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Cele ewaluacji zewnętrznej  
 

Celem głównym ewaluacji zewnętrznej jest ocena zmiany postaw i efektów oddziaływania na 

odbiorców i użytkowników modelu pracy wychowawczej ukierunkowanej na aktywizację 

zawodową wychowanków i wychowanek Domów dla Dzieci wypracowanego w I fazie 

projektu. Ocena ta zostanie przeprowadzona w oparciu o wskaźniki realizacji projektu i tym 

samym dostarczy również danych na temat oceny realizacji wskaźników projektu. 

Zebrane dane można potraktować także jako rekomendacje dotyczące takiego 

przygotowania modelu, który odpowiada na rzeczywiste potrzeby wychowawców i 

wychowanków.  

Założeniem ewaluacji zewnętrznej jest ocena realizacji fazy testowania po jej zakończeniu.  

W trakcie trwania projektu była realizowana również ewaluacja wewnętrzna i zgodnie z 

intencją Zamawiającego zadaniem ewaluacji zewnętrznej jest dopełnienie ewaluacji 

wewnętrznej oraz analiza zebranych w trakcie trwania projektu materiałów ewaluacyjnych 

takich jak ankiety i zapisy wywiadów. Ewaluacja z jednej strony pozwoli na zbadanie jakości 

przewidzianych w modelu form wsparcia zrealizowanych w trakcie etapu testowania, a z 

drugiej zaś na zbadanie ich wpływu na odbiorców i użytkowników. 

Zakres ewaluacji zewnętrznej 
 

Poniżej przedstawiono zakres realizowanej ewaluacji. 

Tabela 1. Zakres ewaluacji wewnętrznej 

Zakres Realizacja 

Zakres podmiotowy  Wychowawcy domów dla dzieci biorący udział w 
projekcie 

 Wychowankowie i wychowanki domów dla dzieci 
biorący udział w projekcie 

 Pracodawcy 

 Zespół projektowy 

 Eksperci zajmujący się problematyką placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
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Zakres przedmiotowy Projekt „Q pracy!” w zakresie pomiaru efektywności 

testowanego modelu (faza testowania). 

Zakres czasowy Po zakończeniu fazy testowania. 

Zakres terytorialny Województwo pomorskie – 6 domów dla dzieci (Gdańsk, 

Pogórze, Dzierzgoń, Ustka)  

Odbiorcy badania  Lider i partnerzy projektu (rezultaty 

przeprowadzonego badania będą wykorzystane 

przez Lidera projektu do oceny jego skuteczności) 

 Eksperci przygotowujący produkty finalne (do 

modyfikacji wstępnych wersji tychże produktów)  

 Uczestnicy projektu (wychowawcy i 

wychowankowie/wychowanki, pracodawcy) 

 Inni interesariusze 

 

Ewaluacja zewnętrzna jest ściśle powiązana z oceną realizacji wskaźników realizacji celów 

projektu. Poniższa tabela przedstawia cele i wskaźniki, które wyznaczyły ramy 

zaplanowanych działań ewaluacyjnych. 

Tabela 2. Wskaźniki realizacji celów projektu możliwe do monitorowania w fazie testowania 

Cele projektu Wskaźniki 

CEL GŁÓWNY:  

Zwiększenie o min. 60% skuteczności 

obowiązującego systemu wsparcia 

usamodzielniających się wychowanków  

w  6 placówkach opiekuńczo-

wychowawczych z woj. pomorskiego 

do maja 2015, poprzez wdrożenie 

modelu wczesnej interwencji 

bazującego na trójsektorowej 

współpracy. 

Liczba placówek, w których zwiększyła się o min. 60% 

skuteczność oddziaływania systemu wsparcia 

usamodzielniających się wychowanków poprzez 

wdrożenie modelu  

Liczba wychowanków, u których zaobserwowano wzrost o 

60% skuteczności metod wychowawczych w obszarze 

aktywizacji społeczno-zawodowej 

Liczba wychowawców, u których zaobserwowano wzrost o 

60% wiedzy w zakresie innowacyjnych metod wsparcia 

usamodzielniających się wychowanków placówek 
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CEL SZCZEGÓŁOWY 1  

Zwiększenie o 60% wiedzy kadry 6 

placówek opiekuńczo-wychowawczych 

z woj. pomorskiego nt. nowego 

narzędzia w postaci innowacyjnego 

modelu pracy w placówkach 

ukierunkowanego na sferę aktywności 

zawodowej wychowanków wraz z 

metodyką realizacji modelu w postaci 

programu szkoleniowego do 

października 2014. 

Liczba wychowawców, u których zaobserwowano wzrost o 

60% kompetencji w zakresie wsparcia usamodzielniających 

się wychowanków placówek 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2  

Zwiększenie o 60% kompetencji 

społecznych w grupie wychowanków 6 

placówek opiekuńczo-wychowawczych 

z woj. pomorskiego do października 

2014. 

Ilość wychowanków, u których wzrosło o minimum 60%  

poczucie wpływu na własne życie  

Ilość wychowanków, u których wzrosła o minimum 60% 

samoocena  związana z umiejętnością poradzenia sobie na 

otwartym rynku pracy 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3  

Nabycie praktycznych umiejętności 

zawodowych w miejscu pracy przez  

wychowanków 6 placówek opiekuńczo-

wychowawczych z woj. pomorskiego 

do października 2014 

Ilość wychowanków, którzy zwiększyli o 60%  praktyczne 

umiejętności zawodowe 

Ilość wychowanków, którzy zwiększyli o 60% wiedzę na 

temat wymagań pracodawców w stosunku do 

pracowników 

Metodologia ewaluacji zewnętrznej 
 

Metody badawcze 

Zaproponowany w niniejszym badaniu zestaw metod badawczych ma charakter 

komplementarny. Wykorzystano różnorodne, jakościowe oraz ilościowe narzędzia badawcze 

i analityczne, co pozwoliło na zebranie kompleksowych i wyczerpujących informacji, 

pozyskanych od szerokiego kręgu osób. Różnorodność technik gromadzenia informacji i ich 

analizy pozwoli lepiej poznać i zrozumieć przedmiot badania oraz umożliwi dokonywanie 

odniesień i porównań. Poniżej zaprezentowano zestawienie zrealizowanych metod/technik 

badawczych. 
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Tabela 3. Syntetyczne zestawienie metod badawczych 

Metoda badawcza/technika Plan realizacji 

Analiza dokumentów  Analiza dokumentów tworzonych przez 

wychowawców w trakcie trwania projektów 

 Analiza dokumentów zebranych w ramach 

ewaluacji wewnętrznej (raportu z ewaluacji 

wewnętrznej) oraz zebranych materiałów (ankiet 

ewaluacyjnych, kwestionariuszy, zapisów 

wywiadów grupowych) w tym ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów dotyczących oceny 

cyklu szkoleniowego 

 

Indywidualne wywiady pogłębione 

(IDI) 

Zaplanowano realizację indywidualnych wywiadów 

pogłębionych z następującymi grupami osób biorących 

udział w projekcie: 

 Pracodawcy (20), którzy przyjęli na staż 

wychowanków 

 Wychowankowie (20), którzy brali udział w 

projekcie 

 Osoby prowadzące zajęcia z uczestnikami projektu 

(2) 

 Osoby wchodzące w skład zespołu projektowego 

(2)  

 Dyrektorzy placówek, które brały udział w 
projekcie, którzy nie wejdą w skład panelu 
ekspertów 
 

Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) Zaplanowano realizację zogniskowanego wywiadów 

grupowych z następującą grupą osób biorących udział w 

projekcie: 

 Wywiad grupowy (fokus) przeprowadzony z 

wychowawcami testującymi model dotyczący 

oceny wpływu pracy z modelem na zmianę postaw 

wychowawców w swojej pracy zawodowej, 

efektów oddziaływania modelu oraz identyfikacji 

wyzwań w pracy nowymi metodami 

 Panel ekspercki – zespół projektu „Q pracy!”, 
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dyrektorzy/koordynatorzy Domów dla Dzieci i inne 

osoby zaangażowane w działania na rzecz projektu. 

Wywiad będzie dotyczył oceny działań 

projektowych oraz rekomendacji do modelu. 
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Wyniki ewaluacji zewnętrznej 

Analiza dokumentów 

Przeanalizowano dokumenty tworzone przez wychowawców na początku fazy testowania. 

