L., Evaluation models, New Directions for Evaluation, New York 2001, nr 89, s. 
11. 
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 Z uwagi na to, że bardzo ważny jest kontekst, w którym przeprowadzana 

jest analiza potrzeb klienta, poniżej w Tabelach przedstawiam zestaw 

przykładowych pytań dotyczących diagnozy potrzeb28 

 

 W jakim zakresie i jak rodzice (biologiczni, zastępczy) są zaangażowani w wychowywanie 

swoich dzieci? 

 W jakim zakresie i czy rodziców stad na zaspokajanie potrzeb ich dzieci? 

 Jakie problemy mają matki i ojcowie w wypełnianiu ról rodzicielskich? 

 Jakie są trendy w zakresie zjawisk takich, jak nieletnie macierzyństwo, dzieci 

pozamałżeńskie, samotne rodzicielstwo, rozwody? Czy są to trendy wzrostowe, czy 

spadkowe? 

 W jakim zakresie w społeczności są usługi wspomagające rodziców w wypełnianiu ról 

rodzicielskich? 

 Jakie są cechy demograficzne (np. Wiek) ojców i matek, którzy korzystają z tych usług? 

Jakie są cechy demograficzne tych rodziców, którzy z nich nie korzystają? 

 Jakie są bariery w dostępie i w korzystaniu z usług? 

 Jakie problemy wydają się oczywiste w przypadku usług? 

 Jakie nowe inicjatywy polityczne mogłyby pomóc tym rodzicom? 

 

 Na czym polega problem, który mamy rozwiązać? Jakie jest jego natężenie? 

 Jakie cechy posiada grupa, która ma problem i potrzebuje pomocy? 

 Czego potrzebuje grupa docelowa? 

 Jakie usługi są potrzebne? 

 Jak dużo usług jest potrzebnych i w jakim czasie mają być udzielone? 

 Jak należy zorganizować usługi, aby otrzymała je grupa, która ich potrzebuje? 

 

 Wykorzystywanie modeli systemowych do badania rzeczywistości 

społecznej i funkcjonowania jednostek staje się niezwykle przydatne w naukach 

społecznych, ale również w pracy socjalnej i pomocy społecznej. Okazuje się, że 

                                                        
28 na podstawie materiałów opracowanych przez R. Szarfenberga dla studentów studiów 
stacjonarnych/niestacjonarnych w ramach kursu Ewaluacja w polityce społecznej - dostępne on 
line. 
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człowiek, jako istota społeczna, jest zależny od systemów, które nie tylko 

zapewniają mu pomoc materialną, emocjonalną i duchową oraz dają możliwości do 

zrealizowania swoich celów czy aspiracji, ale które także pomagają w 

rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju problemów życiowych. W coraz większym 

stopniu współczesne społeczeństwa stawiają przed ludźmi we wszystkich fazach 

ich życia skomplikowane zadania adaptacyjne.  

 Struktury i funkcje systemów rodzinnych, organizacyjnych i innych 

systemów środowiskowych, uległy drastycznej zmianie. Zdolność rodziny do 

spełniania funkcji integracyjnych została ograniczona przez zróżnicowane szanse, 

potrzeby, obowiązki i interesy jej członków. Równocześnie instytucje mają 

poważne problemy w spełnianiu swych zamierzonych funkcji usługowych. Te 

dramatyczne zmiany i rozbieżności pomiędzy wymogami przystosowawczymi, a 

dostępnymi zasobami zaspokajającymi te wymogi, wywołują stres. Sposoby 

radzenia sobie ze stresem wynikają z tego, jak ludzie postrzegają te wymagania, 

zasoby środowiska i swoje własne zdolności reagowania. A zatem istoty ludzkie są 

pojmowane jako ewoluujące i przystosowujące się poprzez wzajemne 

oddziaływania z wszystkimi elementami swoich środowisk. W tych procesach 

adaptacyjnych człowiek i środowisko kształtują się wzajemnie. Ludzie formują 

swoje środowiska na różne sposoby, a w rezultacie muszą się przystosować do 

zmian, jakie tworzą. 

 Według Allen Pincus i Anne Minahan29 należy zwrócić uwagę na trzy 

rodzaje systemów, które w zasadniczy sposób przyczyniają się do poprawy 

funkcjonowania jednostek. Pierwszy tworzą rozmaite systemy nieformalne lub 

naturalne, takie jak rodzina, przyjaciele, sąsiedzi czy współpracownicy. Drugi 

obejmuje różnorodne systemy formalne, takie jak organizacje społeczne, 

stowarzyszenia czy związki zawodowe, których podstawowym celem jest 

realizacja potrzeb. Trzeci natomiast odnosi się do systemów charakterystycznych 

dla danego społeczeństwa, zwanych także społecznymi. Chodzi tutaj o szpitale, 

                                                        
29 Pincus A., Minahan A., Social Work Practice: Model and Method, Peacock Publishers, Illinois 1975. 
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szkoły, ośrodki adopcyjne, oddziały dzienne, urzędy pracy itp., to znaczy instytucje, 

które wyznaczają określone role i pozycje społeczne jednostek ze względu na 

rodzaj i miejsce wykonywanej przez nie pracy. 

 Zdaniem Pincus i Minahan podmioty pracy socjalnej nie zawsze posiadają 

wiedzę i umiejętności pozwalające im wykorzystać zasoby tych systemów. Dzieje 

się tak po pierwsze najczęściej w sytuacji, kiedy systemy nie występują albo kiedy 

za ich pośrednictwem nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb jednostek, a tym 

samym rozwiązania ich problemów. Po drugie, gdy podmioty te nie są świadome 

istnienia systemów albo kiedy z uwagi na towarzyszący wstyd i obawę przed 

ośmieszeniem się nie są zainteresowane skorzystaniem z ich zasobów i pomocy. 

Po trzecie, mechanizmy funkcjonowania systemów mogą prowadzić do 

powstawania nowych problemów, na przykład konfliktu interesów czy zależności, 

co w konsekwencji powoduje niechęć podmiotów pracy socjalnej do korzystania z 

możliwości, jakie zapewniają. Po czwarte, powiązanie podmiotów w sieć systemów 

społecznych może spowodować nakładanie się sprzecznych celów, co najczęściej 

prowadzi do sytuacji niezaspokojenia potrzeb, oczekiwań oraz dysfunkcjonalności 

systemu przekazywania informacji. 

 Na przestrzeni wielu lat obserwuje się w pracy socjalnej coraz większe 

zainteresowanie badaczy skierowane w stronę znalezienia uniwersalnego modelu 

pracy socjalnej, który, z uwagi na konieczność przystosowywania się tej profesji do 

wymogów rzeczywistości, stanowiłby znakomite połączenie procesu interwencji z 

ewaluacją. Jedną z takich propozycji wydaje się Model 4-systemowy, rozwinięty 

przez Pincus i Minahan oraz zintegrowany Model Ewaluacji, przedstawiony przez 

Simonellego. Połączenie tych Modeli daje możliwość znalezienia wspólnej bazy dla 

strategii stosowanych w obszarze pracy socjalnej, jak również podejść i rozwiązań 

wypracowanych w ramach działań ewaluacyjnych. 

 Pincus i Minahan wyróżniają na gruncie pracy socjalnej cztery zasadnicze 

systemy, których funkcjonowanie odzwierciedlone jest w postaci następujących po 

sobie etapów lub faz i wynikających z nich umiejętności pracownika socjalnego. 
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Sama praca socjalna natomiast definiowana jest jako proces, w ramach którego 

realizowane są poszczególne działania profesjonalne. Pierwszym, który pojawia się 

w procesie interwencji, jest tak zwany Agent System (system agenta). Odnosi się 

on przede wszystkim do pracowników socjalnych, badaczy-ewaluatorów oraz 

instytucji pomocy społecznej, ponieważ ich podstawowym zadaniem jest 

wywołanie zmiany w podmiotach pracy socjalnej. Oczywiście zmiany te mogą być 

przeprowadzane przez badaczy i profesjonalistów zewnętrznych, nie związanych z 

określoną instytucją pomocy społecznej. Niektórzy uważają nawet, że takie 

rozwiązanie jest lepsze z uwagi na znacznie wyższy poziom obiektywności, o który 

trudniej, gdy pracownik socjalny identyfikuje się z systemem zmiany.30 

 Określenie system agenta (Agent System) przez podmiot pracy socjalnej jest 

równoznaczne z wyborem i zgłoszeniem się do instytucji pomocy społecznej. W 

tym momencie rozpoczyna się faza pierwsza procesu interwencji, która 

koncentruje się na nawiązaniu kontaktu oraz zdefiniowaniu problemu. Obejmuje 

ona po pierwsze etap przedstawienia problemu, przy czym nacisk położony jest na 

trzy elementy: zidentyfikowanie warunków społecznych, warunków stanowiących 

problem dla jednostki oraz określenie przyczyn, takiego stanu rzeczy. Po drugie, 

etap analizy systemów, na którym podejmowane są działania w celu określenia ich 

wpływu na sytuację społeczną jednostki. Po trzecie, etap ustalenia celów, to znaczy 

sprecyzowania celu ogólnego oraz celów szczegółowych, jak również ich hierarchii 

i możliwości realizacji. Po czwarte, etap ustalenia strategii działania, które pozwolą 

rozwiązać sytuację problemową jednostki. Skupia się on na znalezieniu systemów 

mających bezpośredni oraz pośredni związek z sytuacją podmiotu pracy socjalnej, 

uszczegółowieniu zadań, których wykonanie uwarunkowane jest podejmowaniem 

rozmaitych interakcji oraz określeniu trudności czy przeszkód, które mogą pojawić 

się w przyszłości. Po piąte, etap stabilizacji zmian, na którym ujawnione trudności 

                                                        
30 Pincus A., Minahan A., Social Work Practice: Model and Method, Peacock Publishers, Illinois 1975; 
Posavac E., Carey R., Program Evaluation. Methods and Case Studies, Englewood Cliffs, Prentice-
Hall, New York 1980.  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”  

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Strona | 29 

jednostki, wynikające z wprowadzonych zmian, poddane zostają weryfikacji oraz 

analizie umożliwiającej ich rozwiązanie. 