Były to następujące dokumenty: Analiza Mocnych Stron i Potrzeb Dziecka, Indywidualny Plan 

Pomocy Dziecku oraz Plan Pomocy Dziecku – cele krótkoterminowe. Dokumenty te zostały 

przygotowanie bardzo szczegółowo dla wszystkich wychowanków, można więc stwierdzić na 

tej podstawie, że wychowawcy byli dobrze przygotowani do pracy z młodymi ludźmi podczas 

przygotowywania ich do wzięcia udziału w stażu. Indywidulany Plan Pomocy Dziecku zgodnie 

z modelem testowanym w projekcie został poszerzony o pytania dotyczące przygotowania 

do pracy zawodowej. 

Warto zwrócić uwagę na nazewnictwo dokumentów, które wydaje się nie być do końca 

zgodne z ideą projektu wprowadzającego model wychowawcy-mentora. Nazwa „Plan 

Pomocy Dziecku” – dokument podpisywany również przez wychowanka - wyraźnie wskazuje 

na to, kto komu pomaga, ustawiając od razu relację bardzo mocno hierarchicznie. Młody 

człowiek w wieku 15-19 lat również nie określa siebie już jako dziecko. Wprowadzany model 

wychowawcy-mentora kładzie punkt ciężkości na wzmacnianiu wychowanka poprzez 

zachęcanie go do brania odpowiedzialności za własne życie i do samodzielności, dlatego 

nazwę tę można by zastąpić bardziej neutralną i adekwatną, jak. np. Cele na najbliższe trzy 

miesiące lub Plan Rozwoju.  
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Analiza materiałów z ewaluacji wewnętrznej 

Przeanalizowano wszystkie zebrane przez zespół projektowy materiały z ewaluacji 

wewnętrznej. Były to materiały ilościowe oraz jakościowe. Wśród materiałów ilościowych 

dwie ankiety ewaluacyjne i kwestionariusz kompetencji mentorskich przeprowadzone 

dwukrotnie na grupie wychowawców biorących udział w projekcie oraz kwestionariusz 

mentoringu przeprowadzony dwukrotnie na grupie wychowanków. Wśród materiałów 

jakościowych znalazły się zapisy 6 wywiadów grupowych z wychowawcami prowadzonych na 

początku i w trakcie trwania projektu oraz raport z wywiadów indywidualnych z 

wychowawcami. Materiały te zostały poddane analizie, a wnioski z tej analizy weszły w skład 

raportu ewaluacji wewnętrznej. Z uwagi na to, że raport ewaluacji zewnętrznej opisuje 

doświadczenia uczestników projektu z perspektywy retrospektywnej, natomiast ewaluacji 

dokonywana w trakcie projektu jest w stanie uchwycić te doświadczenia w trakcie ich 

trwania, ważne jest, aby dla pełnej oceny przebiegu i efektów projektu połączyć obydwie 

perspektywy.   

W ocenie ewaluatora wszystkie materiały zostały zebrane z zachowaniem wszelkich zasad 

metodologii badań społecznych, w sposób kompetentny i świadczący o dużych 

umiejętnościach badawczych zespołu projektowego. Ewaluator po zaznajomieniu się z 

materiałami i ich analizie potwierdza wszystkie wnioski zawarte w raporcie z ewaluacji 

wewnętrznej. 

Ocena cyklu szkoleniowego 

Ocena cyklu szkoleniowego została dokonana na podstawie materiałów dostarczonych przez 

Zamawiającego. 

• Ankieta ewaluacyjna dotycząca jakości szkoleń wypełniana przez uczestników szkoleń 

(wychowawców) po całym cyklu szkolenia (ankieta audytoryjna PAPI) 

• Testy wiedzy 
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• Cztery fokusy przeprowadzone z uczestnikami szkoleń po zakończeniu cyklu szkoleń 

dotyczące oceny przeprowadzonych szkoleń oraz samooceny własnego przygotowania do 

testowania modelu. 

Jeśli chodzi o ocenę szkoleń, należy podkreślić, że wszyscy uczestnicy ocenili szkolenia jako 

przydatne dla swojej pracy wychowawczej – ponad połowa jako bardzo przydatne. Prawie 

wszyscy (97%) ocenili także, że ich kompetencje wzrosły na skutek odbytych szkoleń – 64% 

określiło, że w stopniu bardzo wysokim lub wysokim, a 32%, że w średnim. 

Wykres 1: Ogólna ocena przydatności szkoleń odbytych w ramach projektu „Q pracy!” dla 

swojej pracy wychowawczej (odpowiedzi „raczej nieprzydatne” i „całkowicie 

nieprzydatne” nie wystąpiły) 
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Wykres 2: Ocena tego, czy badany/a zauważył/a wzrost swoich kompetencji w zakresie 

wsparcia usamodzielniających się wychowanków (odpowiedź „zdecydowanie nie wzrosły” 

nie wystąpiła) 

 

Wykres 3: Ocena tego, w jakim stopniu wzrosły kompetencje w zakresie wsparcia 

usamodzielniających się wychowanków (odpowiedź „wzrosły w bardzo małym stopniu” 

nie wystąpiła) 

 

32% 

65% 

3% 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

zdecydowanie wzrosły raczej wzrosły raczej nie wzrosły 

Subiektywna ocena tego, czy po szkoleniach 
wzrosły kompetencje badanych 

16% 

48% 

32% 

3% 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

wzrosły w bardzo 
dużym stopniu 

wzrosły w dużym 
stopniu 

wzrosły w średnim 
stopniu 

wzrosły w małym 
stopniu 

Subiektywna ocena stopnia, w jakim wzrosły 
komptetencje badanych 



 
  
 

12 
 

 

Na podstawie analizy wywiadów grupowych wyciągnięto następujące wnioski. Szkolenia 

pobudziły uczestników do refleksji nad własną pracą wychowawcy i wiele osób wskazywało, 

że uświadomiły im rzeczy, nad którymi do tej pory się nie zastanawiali. Najważniejszym 

odkryciem było nadanie innej perspektywy procesowi usamodzielnienia – że jest to proces, 

który rozpoczyna się dużo wcześniej niż do teraz o tym myślano, czyli w momencie przyjęcia 

dziecka do domu, a nie na pół roku przed osiągnięciem przez niego pełnoletności. 

Ważne, aby wcześniej usamodzielniać, wyłapywać zainteresowania, nie przymuszać. 

Zauważać silne strony. 

Sednem metody jest inne rozumienie usamodzielnienia, nie jako procedury, tylko jako 

procesu od samego początku, kiedy dziecko trafi do placówki. 

Teraz widzę jak ważne jest, żeby umożliwić dziecku realizację ról liderskich, żeby dawać 

wybór, żeby mogło przeżyć porażkę i widzieć, że to nie koniec świata. 

Podkreślono rolę nauki umiejętności ułatwiających samodzielne poruszanie się w świecie 

takich jak trening budżetowy czy przewidywanie konsekwencji decyzji finansowych (np. 

podpisanie umowy na internet/telefon). 

Najważniejsze, aby nauczyć dbania o własne potrzeby i o swoje sprawy, włączać do 

samodzielnego życia, uczyć sprzątać, uczyć robić zakupy, załatwiać sprawy urzędowe. 

Nawet uczyć takich rzeczy, jak otwieranie drzwi kluczem – nie maja o tym pojęcia. Są mali, 

ale trzeba ich wdrażać w system rodziny. Pokazać, jak się miesza jedzenie na patelni, 

przewracać placki albo że się myje podłogę, jak spadnie tłuszcz. 

Teraz mamy większą świadomość, po co ich włączać w obowiązki domowe. Wcześniej był 

harmonogram, klapki, system, on musi, jego obowiązek. A teraz dlaczego nie miałabym go 

wysłać na pocztę albo dać 10 złotych, żeby kupił cytryny? Zgubisz się? Ale masz telefon. 

Wyszłam poza system. 

Wiele osób wskazało również na zmianę swojego systemu myślenia o dziecku i swoim 

miejscu w procesie jego wychowania jako modelu postaw i zachowań, szczególnie 
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dotyczących przyszłego rozwoju zawodowego dziecka. Uczestnicy dostrzegli to, że modelują 

zachowania wychowanków, że to oni zapoznają ich ze światem: 

Mam potencjał. Mogę coś zaoferować. Moja rola jest ważna. 

Poznałam siebie, uświadomiłam sobie, jaką mam odpowiedzialną rolę. Skupiłam się na 

wykonaniu zadania, a nie na tym, co [dzieci] do mnie mówiły. 

Zwracano uwagę na komunikację – jak ważna jest jej rola: 

Nie byłam świadoma, że rozmawiając z dzieckiem, realizuję swoje potrzeby, a nie jego, np. 

kiedy mówię: Jestem z Ciebie dumna. 

Szkolenia nadały też nową perspektywę narzędziom do tej pory używanym w pracy z dziećmi 

(IPP, genogram). Większość uczestników używała wcześniej tych narzędzi, ale nie do pracy 

nad aktywizacja zawodową. Także sam staż zyskał inny wymiar: 

Kierowaliśmy się tym, że [wychowanek] zarobi własne pieniądze w trakcie prac sezonowych, 

a nie jego zainteresowaniami, zdolnościami. 

Podnoszono też kwestię wyboru szkoły, zauważano, że do tej pory nie skupiano się na 

możliwościach i predyspozycjach wychowanków, tylko na samym fakcie ukończenia „jakiejś 

szkoły” lub czynności uczenia („masz się uczyć”). Ważne więc okazało się słuchanie i 

obserwowanie wychowanka.  

Ważne okazały się też wskazówki związane z budowaniem sieci pracodawców – do tej pory 

bazowano na zasobach prywatnych, teraz uczestnicy zyskali wiedzę, z jakich narzędzi w tym 

zakresie mogą skorzystać. Ważne okazały się wskazówki dotyczące współpracy z urzędami 

pracy, doradcami zawodowymi oraz OHP. 

Do tej pory bazowaliśmy na zasobach prywatnych, a teraz widzę, że można zbudować te 

kontakty w oparciu o współpracę z instytucjami. 

Wiele osób podkreśliło, że możliwość wymiany doświadczeń oraz wiedza czy tez inna 

perspektywa, jaką zyskali dzięki szkoleniom wpłynęła na wzrost ich motywacji do dalszej 

pracy z dziećmi: 
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Mam więcej siły w sobie. Wiem, ile jeszcze przede mną, ile muszę się jeszcze uczyć.   

Pojawiły się tez dalsze pytania o to, jak w praktyce wdrażać poznane metody („jak wydobyć z 

dziecka zainteresowania?”, „jak nie być sztuczną w komunikacji?”, „jak motywować 

dziecko?, „jak pracować na jego potencjale?”, „jak stawać w obronie dziecka 

wykorzystywanego przez pracodawcę?”). 

Analiza testów wiedzy wykazała, że wszystkie osoby włączone do projektu uzyskały wyniki w 

testach wiedzy świadczące o minimum 80% przyroście wiedzy. 

Należy więc uznać, że przeprowadzony cykl szkoleń przygotował uczestników projektu w 

stopniu bardzo dobrym. 
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Ocena staży i stażystów w opinii pracodawców 

Przeprowadzono wywiady pogłębione z pracodawcami, którzy przyjęli na staż uczestników 

projektu - wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W niektórych 

przypadkach, gdy firma była duża, wywiad przeprowadzono zarówno z pracodawcą, jak i 

opiekunem stażu, w innych przypadkach tylko z opiekunem stażu. Wszyscy pracodawcy 

zgodzili się na wywiad i chętnie podejmowali rozmowę z osobą badającą. Badanie wykonane 

zostało w niedługim czasie po zakończeniu staży tak, aby wiedza na temat poruszanych 

tematów była żywa i dostępna dla badanych.  

Pracodawcy reprezentowali następujące podmioty:   

Przedsiębiorstwo Usług Elektro-Energetycznych Bogusław Grześkowiak 

Biuro Rachunkowe Bilans Sp. z o.o 

Restauracja Strzechówka  

Hotel Chopin 

JOBHOUSE Sp. z o.o 

REMCO Remigiusz GALA - Restauracja Gruba Ryba 

Klub Fitness Urszula Kajka Tomula 

Restauracja „Pod Łososiem” 

Urząd Miasta Gdańska 

Autonarloch Paweł Narloch 

Centrum Ogrodnicze AKACJA 

Lodziarnia u Ustce 

 

Wychowankowie w większości przypadków podjęli staże w zawodach i na stanowiskach 

odpowiadających kierunkowi ich kształcenia, ich zainteresowaniom oraz ich kompetencjom. 

Były to następujące profesje: elektryk, księgowa, pomoc kuchenna, pomocnik ogrodnika, 

kelnerka, specjalista ds. sprzedaży, kucharz, pomocnik kucharza, informatyk, blacharz 

samochodowy, ogrodnik, sprzedawca.  

 Problematyka wywiadów koncentrowała się wokół następujących zagadnień:  

 Jak wychowankowie byli przygotowani do rozmowy kwalifikacyjnej i pierwszego 

kontaktu z pracodawcą?  
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 Czego pracodawcy oczekują/oczekiwali od stażysty?  

 Jak pracodawcy oceniają poziom przygotowania zawodowego wychowanków?  

 Jak przebiegał staż?  – jakie były mocne strony wychowanka a jakie mieli trudności?   

 Czy staż przyczynił się do wzrostu kompetencji zawodowych wychowanków?  W 

jakim stopniu? Czego konkretnie się nauczyli?  

 Czy gdyby była taka możliwość to jeszcze raz przyjęli by stażystę – wychowanka? 

Dlaczego?  

 Czy widzą różnicę między wychowankami a innymi stażystami?  

 Czy po odbyciu stażu chcą/chcieliby zatrudnić wychowanka do pracy w swojej firmie?   

 

Oczekiwania pracodawców wobec stażystów  

Badani pracodawcy/opiekunowie stażu zwrócili uwagę na ważne dla nich oczekiwania 

stawiane przed stażystami w ich firmie. Wymagania te w dużej mierze są zbieżne u 

wszystkich pracodawców, bez względu na charakter firmy – firma usługowa, produkcyjna, 

urząd.   

Na pierwszym miejscu, jako najważniejsze kryterium badani uznali motywację do pracy i 

uczenia się nowych rzeczy.            

Najbardziej oczekuję chęci do pracy. Chęci, chęci, chęci, to jest najważniejsze, czy się 

angażuje w pracę. Wszystkiego można nauczyć człowieka jeśli będzie chciał. Jeśli nie chce to 

nie ma szans żeby cokolwiek z nim zrobić. 

Chęci nauczenia się czegoś. To normalne, że jak przychodzą to niewiele albo nic nie potrafią 

ale muszą chcieć się rozwijać.  

Czasami jest tak, że nie ma chęci do pracy i to jest najgorsze. Przychodzą do nas młode osoby 

i chcą być by być i nic więcej. 

Chęci do pracy, dobrego nastawiania, otwartości na propozycje i możliwości. Czasami te 

osoby są niekompetentne, nie przychodzą do pracy, jak nie wiedzą, to się nie pytają i po 

prostu nic nie robią.          
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Wszyscy badani zwrócili uwagę na oczekiwania związane z kulturą osobistą, umiejętnością 

znalezienia się wśród ludzi, uprzejmością, umiejętnością budowania relacji w zespole, 

obsługą klienta. Szczególnie ważne było to dla osób zatrudniających na stanowiskach 

wymagających kontaktu z klientem (recepcjonista, kelnerka, sprzedawca i inne) .    

Jeżeli chodzi o stażystę to przede wszystkim oczekuję kultury osobistej. Szacunku do mnie i do 

klienta. 

[Oczekuję] tego by ktoś był z empatią, przychodził punktualnie, był grzeczny,  uprzejmy, robił 

to co mu mówię i chciał się uczyć    

Musi być normalny i coś sobą reprezentować. Nienormalny to taki, który nie wykonuje 

poleceń, nie wie co to dzień dobry i do widzenia, nie zgadza się i myśli, że połknął świeczkę i 

cała reszta siedzi w ciemności.   

Taka osoba musi się sprzedać dlatego bardzo ważna jest komunikatywność, otwartość na 

ludzi, bezpośredniość, umiejętność przekonywania. Ona jest wizytówką naszej firmy.       

Kolejna rzecz, na którą badani zwrócili uwagę, to sumienność w pracy. Chodzi o staranne 

wykonywanie swoich obowiązków, punktualność, przykładanie się do pracy i 

odpowiedzialność.      

Muszą być punktualni i sumienni, jak ich już przyuczę to będą pracować a nie unikać pracy 

lub robić coś pobieżnie.  

Punktualności, systematyczności, dokładności, przykładania się i odpowiedzialności. 

Sprawdzam, czy są ogarnięci i czy chcą pracować. 