 Drugi system, to tak zwany system klienta (Client System), który tworzą 

rozmaite podmioty pracy socjalnej, takie jak jednostki, rodziny, grupy, 

społeczności lokalne, poszukujące wsparcia i pomocy ze strony systemu agenta. 

Należy rozróżnić „potencjalnych klientów” pracy socjalnej od „klientów 

właściwych”31. Do pierwszej grupy należą osoby, które mimo braku 

zainteresowania wymagają pomocy instytucjonalnej. Do drugiej natomiast ci, 

którzy wyrazili zgodę na jej otrzymanie, a tym samym zaangażowali się w proces 

interwencji. Pincus i Minahan podkreślają, że tym, co przyczynia się do zmiany roli 

i pozycji klienta, jest niewątpliwie kontrakt. Jego wypracowanie daje obu stronom 

możliwość podejmowania rozmaitych działań, realizowania celów w oparciu o 

zdefiniowane strategie wywoływania zmian. 

 Kolejny system, trzeci, zwany systemem obiektów działania, systemem 

celów (Target System) tworzą podmioty pracy socjalnej, które mają zostać 

poddane zmianom, zaplanowanym wcześniej przez profesjonalistów oraz 

instytucje pomocy społecznej. Zasadniczym celem, który winien zostać 

zrealizowany, jest znalezienie odpowiednich zasobów, strategii oraz 

mechanizmów, które w konsekwencji doprowadziłyby do poprawy społecznego 

funkcjonowania tych podmiotów.  Działania bezpośrednie skupione są na fazie 

czwartej, czyli wypracowywaniu warunków kontraktu. Na tym etapie 

podstawowym celem jest negocjowanie kontraktu pierwszego, zawieranego 

pomiędzy pracownikiem socjalnym oraz systemem klienta, kontraktu drugiego 

pomiędzy pracownikiem socjalnym oraz innymi systemami, wreszcie kontraktu 

końcowego, w którym znajdują się podstawowe cele i zadania, a także szczegółowa 

procedura wywoływania zmian. W trakcie prac związanych z precyzowaniem 

warunków kontraktu odbywa się etap nawiązywania dobrych relacji. Sprowadza 

się on do wyjaśnienia oraz uzasadnienia jego celów, terminów wykonania 

                                                        
31 Pincus A., Minahan A., …op.cit. 
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poszczególnych zadań, przedstawiania swoich stanowisk. Ponadto bardzo istotne 

znaczenie ma etap radzenia sobie z oporem, w trakcie którego liczy się 

zaangażowanie innych członków systemu. Wszelkie działania zmierzają tutaj do 

określenia i wyeliminowania obaw czy lęków, redefinicji problemu i pozytywnego 

myślenia, ustalenia celów „próbnych”, jak też terapii grupowej, nastawionej na 

podniesienie poczucia własnej wartości.  

 System czwarty, występujący w literaturze pod nazwą system działania 

(Action System), odnosi się do rozmaitych czynników, które bezpośrednio lub 

pośrednio mają związek z działaniami podejmowanymi przez pracowników 

socjalnych w praktyce bezpośredniej. W ramach Action System możliwe jest 

realizowanie różnorodnych celów oraz zadań. Przykładowo wywieranie wpływu 

na „potencjalnych klientów”, aby zaangażowali się w proces interwencji, 

gromadzenie wiedzy na temat określonego problemu jednostki, zapoznanie ich z 

zasadami funkcjonowania instytucji pomocy społecznej oraz formami i zakresem 

przysługujących im świadczeń. W zależności od potrzeb możliwe jest również 

utworzenie nowego systemu klienta, prowadzenie interwencji w oparciu o system 

już istniejący albo koordynowanie działań jednostek tworzących dany system, tyle 

że nie pozostających ze sobą w bezpośrednich interakcjach. Etap ten rozpoczyna 

fazę piątą, czyli tworzenia systemów działania, w której określane są rozmiar i 

układ systemów działania, a także procedury operacyjne (ustalenie długości 

kontaktu, czasu spotkań, częstotliwości, miejsca, zasad postępowania). Utrzymanie 

i koordynacja systemu działania tworzy fazę szóstą, która niewątpliwie wiąże się z 

kolejną, siódmą fazą, skupioną na wywieraniu wpływu na system działania. W tym 

przypadku wykorzystywana jest wiedza teoretyczna, umiejętności oraz 

doświadczenie, a także autorytet osobisty profesjonalistów w celu wywierania 

wpływu na rozmaite systemy działania. Cały proces interwencji kończy faza ósma, 

zwana terminacją.  

 Przykład zastosowania powyższego modelu w pracy ze społecznością 

lokalną mógłby wyglądać następująco:  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”  

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Strona | 31 

 

System agenta - instytucja inicjująca interwencję z społecznością lokalną 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
 
- spółdzielnia socjalna jako doskonałe narzędzie 
reintegracji społeczno-zawodowej osób 
należących do obszaru wykluczenia 
społecznego 
-priorytetowym celem, misją spółdzielni 
socjalnych jest zwiększenie szans osób 
bezrobotnych, podlegającym wykluczeniu 
społecznemu na znalezienie zatrudnienia, 
poprawę sytuacji materialnej i życiowej 
-ta forma wspólnej pracy pozwala na 
samodzielne utworzenie sobie miejsc pracy 
przez beneficjentów 
-spółdzielnia realizuje ważne cele społeczne jak 
tworzenie więzi międzyludzkich, budowanie 
pozytywnych relacji interpersonalnych 
-pakiet szkoleń o profilu przygotowującym do 
założenia, pracy i świadczenia usług w ramach 
spółdzielni 
-doświadczenie w realizacji projektów 
-przygotowanie edukacyjne beneficjentów 
ukierunkowane na reintegrację społeczno-
zawodową 
-niskie koszty założenia i prowadzenia 
spółdzielni 
-konkurencyjność na rynku 
-zapewnienie zatrudnienia wszystkim członkom 
 

 
-rozbudowana obowiązki administracyjne, 
rygoryzm księgowo-podatkowy 
-niedostateczne fundusze uwarunkowane 
sytuacją majątkową członków 
-niedostateczne wsparcie 
-sama nazwa „spółdzielnia socjalna” wywołuje 
niepożądane, negatywne skojarzenia 
-niedostateczne kwalifikacje i kompetencje 
pracowników 
-potrzeba utworzenia własnego zaplecza 
szkoleniowego 
-potrzeba poszukiwania alternatywnych form 
pozyskiwania funduszy na przygotowanie 
edukacyjne beneficjentów i założenie 
spółdzielni 

 

System klienta: 

• długotrwale bezrobotni, lub nieaktywni zawodowo seniorzy zamieszkali w 

gminie X w ramach utworzonej spółdzielni socjalnej; 

• rodziny seniorów oraz osoby bliskie; 

• Członkowie wspólnoty lokalnej;  

• Klienci korzystający z usług świadczonych przez Spółdzielnie Socjalną 

„Feniks”;  

• Instytucje działające na terenie gminy X i powiatu (MOPS, Urząd Gminy, 

PUP);  

• Związek Lustracyjny Spółdzielni Socjalnych; 
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System podmiotów interwencji 

• długotrwale bezrobotni, lub nieaktywni zawodowo seniorzy zamieszkali w 

gminie X w ramach utworzonej spółdzielni socjalnej; 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

-wzajemne wspieranie się spółdzielców, 
ograniczona liczba członków sprzyja sprawnej 
współpracy, nawiązywaniu więzi, braku 
anonimowości 
-perspektywa zbudowania zgranego zespołu 
-wysoki poziom motywacji beneficjentów do 
powrotu do uregulowanego życia społecznego i 
zawodowego 
-duże zainteresowanie ze strony beneficjentów 
-możliwość podniesienia kwalifikacji 
zawodowych i kompetencji społecznych 
-możliwość wykorzystania potencjału ludzkiego 
-dobrowolność i stałe zrzeszanie się 
-gwarancja uzyskania zatrudnienia w 
spółdzielni 
-wysoki poziom motywacji beneficjentów do 
podejmowania odpowiedzialności, osobistego 
rozwoju i zapewnienia sobie zatrudnienia 

-brak doświadczenia w zakładaniu i 
prowadzeniu działalności gospodarczej 
-niedostateczne kwalifikacje zawodowe 
-fragmentaryczna orientacja w załatwianiu 
spraw urzędowych, obowiązkach 
administracyjnych 
-wyuczona bezradność 
-uzależnienie od świadczeń pomocy społecznej 
-wieloletnia bierność społeczno-zawodowa 
-niskie kompetencje społeczne 
-ryzyko utarty motywacji, zniechęcenia 
-patologie, problemy alkoholowe 
-analfabetyzm funkcjonalny 
-poważne deficyty społeczne 
-brak znajomości, orientacji na rynku 
-brak wiarygodności kredytowej 