W niektórych przypadkach badani zwracali uwagę na elastyczność w pracy (chodziło o 

dostosowanie się do grafiku pracy, możliwość przesunięć godzin pracy, zastąpienia kogoś) i  

zadbany wygląd (np. wyprasowaną koszulę, ogólne wrażenie czystości).        

 

Ocena pierwszego kontaktu wychowanka z pracodawcą lub opiekunem stażu   

Jedno z pytań badawczych dotyczyło oceny przygotowania wychowanków do kontaktu z 

pracodawcami. Z opinii badanych wynika, że warto dołożyć starań, by w pierwszym 
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kontakcie z pracodawcą wychowankowie robili dobre wrażenie – przede wszystkim osób 

kulturalnych i chętnych do pracy.  

Badani byli podzieleni w opiniach na temat pierwszego kontaktu z wychowankiem. Część z 

nich oceniła ten kontakt bardzo pozytywnie, a część zwróciła uwagę na trudności, z jakimi 

borykali się przyszli stażyści podczas pierwszej rozmowy –  stres, nieśmiałość, wycofanie.     

Robiła wrażenie bardzo dobre – chętna do pracy, gotowa się rozwijać, dostępna nawet 

wieczorami. Dodatkowo uśmiechnięta i spokojna. 

Bardzo dobre wrażenie – uśmiechnięta, nie bała się wyzwań, miałam wrażenie otwartości i 

przebojowości.    

Miałem wrażenie, że jest taki cichy, wycofany, małomówny, ale pomału zaczynał się 

otwierać. 

Była bardzo nieśmiała, zestresowana, zamknięta w sobie, wycofana, nie nawiązująca 

kontaktu, jakby przestraszona. 

Bardzo się denerwowała, nie potrafiła się dobrze odnaleźć w tej sytuacji. Widać było, że jej 

bardzo zależy. Bardzo fajnie odpowiadała na pytania, ale bardzo się stresowała.       

Była zamyślona, zamknięta w sobie, jakby nieobecna.  

 

Ocena poziomu przygotowania zawodowego stażystów  oraz wzrostu kompetencji 

zawodowych 

Większość respondentów zwróciła uwagę na słabe przygotowanie stażystów do zawodu. Ich 

zdaniem szkoły nie przygotowują młodzieży do praktycznego wykonywania pracy. 

Pojedynczy respondenci wskazywali na posiadanie podstawowych kompetencji zawodowych 

u wychowanków, ale dotyczyło to tych, którzy już wcześniej mieli okazję odbyć praktykę 

zawodową.         

Szkoły nie mówią nic o biznesie, oni  (stażyści) nawet nie wiedzą, co to cena netto i brutto. 

Taki kontakt z firmą jest jedynym sposobem wdrożenia ich w pracę, prawdziwą pracę. 
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Ona nigdzie nie pracowała wcześniej, a szkoła to nie praca, wiadomo. Przyjeżdżała do nas 

jeszcze przed stażem, żeby się przygotować. U nas się wszystkiego nauczyła. 

Miał już pojęcie o kuchni i gotowaniu. 

Ten staż to dobre przyuczenie do zawodu, mogą zobaczyć, jak to wszystko wygląda, bo szkoła 

tego nie daje.    

Niemal wszyscy pracodawcy (z wyjątkiem jednego) stwierdzili, że stażyści nabyli 

kompetencje zawodowe w stopniu umożliwiającym im samodzielne wykonywanie 

obowiązków na ich stanowisku pracy.  

Badani zostali poproszeni o subiektywną ocenę wzrostu kompetencji zawodowych 

wychowanków na  skali od 0% (brak przyrostu kompetencji) do 100% (pełny przyrost 

kompetencji zawodowych oznaczający samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań). 

Pracodawcy w swoich ocenach wahali się od 70 do 100%.   

Na pewno to jest 100%. Dla mnie jest teraz pełnowykwalifikowanym pracownikiem. 

Teraz jest nie tylko pracownikiem, ale prawie kierującym, niejednego prześciga w swoich 

kompetencjach. 

W pełni może zarządzać swoją kuchnią. 

Pani A nie ma żadnego doświadczenia na takim stanowisku. Na początku trzeba było ją 

wdrażać, krok po kroku, kontrolować, sprawdzać. Teraz jest całkowicie samodzielna, szybko 

wszystko chwyciła. Dosłownie po kilku dniach wdrożyła się w pracę, a też, co jest ważne, 

odnalazła się w grupie.             

 

Ocena przebiegu stażu – mocne strony stażystów oraz trudności    

Znakomita większość badanych bardzo dobrze oceniła stażystów. Część respondentów, 

którzy wcześniej mieli okazję przyjmować uczniów na staże i praktyki zawodowe, podkreśliła, 

że wychowankowie wyróżniali się na tle innych w sposób jednoznacznie pozytywny. Głównie 

chodziło tu o zaangażowanie w pracę, sumienność i elastyczność, rozumianą jako 

dopasowanie się do grafiku pracy. Pracodawcy podkreślali pozytywne zmiany, jakie zaszły na 
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skutek ich współpracy. Wiele ocen pracodawców było wręcz entuzjastycznych, co 

przekładało się na propozycję zatrudnienia lub chęć przyjmowania stażystów w przyszłości.  

Zwykłym pracownikiem nie jest, sprawdził się fantastycznie. Jeśli chodzi o niego, to tak 

zaangażowanego człowieka nie mieliśmy od dawna. Teraz stał się śmiałym, teraz jest prawie 

kierującym, niejednego prześciga w podejściu do pracy. 

Nie unikała niczego, chłonęła tematy, była punktualna, pracowała sumiennie. Spodziewałam 

się trudnej osoby, z patologicznej rodziny, a było wręcz przeciwnie – rzetelna, jak czegoś nie 

wiedziała, to powiedziała, że nie wie, bardzo dobra pracownica. 

Bardzo jej zależało, bardziej niż innym. Motywację ma ogromną i dobre nastawienie.     

Ci z OHP to porażka, młodzież teraz jest bardzo trudna, a ten chłopak radził sobie bardzo 

nieźle.  

Pracodawcy pytani o trudności podczas stażu najczęściej odpowiadali, że żadnych nie 

zauważyli,  jednocześnie wymieniając kolejne mocne strony wychowanków.   

Trudności? Nie. Zawsze sumienny, zawsze chętny pomóc, zawsze można było na niego liczyć. 

Nie było nic negatywnego podczas stażu, nawet gdybym chciał się czepiać to nic bym nie 

wymyślił.  

 

Ocena przydatności pracy stażystów oraz chęć ich zatrudnienia    

Większość pracodawców ocenia przydatność stażu pozytywnie. Badani stwierdzili, że po 

wdrożeniu wychowanka do pracy zauważali realne korzyści wynikające z odciążenia ich lub 

ich pracowników w pracy. Przekłada się to na chęć zatrudnienia stażystów oraz chęć 

kontynuowania współpracy związanej z przyjmowaniem stażystów do ich firm.  W chwili 

obecnej dwóch wychowanków znalazło zatrudnienie u pracodawców, u których odbywali 

staż, kolejne sześć osób otrzymały deklarację zatrudnienia w przyszłości, po ukończeniu 

szkoły lub w przyszłym sezonie. Ci pracodawcy, którzy z różnych względów nie mogli 

zatrudnić lub zadeklarować zatrudnienia wyrazili chęć przyjęcia kolejnych stażystów.         
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Taki staż był dla nas bardzo pomocny, ponieważ w dziale handlowym jest praca specyficzna i 

mało osób chce w naszym dziale pracować. Więcej osób jest chętnych do działu rekrutacji. 

Staż to dla nas duże odciążenie i jeszcze raz, bez wahania skorzystalibyśmy z takiej 

możliwości. Mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze współpracować. 

Przyjęłabym A do pracy bez wahania i chciałabym przyjąć jeszcze kogoś na staż w przyszłości  

My już traktujemy ją jak swojego pracownika. Wszyscy ją polubili i zaakceptowali. Może do 

nas przyjść np. na pół etatu. W przyszłości chcielibyśmy nadal przyjmować stażystów, 

szczególnie takich jak W. 

Powiedziałem mu, że jeśli będziesz szukał pracy,  to możesz u mnie ją dostać.        

Jesteśmy bardzo zadowoleni i czekamy na takich pracowników jak A. 

 

Ocena przydatności stażu dla wychowanków  

Pracodawcy byli zgodni, że staże są dobrą formą wdrażania wychowanków do pracy. Nie 

tylko uczą ich praktycznego wymiaru ich zawodu ale również rozwijają kompetencje 

społeczne wychowanków. Wielu pracodawców zauważyło zmiany w zachowaniu 

wychowanków. Z osób, które były wycofane, małomówne, zamknięte w sobie, stawały się 

bardziej otwarte, pewne siebie, spokojne.      
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Ocena przebiegu fazy testowania w opinii zespołu projektowego  

W celu uzyskania pełnego obrazu działań w projekcie „Q pracy!” przeprowadzono dwa 

indywidualne wywiady pogłębione z członkami zespołu projektowego: Marianną Sitek-

Wróblewską (kierowniczką projektu) i Anną Gojło (asystentką kierowniczki projektu); 

Zagadnienia poruszane podczas wywiadów to: 

 Ocena przebiegu testowania 

 Wyzwania, które pojawiły się podczas fazy testowania 

 Sukcesy, rzeczy, które udało się zrealizować podczas fazy testowania 

 Rzeczy nieprzewidziane i zaskakujące 

 Rzeczy, które z perspektywy czasu należałoby zrobić inaczej 

 Rekomendacje po testowaniu modelu 

 

Ocena działań w fazie testowania 

Najważniejsze punkty w projekcie to zdaniem osób z zespołu projektowego: 

1. Moment przedstawienia modelu kadrze placówki – bardzo wiele zależy od tego, w 

jaki sposób zostanie przedstawiony model i na ile rozwieje się wątpliwości oraz 

zbuduje entuzjazm związany z wprowadzaniem zmiany. 

2. Wprowadzenie modyfikacji narzędzi związanych z przygotowaniem wychowanków do 

zawodu – dzięki takiej modyfikacji stosowane i znane przez wszystkich narzędzia 

diagnostyczne zyskały nowy wymiar. Wychowawcy mieli też możliwość refleksji nad 

tym, w jakim celu stosują te metody. 

3. Wprowadzenie zmiany filozofii pracy z dzieckiem – zmiana postrzegania procesu 

usamodzielnienia jako pracy z dzieckiem od momentu przyjścia do placówki oraz roli 

wychowawcy jako mentora 

4. Refleksja nad tym, czym jest kameralność domu – możliwość zobaczenia tego, jak 

postrzegana jest kameralność i autonomia wychowanków w innych placówkach 
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Wyzwania 

Przedstawienie modelu – wychowawcom trudno było na początku fazy testowania 

zrozumieć, czym jest model. Był dla nich zbyt abstrakcyjny, oczekiwali konkretnego zestawu 

zaleceń, co powinni i w jakiej kolejności robić. Takim konkretem był projekt. Z drugiej strony 

model określa pewną filozofię pracy i wymaga myślenia abstrakcyjnego. 

Dostosowanie grafiku pracy wychowawców do ich udziału w projekcie - zdarzało się, że w 

części domów wychowawcy biorący udział w projekcie byli tak obsadzani w grafiku domów, 

że ich udział w zajęciach był niemożliwy lub okupiony dużym wysiłkiem (np. po dyżurze 

nocnym). Z kolei z perspektywy kadry zarządzającej domów ustalanie grafika jest trudną 

sprawą, dlatego wszystkie zajęcia wychowawców powinny być zaplanowane z dużym 

wyprzedzeniem – nie zawsze w projekcie zachowanie takiego wyprzedzenia było możliwe. 

Wypełnianie dokumentów projektowych – pierwsze trzy miesiące projektu były trudne z 

uwagi na wdrożenie wychowawców w dokumentację projektową, którą byli zobowiązani 

prowadzić. Niektórzy z wychowawców postrzegali dokumentację jako uciążliwy obowiązek. 

Brak możliwości pracy z całą placówką – z uwagi na ograniczenia stawiane przez EFS, gdzie 

grupą kwalifikowaną były osoby w wieku 15-18 lat, niemożliwe było wprowadzenie w 

projekcie działań dla osób młodszych, a w konsekwencji praca z kadrą całej placówki. Zmiana 

filozofii działania powinna objąć całą kadrę, wówczas możliwe jest wprowadzenie zmiany 

systemowej, a więc o wiele bardziej efektywnej.  

Obawy wychowawców związane z nawiązywaniem kontaktu z pracodawcami – wychowawcy 

sygnalizowali swoje obawy związane z tym działaniem wynikające również z ich braku wiedzy 

i doświadczenia w tym zakresie. 

 

Sukcesy 

Realna pomoc  zarówno wychowawcom, jak i wychowankom - bardzo ważne było to, że kilku 

wychowanków dzięki stażom znalazło pracę lub otrzymało obietnice zatrudnienia po 

ukończeniu szkoły. Ważne też, że umożliwiono wychowawcom rozwój swoich kompetencji 
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zawodowych, ponieważ w ten sposób mogą oni pomóc nie jednemu wychowankowi, ale 

wszystkim swoim podopiecznym. 

Sukces wychowawców związany z tym, że wszystkim uczestnikom projektu udało się 

zorganizować staże dla swoich wychowanków, pomimo dużych obaw, czy będą to w stanie 

zrobić. 

Możliwość wymiany doświadczeń między wychowawcami – bardzo ważne było to, że udział 

w projekcie pozwolił na zobaczenie tego, co się dzieje w innych domach i jak radzą sobie z 

wyzwaniami inne osoby. 

Wprowadzenie wsparcia superwizyjnego dla wychowawców – to działanie okazało się 

niezbędne, ponieważ umożliwiło wsparcie wychowawców podczas całego procesu zmiany 

związanej z wdrażaniem modelu. 

Możliwość powoływania się na wyniki kompleksowego badania losów wychowanków 

przeprowadzonego w I fazie projektu. Budowanie argumentacji w oparciu o realne dane. 

Dostrzeżenie tego, że dom dla dzieci jako instytucja nie jest czymś złym, że ma te przewagę, 

że pracuje w nim zespół specjalistów, co w sytuacji dzieci w trudnych sytuacjach życiowych 

jest zaletą. 

 

Wnioski i rekomendacje 

Więcej pracy z kadrą zarządzającą – konieczne wydaje się wdrożenie kadry zarządzającej w 

model. Bez wsparcia kadry zarządzającej wprowadzenie zmiany w placówce jest niemożliwe, 

dlatego powinna być ona od początku do końca wdrożona we wszystkie działania związane z 

wdrażaniem modelu, w szczególności te, które łączą się ze zmianą filozofii pracy. To kadra 

wyznacza zasady i wartości, którymi kierują się wychowawcy. Kadra również powinna 

wspierać merytorycznie swoich wychowawców. 

Więcej wsparcia skierowanego do samych wychowanków – oprócz stażu wychowankowie 

w projekcie mieli możliwość wzięcia udziału w grupowych zajęciach rozwojowych (w 

wyjątkowych przypadkach były to zajęcia indywidualne), z czego większość z nich 

skorzystała. Powstaje jednak pytanie, czy gdyby powtórnie realizować projekt, nie należałoby 
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zaangażować bardziej młodzieży, oferując im dodatkowe wsparcie, np. w postaci wsparcia 

psychologicznego. Jeśli chodzi o sam model, z założenia miał on nie budować zewnętrznych 

struktur pomocowych i opierać się o zasoby placówki. Pytanie do dyskusji. 

Przystępne przedstawienie modelu - w taki sposób, aby przedstawiał zarówno filozofię 

pracy, jak i dawał konkretne narzędzia i wskazówki umożliwiające jego wdrożenie. 

Model dla całej placówki – model powinien zostać tak przygotowany, aby możliwe było 

wdrożenie go w całej placówce, tak aby cała kadra była objęta procesem zmian. 

Włączenie działań umożliwiających wymianę doświadczeń wśród wychowawców – w 

modelu warto ująć takie zalecenia, które pozwolą zaplanować i włączyć w cykl codziennej 

pracy domów również działania nakierowane na wymianę doświadczeń z innymi 

placówkami. 

Włączenie do modelu wsparcia superwizyjnego – doświadczenia wskazują, że konieczna jest 

superwizja kadry wdrażającej zmianę w placówce prowadzona przez osobę z odpowiednim 

doświadczeniem i znającą cel wprowadzanej w placówce zmiany. 