SZANSE ZAGROŻENIA 

-spółdzielnia działa na rzecz grupy docelowej, 
zapobiega wykluczeniu społecznemu, służy 
reintegracji społeczno-zawodowej, sposobność 
uzyskania pomocy w utrzymaniu rodzin 
-wsparcie ze strony MOPS, instytucji 
pozarządowych 
-liczne inicjatywy, programy na rzecz 
zapobiegania wykluczeniu społecznemu 
-wsparcie eksperckie w prowadzeniu 
działalności (prawnik, księgowy itp.) 
-możliwość skorzystania z doświadczeń i 
wsparcia ze strony członków spółdzielni już 
istniejących 
 
 
 

- marginalizowanie i krzywdząca opinia w 
społeczeństwie na temat osób bezrobotnych 
-liczne obiekcje środowisk przedsiębiorców 
którzy przeciwstawiają się różnorodnym ulgom 
i przywilejom przysługującym członkom-
założycielom spółdzielni 
-przydomek „socjalny” elementem 
dyskredytującym w oczach potencjalnych 
konsumentów, korzystających z usług członków 
spółdzielni 
-niski poziom świadomości i akceptacji 
społecznej na temat tej formy integracji 
społeczno-zawodowej osób de faworyzowanych 
w społeczeństwie 
-ryzyko niewywiązania się z wymogów 
formalno-prawnych i finansowych w 
początkowym okresie działalności spółdzielni 
-brak wiary społeczności lokalnej w powodzenie 
osób wieloletnio  biernych pod względem 
społeczno-zawodowym i podlegającym 
marginalizacji niesie ryzyko utraty wiary we 
własne siły i spadku motywacji 

System działania  

• działania oraz dowody zmian zostały zasygnalizowane powyżej 
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 Omówiony powyżej Model 4-systemowy, rozwinięty przez Pincus i 

Minahan, jest z powodzeniem wykorzystywany w praktyce bezpośredniej pracy 

socjalnej. Jego uniwersalność polega między innymi na tym, że pozwala on 

dostrzec bogactwo i różnorodność zjawisk i procesów występujących w społecznej 

rzeczywistości, która została poddana rozmaitym zmianom. Wiedza, którą można 

w ten sposób zgromadzić, daje badaczowi możliwość nakreślenia struktury 

funkcjonowania jednostek, form i zakresu interakcji czy umiejętności 

profesjonalnych, które są wymagane na poszczególnych etapach procesu 

interwencji. Można zatem powiedzieć, że jest to wiedza kompleksowa i 

wieloaspektowa, chociaż niekompletna.  

 Znaczenie tej wiedzy, jak również jej charakter, ułatwiają badaczowi 

identyfikację potrzeb oraz celów, których osiągnięcie jest konieczne do poprawy 

funkcjonowania jednostek, a także wypracowanie poszczególnych warunków 

kontraktu. Niewątpliwie wiedza ta przyczynia się do określenia systemu klienta, 

albowiem to on stanowi główny cel interwencji. Zdobyta wiedza oraz umiejętności 

pozwalają wreszcie badaczowi działać bardziej efektywnie oraz skutecznie, czego 

dopełnieniem są wykorzystywane strategie i podejścia ewaluacyjne.  

 Model 4-systemowy Pincus i Minahan można zmodyfikować w oparciu o 

rozwinięty przez Jacka Rothmana32 inny model, który stosowany jest z 

powodzeniem w odniesieniu do społeczności lokalnej oraz zintegrowany Model 

Ewaluacji, którego autorem jest Simonelli33.   

 

 

                                                        
32 J.Rothman, Social Research and Development: Research and Development in The Human 
Services, Prentice-Hall, New York 1980; J.Rothman, T.Edison, Intervention Research: Design and 
Development for Human Service, Haworth Press, New York 1994. 
33 modele te zostały szerzej omówione w publikacji na zlecenie WRZOS, op.cit., 2011. 
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4. WSKAZANIE MOŻLIWYCH METOD BADAWCZYCH ORAZ 

NARZĘDZI EWALUACYJNYCH, WSKAŹNIKÓW EWALUACJI DZIAŁAŃ 

PROWADZONYCH W RAMACH ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNEJ (W OPARCIU O MOSL) 

 

 
 Zgodnie z modelem OSL organizator społeczności lokalnej koncentruje się 

na dwóch rodzajach działań: 1/ odnoszących się do całych społeczności, 

zdefiniowanych jako społeczności marginalizowane, oraz 2/ adresowanych do 

konkretnych społeczności  (grup) określonych jako społeczności kategorialne.34 

Specyfika działań prowadzonych przez tegoż organizatora polega na "ujmowaniu 

społeczności całościowo"35, a to oznacza uwzględnienie możliwie szerokiego 

kontekstu środowiska lokalnego, w którym dana społeczność występuje.  

 Proces organizowania środowiska lokalnego obejmuje konkretne etapy, 

które zostały szczegółowo omówione w Ramowym Modelu OSL, dlatego też w tym 

miejscu zostaną one jedynie wymienione: 1/ diagnoza środowiskowa (zebranie 

informacji o społeczności lokalnej, tworzenie map zasobów i potrzeb); 2/ wybór 

podmiotu działania i rozpoznanie jego problemów i potencjału (opracowanie 

profilu środowiska); 3/ poznawanie ludzi/pozyskiwanie sojuszników. 

 Analizę środowiska lokalnego w połączeniu z wykorzystaniem narzędzi 

ewaluacyjnych można przeprowadzić w dwojaki sposób: albo przez pryzmat 

rodziny jako pewnego systemu funkcjonującego na/w określonym środowisku 

lokalnym i wówczas ona stanowi dla organizatora SL podmiot zmiany; albo z 

punktu widzenia instytucji, która umożliwia organizatorowi SL znalezienie 

odpowiedniej grupy problemowej. Bez względu jednak na to, na którą społeczność 

położymy akcent, konieczne jest znalezienie i wyraźne zdefiniowanie punktu 

                                                        
34 więcej na ten temat w: Ramowym Modelu OSL, s. 28 i n. 
35 ibidem, s.29. 
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wyjścia (baseline assessment), dzięki czemu możliwe będzie przeprowadzenie 

ewaluacji procesów (działań) prowadzących do zmiany. Warto zaznaczyć, że na 

tym etapie gromadzenia danych o podmiocie zmiany następuje analiza sytuacji w 

połączeniu z oceną potrzeb, które mogą być wykorzystane do ustalenia punktu 

wyjścia, jednak nie są z nim tożsame. Ocena potrzeb jest narzędziem służącym do 

opracowania i zaplanowania projektu/interwencji; jest prowadzona zanim 

zostanie przygotowana i zakończona tzw. rama logiczna projektu; ponadto służy 

do zidentyfikowania potrzeb grupy bądź społeczności docelowej oraz 

wypracowania takiej strategii i działań, które będą najbardziej dostosowane do 

tych potrzeb. Tymczasem punkt wyjścia (baseline) jest narzędziem, które jest 

wykorzystywane do/w procesie ewaluacji i monitoringu projektu; jest wyznaczany 

po opracowaniu ramy logicznej projektu, ale przed wdrożeniem interwencji 

(działań); dodatkowo pozwala gromadzić dane, które monitorują oraz oceniają 

postęp (zmianę). 

 Na etapie analizy potrzeb, która stanowi podstawę do przygotowania 

interwencji (opartej na działaniach) organizator wraz z podmiotem zmiany - czy to 

rodziną, czy to grupą problemową - musi opracować cele. Istotne jest tutaj 

zdefiniowanie tego, co mamy obecnie oraz tego, co chcemy mieć (otrzymać). Do 

tego celu może posłużyć prosta tabela, która poniżej:  

 

Czy to mamy? Czy chcemy to mieć? 

 Tak Nie 

tak CEL: zachować CEL: usunąć 

nie CEL:  osiągnąć CEL: unikać 

 

Inną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę są cele w stosunku do usługi lub 

rezultatu, które powodują, że w procesie interwencji kładziemy nacisk na działania 

połączone z konkretnymi produktami, albo też na badany podmiot. Różnicę tych 

dwóch podejść przedstawia poniższa tabela: 
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Cele w stosunku do usługi Cele w stosunku do rezultatów 

udzielać dobrze skoordynowanych 

usług zdrowotnych dla nastolatek w 

ciąży 

Nastolatki w ciąży rodzą zdrowe dzieci, 

którymi potem właściwie się opiekują 

Poprawić jakość usług z zakresu 

ochrony dzieci 

Dzieci są bezpieczne, nie są 

wykorzystywane ani zaniedbywane 

Udzielać usług edukacyjnych wysokiej 

jakości 

Uczniowie mają odpowiednią wiedzę i 

umiejętności 

Pomagać rodzicom w decyzjach 

dotyczących pracy i życia rodzinnego 

Dzieci i rodziców, którzy chcą pracować 

mają odpowiednią opiekę 

 

Pojęcie zmiany jest bardzo szerokie i może dotyczyć różnorodnych aspektów życia 

społeczności lokalnych. Na etapie ustalania celów ważne jest także zdefiniowanie 

tego, co ma powstać (pojawić się) po przeprowadzeniu interwencji. Organizator 

społeczności lokalnej wraz z grupą, z którą (współ)pracuje musi wiedzieć pod 

jakim kątem i w jakim kierunku powinny zostać opracowane działania, aby można 

było osiągnąć zarówno cele, jak i rezultaty w formie zmian(y) w konkretnych 

wymiarach i obszarach życia danej społeczności. Rodzaje zmian wraz z 

przykładami ilustruje poniższa tabela: 