Włączenie do modelu działań uczących współpracy z pracodawcami – z uwagi na to, że 

wychowawcy z reguły mają niewielkie doświadczenie związane ze współpracą z 

pracodawcami i biznesem, powinni otrzymać wskazówki, w jaki sposób mają to robić i 

możliwość przećwiczenia tego. To samo powinno dotyczyć wychowanków, którzy powinni 

zostać przygotowani do rozmowy rekrutacyjnej albo przez wychowawcę albo za pomocą 

specjalnych szkoleń. 
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Ocena wyników testowania modelu w opinii ekspertów i ekspertek 

W ramach ewaluacji zebrano opinie ekspertów i ekspertek dotyczące wdrażania modelu. 

Przeprowadzono 3 wywiady indywidualne i jeden grupowy: dwa z osobami zatrudnionymi w 

projekcie w funkcjach specjalistycznych: Joanną Szelugą – coachem i trenerką prowadzącą 

zajęcia superwizyjne z wychowawcami biorącymi udział w projekcie oraz z Piotrem 

Ławaczem – coachem i trenerem prowadzącym zajęcia rozwojowe z wychowankami 

zaangażowanymi w projekt oraz jeden z Iwoną Niemasz, jedną z twórczyń modelu, 

dyrektorką Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Słupsku i Ustce. W wywiadzie 

grupowym wzięli udział ponadto Marianna Sitek-Wróblewska (GFIS), Ewa Patyk (GFIS), Piotr 

Wróblewski (dyrektor Domów dla Dzieci GFIS), Dorota Czernik (współautorka modelu, 

koordynatorka Domu dla Dzieci na Gościnnej), Rafał Krajewski (współautor modelu, 

koordynator Domu dla Dzieci pod Cyprysami), Brygida Karnowska-Hładun, (koordynatorka 

Domu dla Dzieci pod Magnolią), Rafał Tomaszewski (dyrektor Domu dla Dzieci w Pogórzu), 

Marcin Kerber (dyrektor Domu dla Dzieci w Dzierzgoniu). 

Zagadnienia poruszane podczas wywiadów ze specjalistami to: 

 Ocena przebiegu fazy testowania  

 Rola respondenta/respondentki w fazie testowania 

 Ocena wdrażania modelu – co miało efekt, a czego zabrakło 

 Ocena rozwoju wychowawców i wychowanków 

 Rekomendacje, zmiany w modelu 

 

Refleksje związane z fazą testowania 

Rozmowy z ekspertami i ekspertkami były dla nich okazją do refleksji nad swoją pracą oraz 

nad pracą wychowawczą. Nie formułowali oni swoich wniosków kategorycznie, nie 

wyodrębniali wyzwań i sukcesów, raczej poddawali refleksji to, co zaobserwowali podczas 

fazy testowania modelu. 

Wszyscy byli zgodni, że dla realizacji założeń modelu kluczową rolę ma wychowawca i że 

wsparcie powinno być nakierowane na rozwój jego kompetencji. 
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Część koordynatorów domów wyraziła obawę, czy rzeczywiście w wychowawcach biorących 

udział w projekcie zaszła długoterminowa zmiana: „na ile to się w nich osadzi?”, „czy będą 

umieli z tych kompetencji korzystać?”. Doskonalenie kompetencji mentorskich jest procesem 

długofalowym i dla niektórych osób rok pracy to mało. Wiele zależy od tego, z jakiego 

poziomu startowały. 

Drugą dyskutowaną kwestią było wprowadzenie do modelu dodatkowych wspierających 

wychowanków zajęć związanych z komunikacją i umiejętnościami interpersonalnymi. 

Podkreślano, że takie zajęcia byłyby bardzo potrzebne. Prowadzący te zajęcia wskazał, że 

efektywniej byłoby zrobić mniejsze grupy, bardziej zróżnicowane wiekowo, z uwagi na 

bardzo różny poziom wychowanków. 

Jeden z koordynatorów powiedział także, że duża część dzieci jest z niepełnosprawnością 

intelektualną i praca z nimi wymaga osobnych kwalifikacji. Wskazywano również, że model 

powinien opierać się na zasobach placówki, a nie być obudowany „zewnętrzną strukturą”, a 

więc nie bazować na pracy ze specjalistami, nie wszędzie dostępnymi.  

Zastanawiano się również nad tym, czy wychowawca powinien posiadać umiejętności 

związane z przygotowaniem wychowanka do rozmowy kwalifikacyjnej i napisaniem cv. Część 

osób wskazywała, że tego typu umiejętności mogłyby być zbyt obciążające dla 

wychowawców i lepiej, żeby korzystali oni z profesjonalnego zewnętrznego wsparcia w 

postaci doradców zawodowych i coachów kariery. 

Wskazano, że w projekcie staż był konkretnym i wymiernym elementem sukcesu zarówno 

dla wychowawcy, jak i wychowanka. Stąd jest on bardzo ważny także dla motywacji do 

dalszej pracy. Podkreślono, że bardzo ważne było to, że w projekcie były zapewnione środki 

na opłacenie stażu z uwagi na to, że staże powinny być płatne, aby nie być „zabawą w 

pracę”, a z drugiej strony te środki były dla wychowawców kartą przetargową w rozmowach 

z pracodawcami („mieli poczucie, że nie idą żebrać”). Nawiązanie współpracy z 

pracodawcami bez tego typu środków jest możliwe, ale trudniejsze. Powstaje pytanie czy 

placówki są w stanie w budżecie zapewnić środki na staże, np. w formie stypendium 

zawodowego dla wychowanka. Jedna z osób wskazała, że jej samorząd najprawdopodobniej 

nie zgodziłby się na takie rozdysponowanie środków. 
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Rozważono również pomysł zbudowania akcji polecania przez pracodawców sobie nawzajem 

programu stażowego realizowanego przez placówki. Dzięki temu łatwiej było pozyskać 

kolejnych pracodawców do współpracy. Wskazywano, że podczas trwania projektu pewną 

przeszkodą były stereotypy, którymi kierowali się pracodawcy („będzie kradł/a”, „trzeba 

podchodzić łagodnie, nie wymagać za dużo”) i że wychowawcy nie zawsze umieli sobie z nimi 

radzić. 

Zastanawiano się nad tym, czy w wyborze stażu dla wychowanka kierować się jego 

zainteresowaniami i talentem, tak jak zaleca to model, czy też dostępnością stażu – 

szczególnie w małym miejscowościach znalezienie posady marzeń jest trudne. Jak w takiej 

sytuacji nie przekazać wychowankowi komunikatu „Twoje zainteresowania są nieważne”. Dla 

wychowanka dylemat przy wyborze stażu jest dylematem życiowym: czy ja mogę 

kształtować swoje życie czy też mam iść po najmniejszej linii oporu? 

Wskazano, że nawet wśród kilku domów biorących udział w projekcie podejście do 

rozumienia kameralności, autonomii dzieci i sposobu nawiązywania z nimi relacji było różne. 

Powstaje pytanie o to, jak rozumieć kameralność i w jaki sposób można przedyskutować 

dylematy związane z tym, jak ona wygląda w praktyce.  

Wiąże się z tym m.in. pytanie o utrzymywanie kontaktu z wychowankiem/wychowanka po 

opuszczeniu przez niego/nią placówki (teraz jest tak w niewielkiej części domów). Model, 

który zmienia filozofię pracy z dzieckiem, stawia również pytania o to, co dalej? Czy 

powinienem/powinnam utrzymywać kontakt z wychowankiem/wychowanką po opuszczeniu 

przez niego/nią domu? 

Dużą trudnością dla wychowawców było nawiązywania kontaktu z pracodawcami. Wynika to 

z tego, że nie wiedzą, jak to robić, nie mają doświadczenia. 

Powstał także pomysł, żeby w jakiś sposób wykorzystać te domy, które wzięły udział w 

projekcie, po to, aby kadra mogła podzielić się swoim doświadczeniem z innymi. 
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Co miało efekt? 

Był to pierwszy kompleksowy projekt, który odpowiedział w tak szerokim kontekście na 

potrzeby zarówno dorosłych, jak i dzieci. Pozwalał on też wychowawcom poznać swoje dzieci 

w nowym wymiarze. 

Przede wszystkim staże i doświadczenie zawodowe – wielki zastrzyk motywacji i 

pozytywnych doświadczeń dla młodzieży. Nabycie zarówno kompetencji twardych 

(zawodowych), jak i miękkich (jak sobie radzić w pracy, rozumienie wartość pracy). 

Pracodawcy chętni do dalszej współpracy. Stażyści stali się modelami dla innych dzieci. 

Bardzo dobre metodyczne przygotowanie modelu  

Wzrost kompetencji wychowawców i ich samoświadomości, w jakiś sposób mają pracować z 

dziećmi 

Zmiana postaw młodzieży – na początku nie umieli o sobie powiedzieć nic dobrego. 

Wymiana doświadczeń pomiędzy wychowankami – ten punkt spotkał się z dyskusją, część 

osób miała przeciwne zdanie, że będzie to tworzenie zamkniętej grupy osób, które „będą 

ciągnąć się w dół”. 

 

Co wzmocni tego typu projekt w przyszłości? 

Praca z mniejszymi zespołami zarówno wychowanków, jak i wychowawców. 

Superwizja mentorska prowadzona w konkretnym domu 

Praca kadrą zarządzającą – dyrektorzy powinni być wdrożeni i powinni umieć wzmacniać 

wychowawców 

Wzmacnianie wychowanków, którzy nie chcą pójść na staż, praca z ich obawami i 

przekonaniami 

Wymiana doświadczeń między domami 
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Indywidualna praca mentora biznesowego na temat tego, czym jest praca – młodzież nie 

wynosi z domu wiedzy na temat pracy, ani etosu pracy, z kolei wychowawca nie ma 

doświadczenia biznesowego, nie pracował w korporacji. 

Praca z całym domem. 

 

Wnioski i rekomendacje 

Staż – jest bardzo ważnym elementem modelu, który jest bardzo wymiernym wskaźnikiem 

sukcesu i przez to ma funkcję motywującą. Staż, aby pełnił swoją rolę w modelu, musi być 

stażem odpłatnym, za który wychowanek otrzymuje wynagrodzenie. Powstaje pytanie o 

środki na staż – czy placówka jest w stanie zapewnić tego typu środki, np. w formie 

stypendium zawodowego dla wychowanka. Jaka forma prawna była najkorzystniejsza, aby 

pieniądze, które placówki otrzymują mogły zostać w ten sposób rozliczone? Możliwe także 

jest pozyskanie pracodawców, którzy sami zapłacą za staż, ale wówczas będzie to dużo 

trudniejsze niż obecnie, szczególnie w mniejszych miastach. 

Przygotowanie na przełamywanie stereotypów dotyczących wychowanków domów dla 

dzieci – pracodawcy mogą posiadać pewne stereotypowe przekonania dotyczące 

wychowanków. Wychowawcy powinni być tego świadomi i przygotowani do przełamywania 

uprzedzeń. 

Staż zgodny z zainteresowaniami wychowanka – w miarę możliwości powinno się dołożyć 

starań, żeby znaleźć staż związany z tym, co wychowanka interesuje. Jeśli jednak jest to z 

jakiś powodów niemożliwe, należy zadbać o to, aby wychowanek nie otrzymał w ten sposób 

komunikatu, że jego zainteresowania są nieważne oraz komunikatu „ w życiu należy iść po 

najmniejszej linii oporu”. 

Superwizja pracy wychowawców – konieczna jako wzmocnienie ich pracy, powinna być 

stałym element pracy wychowawców. 

Praca z kadrą zarządzającą placówek – po to, aby mogła ona wdrażać zmianę i wspierać 

wychowawców. 

Wymiana doświadczeń między domami – jako wsparcie dla wychowawców. 
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Model powinien być skierowany do całej placówki – ważne zaangażowanie wszystkich w 

zmianę 

Szkolenia z nawiązywania współpracy z pracodawcami, podczas których wychowawcy będą 

mogli przećwiczyć tę umiejętność 
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Ocena przebiegu fazy testowania w opinii wychowawców 

W celu zebrania opinii wychowawców przeprowadzono zogniskowany wywiad grupowy. 

Wzięło w nim udział 11 wychowawców, dodatkowo zebrano dane w wywiadach 

indywidualnych od 3 wychowawców. Razem więc zebrano opinię od 14 wychowawców.  

Zagadnienia poruszone w rozmowie koncentrowały się wokół następujących tematów. 

 Ocena swojego udziału w projekcie 

 Ocena przebiegu projektu 

 Jak przebiegły staże zawodowe?  

 Jak wychowankowie odbierali udział w projekcie? Jak poradzili sobie na stażu? 

 Czy Pana/i zdaniem wzrosły ich kompetencje w takim zakresie jak: 

- poczucie wpływu na własne życie 

- samoocena  związana z umiejętnością poradzenia sobie na otwartym rynku pracy  

- praktyczne umiejętności zawodowe 

- wiedza na temat wymagań pracodawców w stosunku do pracowników 

- skuteczność metod wychowawczych w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej 

 W jakim stopniu? Oceń w procentach. 

 Czy wzrosła wiedza wychowawców w zakresie innowacyjnych metod wsparcia 

usamodzielniających się wychowanków placówek? Czy wzrosły kompetencje w 

zakresie wsparcia usamodzielniających się wychowanków placówek? 

 Jak wychowawcy rozumieją model? Jak by go określili?  

 Jakie są silne i słabe strony modelu?  

 W czym model jest lepszy niż dotychczasowe metody? 

 Czy, w opinii uczestników, w modelu powinny się znaleźć jeszcze jakieś elementy? Czy 

czegoś zabrakło? 

 

Ocena przebiegu projektu 

Generalnie wychowawcy byli bardzo zadowoleni z udziału w projekcie. Wszyscy podkreślili, 

że był bardzo przydatny w ich pracy, bardzo wiele się nauczyli, wzrosły ich kompetencje 

zawodowe, przede wszystkim w zakresie wsparcia usamodzielniających się wychowanków. 
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Procentowo określili, że ich kompetencje wzrosły w przedziale od 60% do 100%. Podkreślili 

także, że wzrosła ich wiedza dotycząca metod wsparcia wychowanków – nauczyli się nowych 

metod diagnostycznych () lub też nowych aktywności (trening budżetowy). Znane im 

narzędzia zostały wzbogacone o część dotyczącą aktywizacji zawodowej.  

Wszystkie osoby zdecydowanie wzięłyby udział w projekcie raz jeszcze. 

Największym sukcesem był udział wychowanków w stażu i zmiana, jak w nich potem 

nastąpiła. 

Największe obawy wychowawców budziło ich zaangażowanie w organizację stażu. Żadna z 

osób nie miała takich doświadczeń i nie wiedziała, w jaki sposób się za to zabrać. Na pewno 

pomogło by, gdyby w samym projekcie były zajęcia, które by ich do tego przygotowały. 

Jednak wszyscy stanęli na wysokości zadania i zgodnie twierdzą, że teraz nie maja obaw i 

będą w stanie taki staż zorganizować raz jeszcze dla innych wychowanków.  

Jako pewne uchybienia, wskazano kwestie organizacyjne – z jednej strony zdarzyło się, że 

zmieniły się godziny szkoleń, a zbyt małe wyprzedzenie nie pozwoliło już na zmianę grafiku, a 

drugiej w jednym z domów z uwagi na trudności kadrowe wyjazd trzech osób na szkolenie 

oznaczał, że w placówce na cały dzień pozostawała tylko jedna osoba, a dodatkowo zawsze 

jedna z osób musiała wrócić po całym dniu zajęć na dyżur nocny. Z początku otrzymano też 

niewłaściwą informację dotyczącą ilości godzin stażu (mniejszą niż założona), właściwa 

informacja zwiększająca ilość godzin w stosunku do oczekiwanej została więc przyjęta z 

zaskoczeniem i obawą, w jaki sposób przekazać ją teraz wychowankom. 

Wszyscy podkreślili, jak ważne były dla nich spotkania superwizyjne, dzięki którym czuli, że 

mają wsparcie w swoich działaniach. Z perspektywy wychowawców ważne jest też, żeby 

wychowankowie byli także bardziej zaangażowali w projekt, żeby jedynym działaniem nie był 

staż. Organizowane w ramach projektu warsztaty zostały bardzo dobrze przyjęte przez 

młodzież, dlatego sugerowano, że powinno ich być więcej. Niektórzy wychowankowie byli po 

raz pierwszy w większym mieście, co też było dla nich kształcącym doświadczeniem. 
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Ocena wdrożenia modelu 

Model wychowawcy postrzegają jako zmianę filozofii pracy związaną z postrzeganiem 

procesu usamodzielnienia jako procesu trwającego do momentu przyjęcia dziecka do 

placówki oraz zmianę w kierunku wychowawcy-mentora. Zmiana filozofii oznacza również 

włączenie elementów związanych z przygotowaniem do życia zawodowego i łączy się z 

myśleniem o rozwoju zainteresowań wychowanka także pod kątem jego przyszłej pracy. 