 

Rodzaj zmiany Przykład 

Zmiana warunków Dziecko z rodziny zastępczej bezpiecznie wraca 

do rodziny biologicznej 

Osoba bezdomna zamieszkała w schronisku 

Zmiana statusu Bezrobotny znalazł zatrudnienie 

Zmiana funkcjonowania Dziecko zwiększyło poziom samoobsługi; 

Osoba chorująca psychicznie zwiększyła 

punktualność w przychodzeniu do pracy 
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Zmiana postawy Nieśmiała nastolatka zwiększyła wiarę w siebie 

Zmiana wiedzy Rodzice zrozumieli potrzeby dzieci w różnych 

stadiach rozwoju 

Przedsiębiorcy zrozumieli na czym polega 

choroba psychiczna  

Zmiana umiejętności Dziecko poprawiło płynność czytania 

Utrzymanie Osoba starsza w dalszym ciągu bezpiecznie 

pozostaje w domu 

Zapobieganie Młodzież nie zażywa narkotyków 

 

Równie ważne w procesie monitorowania zmiany są wskaźniki, na podstawie 

których możemy m.in. stwierdzić czy przyjęte na etapie opracowywania 

interwencji wartości liczbowe dla danej społeczności lokalnej uległy zmianie w 

określonym czasie. Na przykład, 5 członków grupy (grupa liczy 25 osób) biernie 

uczestniczy w warsztatach asertywności - nie mówi w trakcie spotkań, nie 

interesują ich potrzeby i uczucia innych (stan wyjściowy); organizator SL 

wprowadza dodatkowy zestaw działań, które mają włączyć te osoby do grupy, a 

mianowicie - spotyka się z członkami tej grupy, aby poznać ich zainteresowania 

oraz zasoby,  dzieli grupę na 3-osobowe zespoły zadaniowe i wskazuje każdego z 

nich na lidera ZZ,  przygotowuje zadania do wykonania przez 4. kolejne warsztaty 

z tym, że każde podzadanie musi zostać wykonane w trakcie jednego spotkania, 

obserwuje członków grupy w procesie pracy w zespole oraz wzmacnia ich 

działania; dodatkowe wsparcie ze strony innych członków grupy wpływa na 

zachowanie osób biernych; po zakończeniu zadania zespoły dzielą się tym, co 

powstało (działania/interwencja); potwierdzonym dowodem zmiany jest to, 

że 5 biernych członków grupy podejmują współpracę z innymi, chętnie dyskutują 

w trakcie spotkań czy warsztatów; przedstawiają swoje pomysły, ale również 

słuchają pomysłów innych, negocjują i wypracowują wspólną strategię działania. 

 W pracy socjalnej z rodziną wieloproblemową, jak również środowiskiem 
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lokalnym (społecznościami)36 dużym powodzeniem cieszą indywidualne skale 

oceny klienta oraz kwestionariusze wykorzystywane do pomiaru jednego 

problemu/kwestii, jak również skale i kwestionariusze samooceny. Mogą one być 

wykorzystywane na etapie analizy potrzeb danej grupy funkcjonującej w 

określonym środowisku lokalnym, albo też na etapie wyznaczania tzw. punktu 

wyjścia (baseline). Wśród wielu narzędzi wyróżnić można: 

• skale uczuć pozytywnych i negatywnych, skala samooceny (jak się czujesz?),  

• kwestionariusze radzenia sobie w sytuacjach stresowych, 

• kwestionariusz do badania poczucia kontroli, 

• skala uogólnionej własnej skuteczności, 

• kwestionariusz kompetencji osobistej, 

• kwestionariusz kompetencji społecznych, 

• skale wsparcia społecznego, 

• skale spójności i przystosowania rodziny, 

• skale funkcjonowania rodziny, 

• skale behawioralne, 

• skala problemów, 

• skala celów. 

Posiadają one wiele zalet. Mogą być wypełnione przez klienta w czasie spotkania z 

profesjonalistą, ponieważ są krótkie, nie wymagają dodatkowych umiejętności, a 

procedura ich wypełniania nie jest skomplikowana. Ponadto, pod względem języka 

są dostosowane do klienta i jego poziomu percepcji. Wyniki mogą zostać podane 

natychmiast po przeprowadzeniu badania, a zatem klient ma możliwość zdobycia 

informacji zwrotnej jeszcze w trakcie spotkania. Jeśli narzędzia są 

wystandaryzowane, wówczas obliczenie wyników oraz ich interpretacja nie 

powinna sprawiać profesjonaliście trudności. Zastosowanie określonej skali czy 

kwestionariusza nie wymaga również olbrzymiej wiedzy metodologicznej czy 

teoretycznej na temat danego podejścia. Narzędzia te są tak przygotowane, że 

                                                        
36 w takich krajach, jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania (przyp.aut.) 
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ogólny wynik dostarcza wiedzę na temat stopnia, intensywności i skali problemu. 

Dodatkowo, można je stosować wielokrotnie i w ten sposób zbierać informacje 

dotyczące zmiany w sytuacji obsługiwanego, a przecież o to między innymi chodzi. 

Istotne jest również wspólne opracowanie celów, które będą realizowane na 

kolejnym etapie. Należy zaznaczyć, że cele mogą być formułowane w odniesieniu 

do różnych elementów działania np. samej usługi (cele wobec produktu) lub tego, 

co za jej pomocą chcemy osiągnąć (cele wobec skutków usługi). Przykładowo, 

celem jest udzielanie usług psychoedukacyjnych w zakresie przemocy w rodzinie 

wysokiej jakości (cel w stosunku do usługi) albo ofiary przemocy mają 

odpowiednią wiedzę i umiejętności (cel w stosunku do skutków usługi). Ważne 

jest, aby profesjonaliści położyli nacisk na formułowanie celów w stosunku do 

skutków usługi dla wspomaganego, a nie wobec produktu. 

 W trakcie ewaluacji on-going, która przeprowadzana jest od momentu 

wdrożenia interwencji nacisk jest położony na wypracowany w poprzednim etapie 

kontrakt, a przede wszystkim cele-działania-rezultaty. Jeśli cele zostały 

zdefiniowane w oparciu o zasadę SMART, a działania i rezultaty posiadają 

konkretny zestaw wskaźników, wówczas systematyczne spotkania mogą zostać 

potraktowane jako interwały, w trakcie których obsługiwany realizował określone 

zadania. Na spotkaniach (sesjach) są one omawiane i na bieżąco dostosowywane 

do sytuacji klienta (np. co klient zrobił w ciągu tygodnia? Czego nie udało mu się 

wykonać? W jaki sposób poradził sobie w sytuacji stresowej, itd.?) 

 Biorąc pod uwagę fakt, że interwencja obejmuje zwykle szereg działań oraz 

wiele produktów (np. trening asertywności, warsztaty psychologiczne, trening 

umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej, trening komunikacji, itp.), po jej 

zakończeniu powinna zostać przeprowadzona ewaluacja ex-post. Na tym etapie, 

można wykorzystać stosowane wcześniej narzędzia, które wskażą poziom 

zdobytej wiedzy, nabytych umiejętności oraz kompetencji w zakresie radzenia 

sobie z przemocą. Zasadne jest także wykorzystywanie kwestionariuszy bądź skal 

satysfakcji klienta ze współpracy z profesjonalistą, ale również skal samooceny, 
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które wskażą rzeczywisty wkład i poziom zaangażowania wspomaganego w jakość 

relacji oraz poziom uczenia się poprzez zadania. 

 W trakcie ewaluacji on going można analizować: 

 poszczególne rodzaje świadczeń pod kątem ich dostępności w placówkach, 

jakości, stopnia szczegółowości (np. ustalenie dni tygodnia oraz godzin 

poradnictwa specjalistycznego, podejmowanie działań pomocowych – 

jakiego rodzaju? konsultacje – z kim? Kiedy? Jak długo? po ilu spotkaniach 

ewaluacja?). Dostępność usług nie oznacza ich wysokiej jakości czy też 

użyteczności z punktu widzenia osoby wspomaganej; 

 poszczególne formy pomocy pod kątem ilościowym i jakościowym. Można 

bowiem określić liczbę spotkań w ramach wsparcia psychologicznego, ale 

ważniejszym wydaje się to, do jakiego rodzaju zmiany (w) sytuacji klienta 

przyczyniły się  te spotkania (co osobie dał udział w spotkaniach?); 

 które usługi są najbardziej użyteczne dla wspomaganego, to znaczy 

przynoszą najbardziej widoczne zmiany? 

 które usługi są najmniej użyteczne dla wspomaganego, dlaczego i jakie 

działania należy podjąć, aby tę sytuację zmienić? 

 (współ)pracę innych instytucji w realizacji poszczególnych usług oraz  

 zespołów interdyscyplinarnych podejmujących działania na rzecz rodzin 

dotkniętych przemocą, 

 wizyty profesjonalisty w środowisku wspomaganego – doprecyzowania 

wymaga liczba takich wizyt w tygodniu czy miesiącu. 

 W tym przypadku można wykorzystywać indywidualne karty 

wspomaganego, na których znajdą się rodzaje świadczonych usług, zakres ich 

wykorzystania, częstotliwość, oraz krótki kwestionariusz pozwalający stwierdzić 

jaką wiedzę zdobył wspomagany, jakie umiejętności nabył lub rozwinął, jakie 

zachowania pożądane pojawiły się po otrzymaniu usługi, itp. Takie karty powinny 

obejmować cykle pracy (na przykład tygodniowe, miesięczne, kwartalne), a 

następnie po zakończeniu cyklu profesjonalista powinien przeanalizować z 
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klientem poszczególne zadania i cele37. 

 Narzędziem wykorzystywanym w pracy socjalnej jest mapa problemów lub 

metaplan. Są to narzędzia graficzne, które przedstawiają m.in. kluczowe kwestie 

omawiane w trakcie spotkania, aktualną sytuację grupy, dla której opracowywana 

jest interwencja, obszary (do) zmiany. Poniżej znajdują się różne sposoby 

przygotowania takich narzędzi. 

Przykład 1. 

Mapa 

problemów 

Problem 1 Problem 2 Problem 3 Problem 4 Problem 5 

KTO powinien 

rozwiązać 

problem  

     

W JAKI SPOSÓB 

problem winien 

być rozwiązany  

     

CO TY możesz 

zrobić jako 

członek 

społeczności, aby 

rozwiązać 

problem  

     

 

Przykład 2. 

Problem  JAK rozwiązać  KTO powinien 

rozwiązać P.  

Co możemy 

zrobić  

                                                        
37 Warto zaznaczyć, że w krajach takich, jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone profesjonalista 
w ramach interwencji społecznej spotyka się z osobą wspomaganą znacznie częściej (nawet 
codziennie), aniżeli ma to miejsce w Polsce. Wystarczy bardziej szczegółowo przeanalizować 
cytowaną w tekście literaturę, aby przekonać się, że stosowane w pracy z przypadkiem (single 
system design) narzędzia (m.in. skale) są dopasowane do kilku spotkań w tygodniu (przyp. aut.). 
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Przykład 3. 

 

Problem 

Jak jest? Dlaczego nie jest tak jak być powinno? Jak być powinno? 

   

 

 Narzędziem, które także wykorzystywane jest w obszarze pracy socjalnej z 

różnymi podmiotami jest tzw. SWOT. Pozwala ono organizatorowi SL w 

początkowym etapie zorientować się, jakimi zasobami dysponuje klient oraz jakie 

obszary będą wymagały zmiany. Dodatkowo, co zwykle jest najtrudniejsze, 

narzędzie to umożliwia jednostce, rodzinie czy grupie przedstawienie swojej 

własnej wizji zmiany - pełni zatem również funkcję wzmacniającą i wspierającą. 

SWOT może być także opracowany przez samego organizatora SL, który w oparciu 

o technikę obserwacji wskaże swoją perspektywę podmiotów, z którymi będzie 

następnie współpracował. Porównanie informacji zawartych w takich tabelach 

przez dwa odmienne podmioty może okazać się niezwykle interesujące z 

analitycznego punktu widzenia zwłaszcza obszarach występowania różnic. Chodzi 

o to, że znalezienie takich odmienności może mieć wpływ na proces 
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przygotowania oraz cały przebieg interwencji, a także na rzeczywistą zmianę 

badanego podmiotu. Przykład narzędzia znajduje się poniżej38. 

 

Mocne strony jednostki/rodziny/grupy 

Czynniki wewnętrzne Czynniki zewnętrzne 

  

 

 

 

 

Słabe strony jednostki/rodziny/grupy 

Czynniki wewnętrzne Czynniki zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

Propozycje zmian 

 

 

 

 

 

 Bardzo interesujących narzędziem służącym do ewaluacji działań, w tym 

przede wszystkim zmiany w społeczności lokalnej jest tzw. VOICE. Służy ono do 

analizy poziomu wpływu, jaki dana społeczność posiada w odniesieniu do 

instytucji i partnerstw działających w środowisku lokalnym. Bardzo dobrze 

                                                        
38 konkretne przykłady  z zastosowaniem tego narzędzia znajdują się w wcześniejszych częściach 
niniejszego opracowania (przyp. aut.) 
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sprawdza się w małych i dużych grupach, nowych oraz działających przez długi 

okres. Zasadniczo organizator stosujący to narzędzie w pracy ze środowiskiem 

skupia się na określeniu obecnego poziomu wpływu grupy (poprzez 

naszkicowanie mapy), oraz opracowaniu strategii, której celem jest zwiększenie 

wpływu grupy. Warto przyjrzeć się temu narzędziu nieco bliżej. 

 Narzędzie to składa się z 10 kroków/etapów definiujących możliwość do 

uzyskania wpływu przez grupę rozłożonych na linii wertykalnej (pionowej) i 

oznaczonych liczbami 1-10. Każda z liczb posiada odpowiednie oznaczenie, które 

zostanie podane poniżej. Te dziesięć kroków/etapów przecina linia horyzontalna 

(pozioma), która pokazuje kontinuum odczuwanego przez grupę poziomu wpływu 

- od "braku wpływu" do "optymalnego poziomu wpływu". W ten sposób tworzy się 

przestrzeń złożona z czterech pól (kwadratów), z których każdy ma określone 

znaczenie.  

 Linia pionowa - o czym była mowa powyżej - składa się z 10 kroków i 

tworzy swego rodzaju kontinuum wpływu. Zaczyna się w miejscu, gdzie grupa 

zdaje sobie sprawę, że chce mieć wpływ, a następnie przechodzi kolejne etapy aż 

do uzyskania najbardziej optymalnego wpływu. Schemat z opisem przedstawiam 

poniżej: 

 

10 Posiadam realny wpływ  

(optymalny poziom) 

9 Wiem JAK mieć wpływ 

8 Współpracuję z innymi, aby mieć wpływ 

7 Wiem KTO ma wpływ 

6 Znam kontekst polityczny oraz  

uwarunkowania zewnętrzne 

5 Jestem gotowy/a, aby mieć wpływ 

4 Wiem CO chcę zmieniać 
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3 Chętnie podejmuję działania 

2 Wiem DLACZEGO chcę mieć wpływ 

1 Chcę mieć wpływ 

 

Przykład: krok 3 - wiedzieć CO chcę zmieniać - wskaźniki 

 ludzie wierzą w siebie, co skłania ich do zadawania pytań; 

 ludzie czują się zdolni do podejmowania ryzyka; 

 ludzie przyczyniają się do dyskusji (włączają się) i czują się słuchani; 

 ludzie czują, że jako grupa, mogą zmieniać rzeczy; 

 ludzie rozpoznają i celebrują osiągnięcia. 

Powyższe wskaźniki zostały podzielone na pięć różnych wymiarów "wzmacniania" 

społeczności. Wymiary te pokazują procesualną zmianę zarówno u poszczególnych 

członków grupy, jak też grupy jako całości. Potwierdzają, że to, co robimy jako 

grupa, oraz sposób w jaki to robimy, stanowi "wzmacniające" doświadczenie dla 

jednostek oraz grupy jako całości. Te pięć wymiarów empowermentu społeczności 

lokalnej kładzie nacisk na: 

 pewność (confidence), być pewnym siebie - podnosi (wpływa na wzrost) 

umiejętności, wiedzy i wiary w siebie; 

 włączenie (inclusion), być włączonym - jest przeciwieństwem wyłączania 

innych, wpływa na włączanie się ludzi; 

 organizację (organisation), być zorganizowanym - organizować ludzi wokół 

wspólnych spraw i problemów; 

 współpracę (cooperation), być współpracującym - budować pozytywne 

relacje pomiędzy różnymi grupami i sieciami; 

 wpływ (influence), mieć wpływ - prowadzić do oraz tworzyć społeczności, 

które uczestniczą w procesie podejmowania decyzji, wpływają na decyzje, 

usługi oraz działania. 

Z drugiej strony, powyższe wymiary są bardzo ważne, ponieważ odnoszą się do 
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następujących obszarów w obrębie których konieczne będą zmiany. 

 ludzie nie mówią w trakcie spotkań, nie widzą swojej roli w grupie, nie 

rozumieją sposobu, w jaki działa system i struktura grupy, przedkładają 

swoje pomysły nad pomysły grupy, nie interesują ich potrzeby i uczucia 

innych. Zmiana w tym wymiarze oznacza pewną siebie społeczność. 

 ludzie tylko słyszą i słuchają różnych głosów, pracują w sposób, który ma 

negatywny wpływ na innych, nie rozumieją doświadczeń innych, mówią 

tylko za siebie, grupa staje się kliką i jest zamknięta. Zmiana w tym 

wymiarze oznacza włączające społeczności (otwarte); 

 członkowie grupy nie wiedzą, jakie są cele i zasady, nie potrafią 

dokumentować dowodów swojej pracy oraz osiągnięć, mają ograniczone 

oczekiwania ze strony innych członków wobec swojego udziału w 

przedsięwzięciach, stabilność grupy zależy od jednej lub dwóch jednostek. 

Zmiana w tym wymiarze oznacza społeczności zorganizowane. 

 społeczności rywalizują ze sobą o zasoby i o "głos w dyskusji", pracują w 

wąskim/ograniczonym kontekście i nie wykorzystują zasobów innych, 

powielają usługi, wsparcie oraz inne korzyści, czują się odizolowani ze 

swoimi poglądami oraz problemami. Zmiana w tym wymiarze oznacza 

współpracujące społeczności. 

 świadczenie usług nie odpowiada lokalnym potrzebom, występują 

ograniczone możliwości i zasoby społeczności, słabe struktury utrudniające 

uczestnictwo, brak wiedzy na temat tego, czym różni się wkład tej 

społeczności od wkładu innej, zablokowane przez system. Zmiana w tym 

wymiarze oznacza społeczności, które mają wpływ. 

Każdy wskaźnik definiuje i opisuje cechę, której występowanie oznacza, że 

jednostka oraz grupa znajdują się na danym poziomie odpowiadającym gotowości 

do zmiany.  Jeśli taka cecha nie została zaobserwowana, oznacza to że organizator 

SL oraz cała grupa mają nad czym pracować. Inaczej mówiąc, powyższe wskaźniki 

oraz wymiary empowermentu pozwalają organizatorowi SL zidentyfikować mocne 
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strony oraz obszary, które wymagają przepracowania. 

 Linia pozioma tymczasem przedstawia kontinuum wpływu, jaki ma każdy 

członek grupy w jego subiektywnym odczuciu. Praktyka pokazuje, że jednostki 

odczuwają inaczej, aniżeli grupa. Ponadto, to poczucie wpływu zmienia się w 

czasie i zależy od poruszanej w danym momencie kwestii, samopoczucia jednostki 

w danym dniu, itp. Systematyczny wgląd w ten poziom narzędzia pozwala 

zastanowić się nad rzeczami (np. środowisko pracy, kontekst polityczny), które 

mogą powstrzymywać jednostkę od posiadania wpływu bez względu na to, jak 

bardzo dobrze jest ona zorganizowana. Analiza ta pomaga skupić się na 

możliwościach odpowiadających i ważnych dla jednostki, znaleźć i określić 

czynniki blokujące zmianę oraz bariery, zidentyfikować odpowiednie strategie 

oraz metody postępowania, dzięki czemu łatwiej będzie można wprowadzić 

zmianę. 

 Przejdźmy teraz do przedstawienia wskaźników opracowanych do każdego 

z dziesięciu kroków/etapów zasygnalizowanych powyżej. 

Etap 1: Chcę mieć wpływ 

Ludzie: 

 czują, że wokół nich dzieje się coś niedobrego     101 

 czują, że mają prawo wyrazić swój pogląd    102 

 odczuwają niezadowolenie z powodu tego, co się wokół nich dzieje 103 

 mają poczucie sprawiedliwości społecznej    104 

 chcą, aby ich poglądy zostały usłyszane     105 

 rozmawiają ze sobą o swoich problemach i pomysłach   106 

 mają poczucie, że inni podzielają ich poglądy    107 

Etap 2: Wiem DLACZEGO chcę mieć wpływ 

Ludzie: 

 wiedzą, że decyzje podejmowane przez innych mają wpływ na ich życie 201 

 wiedzą, że zmiany nie będzie dopóki oni nie podejmą odpowiedzialności202 

 rozumieją, że sprawy i decyzje, które wpływają na nich,  
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mają także wpływ na innych      203 

 podzielają wspólny cel z innymi ludźmi     204 

Etap 3: Chętnie podejmuję działania 

Ludzie: 

 mają pewność siebie i odwagę do zadawania pytań   301 

 potrafią podejmować ryzyko      302 

 biorą udział w dyskusjach i czują, że są słuchani    304 

 czują, że jako grupa, mogą zmieniać rzeczy (wprowadzać zmiany) 305 

 wiedzą i celebrują osiągnięcia      306 

Etap 4: Wiem CO chcę zmieniać 

Ludzie: 

 mają motywację i są przywiązani do pomysłu    401 

 potrafią wyjaśnić punkt widzenia grupy     402 

 rozumieją sposoby, w jakie cele i działania wpływają na innych ludzi 403 

 rozumieją i zgadzają się z celem i wizją grupy    404 

 rozumieją jak osobiste sprawy stają się częścią grupy   405 

Etap 5: Jestem gotowy/a, aby mieć wpływ 

Jednostki: 

 wiedzą w jaki sposób przyczyniać się do efektywnych spotkań  501 

 mają poczucie, że komunikują się efektywnie    502 

 potrafią wyrazić opinię na temat tego, co robi grupa    503 

 zachowują się w sposób, który nie lekceważy innych ludzi  504 

 rozumieją poglądy ludzi, o których rozmawiają    505 

 dotrzymują obietnic  i traktują wszystkich jednakowo   506 

 dzielą się i uczą się na doświadczeniach innych ludzi   507 

 walczą ze stereotypami, uprzedzeniem oraz dyskryminacją  508 

 są otwarci na innych        509 

 wiedzą, że istnieją konkurencyjne poglądy na dany temat  510 
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Grupa: 

 posiada jasny plan, który został oceniony i zweryfikowany  511 

 posiada demokratyczne struktury, które podejmują decyzje  512 

 komunikuje się efektywnie z członkami     513 

 odzwierciedla ustalone priorytety      514 

 posiada aktywnych i zaangażowanych członków, którzy mają poczucie 

przynależności         515 

 potrafi rozpoznać i rozwiązać konflikt     516 

Etap 6: Znam kontekst polityczny oraz uwarunkowania zewnętrzne 

Grupa: 

 rozumie, że różne czynniki zewnętrzne wpływają na to, co robi 601 

 ma jasność co do tego jakie zewnętrzne czynniki środowiska sprzyjają, a 

jakie nie sprzyjają grupie        602 

 identyfikuje zewnętrzne środowisko i zna siłę wpływu   603 

 posiada uzgodniony pogląd dotyczący swojej siły wpływu  604 

Etap 7: Wiem KTO ma wpływ 

Grupa: 

 wie, jak jest postrzegana przez tych, na których chce mieć wpływ 701 

 posiada plan radzenia sobie z ludźmi, którzy mogą mieć negatywny wpływ 

lub negatywne postawy       702 

 posiada efektywny i użyteczny kontakt z kluczowymi osobami zajmującymi 

odpowiednie pozycje w organizacjach     703 

 prowadzi ludzi we właściwym czasie do osiągania pozytywnych rezultatów 

(maksymalizacja pozytywnych rezultatów)    704 

 wie gdzie znajduje się autorytet w zakresie podejmowania decyzji 705 

Etap 8: Współpracuję z innymi, aby mieć wpływ 

Grupa: 

 nawiązuje kontakt i buduje strategiczne relacje z organizacjami pracującymi 

w podobnych obszarach, ale mającymi odmienną perspektywę 801 
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 promuje dobre relacje między grupami     802 

 "wnosi swój głos" do grup, z którymi współpracuje   803 

 łączy się z innymi grupami - identyfikuje wspólne problemy,  

 zgadza się ze wspólnymi strategiami i zna sprawy nad którymi pracują 

           804 

 rozwija i utrzymuje związki z organizacjami na poziomie centralnym 805 

Etap 9: Wiem JAK wpływać 

Grupa: 

 rozumie różne sposoby/metody wpływania    901 

 posiada promującą i komunikacyjną strategię    902 

 posiada wypracowane stanowisko dotyczące celów    903 

 posiada aktualną informację na temat kontekstów: lokalnego, regionalnego, 

krajowego i globalnego       904 

 komunikuje się efektywnie z różnymi ludźmi oraz organizacjami 905 

 rozumie konkurujące perspektywy na dany temat   906 

 ma realistyczne oczekiwania      907 

 wie do jakiego stopnia chce i potrafi pójść na kompromis  908 

 rozumie gdzie, przez kogo i w jaki sposób podejmowane są decyzje 909 

 pełni rolę adwokata w imieniu swoich członków    910 

 podejmuje wyzwania - w konstruktywny sposób    911 

 posiada plan, który identyfikuje priorytety instytucji sektora publicznego 

          912 

 działa niezależnie od sektora publicznego    913 

Etap 10: Posiadam realny wpływ 

Grupa: 

 prowadzi konsultacje i wyraża opinie (jest proszona o )   1010 

 uczestniczy w zbiorowym podejmowaniu decyzji (joint)  1011 

 zajmuje formalne miejsce w partnerstwie     1012 

 jest zaangażowana w proces kształtowania priorytetów  1013 
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 potrafi identyfikować swój udział      1014 

 jest zapraszana do prowadzenia spotkań w partnerstwie  1015 

 jest zachęcana i wspierana to udziału (przez innych partnerów)  1016 

 inicjuje wspólne dyskusje na temat władzy, ograniczeń, ról, funkcji 

partnerstwa, itp.        1017 

 otrzymuje informację zwrotną, która jest pożądana i cenna  1018 

 dostrzega pożądane zmiany, które pojawiają się z podejmowanych przez nią 

wyzwań         1019 

 Narzędzie to jest bardzo elastyczne i może być wykorzystywane: 

 w dyskusji na temat stopnia zgodności celów i struktur grupy;  

 do monitorowania i ewaluacji wpływu jaki jednostki mają na decyzje 

podejmowane przez partnerstwa; 

 do identyfikowania organizacyjnej zdolności do wywierania wpływu; 

 do określania tego, co jednostka potrzebuje, aby mieć większą możliwość 

wpływania; 

 do definiowania zewnętrznych czynników, które determinują poziom 

wpływu jednostek; 

 do pomocy w utrzymaniu właściwego kierunku zmian oraz działań; 

 jako swego rodzaju "checklista" (lista weryfikująca) do określania zmiany. 

Innym narzędziem służącym do ewaluacji działań o szerokim zastosowaniu w 

(współ)pracy społeczności lokalnej z instytucjami oraz partnerstwami jest ECHO.  

Pozwala ono ocenić w jakim stopniu instytucje te są otwarte na wpływy ze strony 

społeczności lokalnej oraz jakim potencjałem dysponują, który odpowiada na te 

wpływy. Otwartość odnosi się do struktur, procesów, postaw, umiejętności i kultur 

organizacyjnych, które powodują, że dana instytucja bierze pod uwagę propozycje 

ze strony społeczności lokalnej oraz podejmuje współpracę z jej 

przedstawicielami. Potencjał czy zasoby instytucjonalne wykorzystywane do 

reagowania na propozycje ze strony środowiska dotyczą różnego typu ograniczeń 

(prawnych, finansowych czy praktycznych), które mają istotny wpływ na rodzaj i 
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jakość tej współpracy.   

 Forma graficzna ECHO jest podobna to tej, która została omówiona 

powyżej. Echo składa się z dwóch linii, które są względem siebie prostopadłe.  

Linia pozioma (horyzontalna) przestawia proces od podejmowania działań DLA 

społeczności do działania Z społecznością - zaangażowaną oraz "wzmocnioną". 

Proces ten podzielony został na 10 etapów, które w kolejności od najniższego 

oznaczają: 

1. organizacja (O) zamknięta na wpływ środowiska lokalnego - (wskaźniki) 

 O nie rozumie pojęcia "wpływ środowiska", nie dyskutuje na ten temat; 

 nie podejmuje działań w środowisku; 

 decyzje są podejmowane przez badaczy; 

 zaangażowanie społeczności odbywa się tylko za pośrednictwem 

konsultantów; 

 usługi mają charakter biurokratyczny, są niedostępne i oparte na 

ułatwieniach w dostarczaniu usług; 

 brak partnerstwa; 

 zamknięty język urzędników, który nie sprzyja współpracy 

2. odpowiada na potrzeby jednostek - (wskaźniki) 

 preferuje podejście zorientowane na jednostkę-klienta, co oznacza 

indywidualizację usług; 

 podejmuje decyzje tylko na podstawie własnych ocen i własnego sposobu 

definiowania potrzeby; 

3. nawiązuje kontakt z ludźmi- (wskaźniki) 

 interesuje się opiniami ludzi, ale oczekuje, że będą oni postępowali zgodnie 

z istniejącymi strukturami; 

 odpowiada na pytania ze strony jednostek; 

 informuje ludzi, że jest dostępna dla wszystkich (chociaż w rzecywistości są 

to działania pozorne) 

4. przenosi akcent z jednostek na grupy i społeczności 
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 rozumie, że poglądy jednostek niekoniecznie odzwierciedlają opinię 

środowiska; 

 zaczyna rozumieć, co oznacza społeczność w konkretnym kontekście i dzieli 

się tą wiedzą z innymi; 

 uświadamia sobie ograniczenia wynikające z pracy z jednostkami i 

aktywnie poszukuje opinii w zorganizowanych grupach; 

 rozpoznaje, że działania podejmowane z jedną społecznością mają 

konsekwencje dla/w innych społecznościach; 

5. rozpoznaje i rozumie wartość wpływu środowiska 

 traktuje społeczność jako wyzwanie, a nie zagrożenie; 

 rozumie, że wpływ społeczności może zaoszczędzić czas oraz pieniądze; 

 aktywnie wsłuchuje się w "głos" społeczności oraz tego, co jest dla niej 

ważne; 

 rozumie, że wpływ społeczności prowadzi do długofalowych rezultatów;  

6. rozpoznaje możliwości wpływu 

 rozumie, że pełni istotną rolę w zachęcaniu społeczności do wywierania 

wpływu; 

 ma świadomość, że jej własne struktury oraz procesy mogą pozytywnie 

oraz negatywnie wpływać na możliwości jak i poziom zaangażowania 

społeczności. 

7. wspiera społeczności w wywieraniu wpływu 

 zaczyna traktować społeczność jako równego partnera; rozpoznaje w niej 

eksperta 

 wspiera społeczności o mniejszym poziomie wpływu na zmianę; 

 jest adwokatem w imieniu grup; 

 zachęca społeczności do zwiększania swoich oczekiwań 

8. pracuje razem ze społecznością 

 tworzy pozytywny związek z społecznościami; 

 angażuje społeczności w procesy, struktury instytucjonalne odpowiadające 
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tym, które funkcjonują w społecznościach; 

 tworzy wspólne dokumenty strategiczne. 

9. zmienia sposób dotychczasowego działania 

 wpływa na zmianę kultury organizacyjnej  (normy, wartości, itp.); 

 dzieli się dobrymi praktykami; 

 rozpoznaje różne poziomu wpływu między społecznościami; 

 docenia czas, energię oraz zaangażowanie społeczności; 

 testuje decyzje, strategie, plany z potrzebami społeczności 

10. otwiera się na wpływ ze strony społeczności 

 podejmuje konstruktywne relacje i dialog ze społecznościami na temat 

priorytetów oraz możliwości; 

 świadczy usługi o najwyższej jakości dla większej liczby ludzi; 

 ocenia rezultaty oraz dostosowuje usługi do potrzeb społeczności; 

 społeczność zna wyniki "wpływu" oraz rozumie relacje między swoimi 

zasobami oraz rezultatami; 

 społeczność czuje się włączona i ważna 

Linia pionowa (wertykalna) z kolei wskazuje na poziom potencjału do reagowania 

na wpływy ze strony środowiska lokalnego. Odnosi się do tych ograniczeń, które 

występują poza kontrolą instytucji, czyli mają charakter zewnętrzny (np. prawne, 

strukturalne, środowiskowe, polityczne czy ekonomiczne), np. nietrafne cele (cele 

mogą nie odpowiadać lokalnym potrzebom, co prowadzi do tego, że instytucja ma 

ograniczony wpływ na zmianę);  lokalne podziały polityczne, itp. 

 Ostatnie narzędzie, które zostanie omówione w niniejszym opracowaniu to 

lista zawierająca ocenę gotowości jednostki, grupy, społeczności lokalnej do 

podejmowania współpracy w danej społeczności. Gotowość zdefiniowana jest jako 

stopień w jakim jednostka, grupa, organizacja czy społeczność są psychicznie 

przygotowane oraz zmotywowane do wykorzystania swoich zasobów w celu 

rozwiązania specyficznych problemów lub podejmowania szczególnych działań. 

Gotowość jest integralną częścią powodzenia danej interwencji. 
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Ocena gotowości indywidualnej 

Wykorzystaj poniższą listę twierdzeń do oceny swojej własnej gotowości do 

podejmowania współpracy ze społecznością. 

 

 Rozumiem i chętnie opracuję wartości oraz zasady związane z wyłonieniem 

lidera w społeczności współpracującej; 

 Jestem otwarty/a na uczenie się nowych umiejętności oraz zachowań, tj. 

bycie liderem, podejmowanie decyzji oraz umiejętności rozwijania grupy; 

 Potrafię słuchać i posiadam dobre umiejętności komunikacyjne; 

 Chętnie dzielę się swoimi wartościami oraz doświadczeniem życiowym z 

kolegami i członkami społeczności; 

 Chętnie podejmę rolę mentora oraz osoby poddanej procesowi mentoringu; 

 Mam świadomość ile czasu wymaga wspieranie procesu zmiany; 

 Moja organizacja oraz rodzina rozumieją moje zaangażowanie w to 

przedsięwzięcie; 

 Jestem otwarty na ludzi o odmiennych poglądach; 

 Chętnie zrezygnuję z własnych celów na rzecz realizowania celów mojej 

grupy oraz społeczności; 

 Chętnie pomyślę i podejmę działania sam/a - będę kreatywny i twórczy; 

 Rozumiem zasadę zrównoważonego rozwoju oraz jej odniesienie do moich 

wyborów. 

Ocena gotowości grupy  

Zaangażuj wszystkich członków grupy do wypełnienia poniższej listy, a następnie 

porównaj odpowiedzi. 

 

 Jesteśmy gotowi do określenia wspólnych celów oraz wyzwań; 

 Posiadamy silną grupę liderów, którzy są gotowi "walczyć do końca"; 

 Nasza grupa rozumie wartości i zasady związane z kierowaniem 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”  

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Strona | 56 

społecznością współpracującą; 

 Posiadamy członków o wysokich umiejętnościach społecznych, tj. słuchania, 

negocjowania, budowania konsensusu, rozwiązywania problemów; 

 Posiadamy członków grupy, którzy rozumieją potrzebę zachowania 

równowagi między procesem (jak), i produktem (co); 

 Członkowie naszej grupy rozumieją swoje role i wiedzą w jaki sposób 

przyczyniać się do realizacji celów grupowych; 

 Nasza grupa posiada jasne zasady pracy (sposoby i metody dzięki którym 

grupa może pracować efektywnie); 

 Nasza grupa odzwierciedla (reprezentuje) różnorodność naszej 

społeczności; 

 Członkowie naszej grupy są związani ze społecznością i rozumieją jej 

historię, politykę oraz ścieżki rozwoju; 

 Członkowie naszej grupy chętnie przedkładają zadania grupy nad swoimi 

własnymi; 

 Członkowie naszej grupy realizują swoje obietnice; 

 Członkowie naszej grupy mają poczucie humoru. 

 

Ocena gotowości społeczności do współpracy 

Wykorzystaj poniższą listę do oceny gotowości organizacji i instytucji 

funkcjonujących w społeczności lokalnej do współpracy. 

 

 Mamy organizacje i przedsiębiorstwa o długiej historii związanej z 

aktywnym zaangażowaniem społeczności; 

 organizacje, które nas finansują mają misję podobną do naszych grup, 

ukierunkowaną na poprawę zdrowia oraz jakości życia społeczności; 

 jest zdefiniowana struktura  organizacyjna, którą podmioty sponsorujące 

albo przejmą albo też stworzą, żeby wspierać wysiłki społeczności; 

 organizacje sponsorujące biorą udział we wspólnym planowaniu i akcjach, 
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jak również mają swoich pracowników zaangażowanych w działalność 

środowiskową; 

 organizacje i sponsorzy skorzystają na włączeniu do wydarzeń 

organizowanych przez społeczności; 

 organizacje i sponsorzy udzielą koniecznego wsparcia finansowego oraz 

zasobów ludzkich, lub pomogą w rekrutacji profesjonalistów; 

 te organizacje oraz sponsorzy są zaangażowani w stałe podnoszenie jakości 

oraz trwałą zmianę; 

 

Ogólna liczba wskazań: …………………………………. 

 

Ocena gotowości społeczności 

Wykorzystaj poniższą listę do oceny zdolności społeczności lokalnej do działania. 

Czy obywatele są gotowi na zmianę? 

 

 mamy wystarczające poparcie ze strony większej społeczności oraz zgodę 

na podejmowanie działań; 

 nasza grupa charakteryzuje się podstawową wiedzą, doświadczeniem oraz 

talentem do podejmowania szeroko zakrojonych wysiłków na rzecz 

społeczności; 

 jest gotowość oraz potrzeba wprowadzenia nowego rodzaju kierowania 

oraz nowych podejść do społeczności; 

 zidentyfikowaliśmy jednostki oraz grupy, które mogą czuć się zagrożone 

przez nasze działania oraz zbudowane relacje; 

 mamy ludzi w naszej społeczności, którzy są mocno przywiązani do idei 

łączenia różnych środowisk, poglądów, idei oraz wypracowania strategii 

obejmującej te wszystkie społeczności. 

 

Ogólna liczba wskazań dotycząca społeczności:…………………………………………. 
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Suma wszystkich wskazań z 37 możliwych twierdzeń. ………………………………… 

 

Analiza wyników: jeśli zaznaczyłeś/łaś przynajmniej 50% wszystkich pytań ze 

wszystkich czterech list, oznacza to, że posiadasz zasoby oraz niezbędne postawy 

do tego, aby podążać naprzód. Wynik niższy niż 50% nie oznacza porażki - wybierz 

dwa lub trzy atrybuty z każdej listy i skoncentruj się na poprawie opisanych 

sytuacji do tego stopnia, aby stały się one dostępną wartością. Pamiętaj: zmiana 

wymaga czasu!39 

                                                        
39 zob. D. Ayre, G. Clough, T. Norris, 2002, Facilitating Community Change Handbook, The Grove 

Consultants and International Community Initiatives, LLC, s.9-13. 
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SŁOWNICZEK WYBRANYCH POJĘĆ 
 

 

INPUTS 

(dane i zasoby 
wejściowe, 

początkowe) 

 
Obejmuje on rozmaite zasoby programu interwencji, które 
umożliwiają zrealizowanie ustalonych na wstępie celów. Zaliczyć 
można tutaj podmioty zaangażowane w badania (np. pracownicy 
danej instytucji pomocy społecznej, wolontariusze), miejsce 
gromadzenia informacji i jego wyposażenie (np. pomieszczenia, 
sprzęt komputerowy, biurowy, różnorodne urządzenia), 
harmonogram zajęć, itp. Zasoby te pełnią istotną funkcję 
wspierającą etap przygotowania programu, jego realizacji, jak 
też analizy wyników. 
 

 

MODEL LOGICZNY 

PROGRAMU INTERWENCJI 

 
Obejmuje zasoby wejściowe, działania, bezpośrednie wyniki, 
korzyści wstępne, korzyści krótkofalowe oraz korzyści 
długofalowe 
 

 

 

OUTCOMES (rezultaty) 

 
To rezultaty (korzyści) dla uczestników pojawiające się po 
zakończeniu interwencji. Wyróżnia się rezultaty twarde 
(ilościowe) oraz miękkie (jakościowe), jak również  
krótkoterminowe lub długoterminowe. Istotną rolę odgrywają 
rezultaty miękkie, ponieważ "przekładają się" one zazwyczaj na 
określoną wiedzę, umiejętności, postawy, zmianę systemu 
wartości, zachowania, statusu czy pozycji oraz poprawę 
społecznego funkcjonowania. Przykładowo będą to znalezienie 
pracy, poprawa stanu psychicznego, zwiększenie umiejętności 
czytania, pisania czy radzenia sobie z kryzysem.  
 

 

Outputs (wyniki 
działań, produkty) 

 
To bezpośrednie efekty działań podejmowanych w ramach 
interwencji (w trakcie jej trwania), takie jak na przykład liczba 
dostarczonych posiłków, liczba przeprowadzonych szkoleń, 
liczba świadczonych usług, itp. Zakłada się, że mają one 
charakter ilościowy oraz że powinny przynieść pożądane efekty 
dla podmiotów ewaluowanych w oparciu o program interwencji.  
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USŁUGI 

 
T. Tripodi definiuje je jako zespół zorganizowanych działań 
przeznaczonych do rozwiązywania problemów społecznych, 
zaspokajania potrzeb jednostek, jak też promowania zdrowia i 
funkcjonowania społecznego określonych systemów ludzkich. 
Świadczenie usług jest dostosowane do potrzeb jednostek i 
stanowi konsekwencję podejmowanych wcześniej działań 
interwencyjnych oraz programu pomocy. 
 

 

 

ZMIANA 

 
pojęcie znaczeniowo najszersze, neutralne; nowy stan rzeczy w 
ramach funkcjonującego systemu społecznego lub jego 
przekształcenia wynikające z podjęcia świadomych działań 
przez człowieka; efekt endogennego rozwoju systemu lub jego 
dostosowania się do zmian otoczenia; poprzez zmianę wskazuje 
się jedynie zaistnienie nowego stanu, odbiegającego od tego, co 
było; jest cechą takich określeń, jak innowacja, reforma 
społeczna. 
 

 

INTERWENCJA 

SPOŁECZNA 

 
to chęć naprawienia czegoś co zostało uznane za zepsute 
(kontekst problemów społecznych); sygnalizuje występowanie 
zjawisk wskazujących na odbieganie od pożądanego stanu 
rzeczy (takie które wywołują rezonans w świadomości ludzi); 
zjawiska wymagają podjęcia określonych działań naprawczych 
czyli interwencji; podjęte działanie/a zmierza/ją do rozwiązania 
istniejącego problemu (możliwe powstanie nowych praktyk). 
 

 

MODEL CIPP 

 
Cztery główne komponenty modelu odpowiadające logice 
każdego działania. Kontekst odnosi się do celów (C jak context). 
Wkład dotyczy planów ich osiągnięcia (I jak input). Proces 
odnosi się do realizacji tych planów. Produkt dotyczy wyników 
jakie zostały w dzięki realizacji planów uzyskane. 
 

 

 

MODEL SPOŁECZNO-

EKOLOGICZNY  

 
Obejmuje kilka poziomów i definiuje rodzaj zmiany: 
Poziom jednostek – wiedza, postawy, umiejętności, kompetencje, 
opinie. Poziom interpersonalny – rodzina, przyjaciele, sieci 
społeczne. Poziom organizacyjny – organizacje, instytucje 
społeczne, relacje, wzory interakcji, usługi, dostępność. Poziom 
społeczności (środowiska) – relacje między organizacjami, 
wartości, normy, systemy wsparcia, akcje obywatelskie, 
infrastruktura. Poziom polityk publicznych – krajowy, prawo 
lokalne oraz uregulowania prawne. 
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CEL(E) 

 
to pewien oczekiwany stan rzeczy, do którego powinny 
doprowadzić podejmowane działania, a nie samo dążenie, 
zamiar czy usiłowanie; powinny być określane w kategoriach 
stanu rzeczy, który chce się osiągnąć; istotna hierarchia celów. 
Ustalając cel, zadajemy sobie pytanie, jaki jest obecny stan 
danego problemu (diagnoza sytuacji) i co chcemy osiągnąć (stan 
przyszły, czyli cel). Stawiając sobie cele, chcemy zmienić 
sytuację. 
 

 

 

WSKAŹNIKI   

 
Podstawą do ustalenia dobrych wskaźników jest przede 
wszystkim jasne określenie: co ma być dostarczone przez 
interwencję, na co zostaną zużyte środki w toku zaplanowanych 
działań – czyli zdefiniowanie produktów, jakie zmiany w sytuacji 
lub cechach beneficjentów interwencji mają zostać osiągnięte 
bezpośrednio w wyniku podjętych działań – czyli zdefiniowanie 
rezultatów, jak taka zmiana sytuacji lub cech beneficjentów 
bezpośrednich wpłynie na ich kondycję w dłuższym okresie 
czasu – czyli ustalenie, jaki jest planowany wpływ lokalny 
(trwały rezultat); jak dana interwencja wpłynie na rozwiązanie 
określonego problemu społecznego, do którego jest skierowana 
– czyli definicja wpływu globalnego w zakresie takich kwestii, 
jak np. rozwiązanie problemu bezrobocia, ograniczenie 
przestrzennej mobilności pracowników, wykluczenie społeczne 
określonych grup itp. 
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