Bardziej czujemy się mentorkami. Zdecydowanie. Rekomendujemy ten sposób pracy. 

Wcześniej też robiliśmy niektóre te rzeczy, ale bez tego celu usamodzielnienia. 

Człowiek skupiał się na tu i teraz, a teraz jest inaczej, jest inna perspektywa. 

Zmiana ta była dla wychowawców bardzo ważna. Postawiła przed uczestnikami projektu 

nowe pytania o to, kim są w życiu wychowanka i jakie jest ich zadanie, na czym ma polegać 

praca wychowawcza. Ich świadomość tego, jakie działania i w jakim celu podejmują 

zdecydowanie wzrosła.  

 

Ocena wzrostu kompetencji wychowanków  

Wychowawcy w trakcie projektu byli pełni obaw związanych z tym, czy ich wychowankowie 

poradzą sobie na stażu – czy będą w stanie chodzić do pracy przez cały czas, być sumienni, 

odpowiedzialni, nie spóźniać się, jak zostaną przyjęci przez współpracowników. Okazało się 

jednak, że wszyscy wychowankowie odnieśli sukces. Wychowawcy stali się więc z nich 

dumni, zaczęli na nich patrzeć inaczej, dla części z nich wychowankowie stali się dojrzałymi 

osobami. 

Respondenci podkreślili, że zmianą u wychowanków jest przede wszystkim ich większe 

poczucie odpowiedzialności, sprawstwa i wzrost kompetencji społecznych. 

Przekonał się, że praca to nie zabawa i nie ma miejsca na fochowanie. 

Do tej pory liczyli na PCPR, a teraz wiedzą, że mogą zarobić. 

Pozytywna informacja zwrotna utwierdziła go, że nadaje się do tego, co robi. 
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Dla niej po tym stażu wejście w nowe środowisko [szkolne] było jak bułka z masłem. Ma takie 

poczucie, że nie ma się, czego bać. 

Bardzo ważne było też to, że wychowankowie zarobili swoje pieniądze, które mogli wydać na 

to, co chcieli. Dla wielu z nich były to pierwsze samodzielnie zarobione pieniądze, więc jak 

podsumowała to jedna z uczestniczek, mogli zobaczyć jak ciężko jest je zarobić i jak łatwo 

wydać.  

Wychowawcy zostali też poproszeni o ocenę tego, w jakim stopniu wzrosły umiejętności 

młodych ludzi w poszczególnych dziedzinach (poczucie wpływu na własne życie, samoocena  

związana z umiejętnością poradzenia sobie na otwartym rynku pracy, praktyczne 

umiejętności zawodowe, wiedza na temat wymagań pracodawców w stosunku do 

pracowników). Wszyscy respondenci byli zgodni, że we wszystkich tych dziedzinach nastąpił 

bardzo duży wzrost ich zdaniem przynajmniej 60%, a wielu wypadkach szacowali go na 80-

100%. 
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Ocena przebiegu fazy testowania w opinii wychowanków 

W celu dowiedzenia się, jak odebrali udział w projekcie wychowankowie, przeprowadzono z 

nimi indywidualne wywiady pogłębione. Zagadnienia koncentrowały się wokół 

następujących tematów: 

 Przygotowanie i przebieg stażu 

 Zgodność stażu z zainteresowaniami 

 Ocena korzyści udziału w stażu 

 Ocena zajęć rozwojowych, w których brali udział 

 Ewentualne zmiany, jakie zauważyli po doświadczeniu stażu 

 Relacja z wychowawcą prowadzącym podczas projektu 

 Ocena stopnia samodzielności podejmowanych decyzji życiowych oraz dotyczących 

wyboru zawodu 

 Plany zawodowe na przyszłość i stosunek do rynku pracy 

 Ocena zwiększenia swoich kompetencji społecznych: poczucia wpływu na własne 

życie, samoocena  związana z umiejętnością poradzenia sobie na otwartym rynku 

pracy 

 Ocena nabycia praktyczne umiejętności zawodowych w miejscu pracy oraz wiedzy na 

temat wymagań pracodawców w stosunku do pracowników 

 

Ocena stażu 

Wszyscy wychowankowie byli zadowoleni z wzięcia udziału w stażu. Podkreślali, że 

najważniejsze dla nich było to, że mogli doświadczyć rzeczywistej pracy, zetknąć się nie tylko 

z samym zawodem, ale też ze współpracownikami i klientami. Zobaczyć, jak ich praca jest 

przez klientów odbierana. W ich opinii praktyki w szkole nie są takim doświadczeniem. 

Większość z nich mówiła, że bardzo dużo się nauczyli. 

[w restauracji] Mieliśmy imprezy na 200 osób. Tego nie ma szans doświadczyć na praktykach. 

Pobudzało mnie też to, że pracowałem w najlepszej firmie w mojej branży. To było wyzwanie. 

Był to dla mnie zaszczyt, że mogę pracować w tak dużej i dobrej firmie. 
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Dużo się nauczyłem. Poznałem wiele nowych programów [informatycznych]. 

[starsi pracownicy] Uczyli mnie, pokazywali, jak oni to robią. 

Nie wysyłano mnie na zmywak. Miałem zadania jak każdy inny pracownik. 

Nauczyłam się systematyczności. Że jeśli coś zrobię dziś, to jutro będę mieć mniej pracy. 

W ponad połowie przypadków staż pokrywał się z zainteresowaniami wychowanków. 

Większość wychowanków czekała na staż jako coś bardzo ciekawego i fajnego. Kilka osób 

miało obawy dotyczące tego, że staż ma dużo godzin, „zabiera wakacje” i nie wiedzą czy 

sobie poradzą. Osoby, w przypadku których staż był zgodny z ich zainteresowaniami, szybko 

przestały mieć te obawy i w pełni zaangażowały się w pracę, pozostałe trzy osoby miały takie 

myśli przez cały czas trwania stażu. Kilka osób powiedziało, że ich zdaniem było to zbyt mało 

godzin i przepracowali je szybciej. Jedna osoba dodatkowo pracowała w innej pracy w 

weekendy. Inne mówiły, że lepiej pracować w lato niż w zimie, bo jest cieplej i milej.  

Wśród osób, które były na stażu niezgodnym z ich zainteresowaniami, większość była 

zadowolona z tego doświadczenia („coś innego, coś ciekawego”). Trzy osoby powiedziały 

jednak, że strasznie się nudziły i bardzo trudno było im wytrwać do końca stażu – w dwóch 

przypadkach staż był dobrany ewidentnie z uwagi na dostępność danej firmy i obydwie te 

osoby zastanawiały się także nad drugą opcją, która była jednak dużo dalej. W trzecim 

przypadku wydaje się, że mimo tego, że staż był spójny z zawodem, który daje szkoła, nie jest 

to zawód, w którym młoda osoba dobrze się czuje. Wśród tych wychowanków, jedna z osób 

powiedziała, że nie zrezygnowała ze stażu, bo nie chciała robić kłopotu wychowawcy, dwie 

kolejne oprócz tego wskazały na to, że zobowiązały się, a umów trzeba dotrzymywać.  

Dwie osoby powiedziały, że wahały się, czy nie znaleźć innej lepiej płatnej pracy niż spędzić 

tyle czasu na mało płatnym stażu. Obydwie te osoby miały za sobą wiele doświadczeń 

zawodowych. 

Wszyscy wychowankowie wskazywali, że atmosfera w pracy była bardzo fajna, życzliwa, 

ludzie byli mili i dobrze się tam czuli. Oczywiście zdarzały się trudności i sprzeczki, ale 

generalna ocena była pozytywna. 
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Wśród zmian, jakie zaszły w wychowankach po odbyciu stażu, wymieniali oni:  nabranie 

większego szacunku do siebie, nauczenie się nie załamywania porażkami, tylko pracy na 

błędach, lepsze przygotowanie do wyzwań zawodowych.  

Część osób zarobione pieniądze zainwestowała we własny rozwój – opłacenie kursu prawa 

jazdy czy studiów zaocznych. 

 

Ocena spotkań rozwojowych 

Większość wychowanków wzięła udział w  kilku  spotkaniach rozwojowych. Spotkania te 

odbywały się w Gdańsku, więc spora część musiała na nie dojechać z daleka, ale często to 

właśnie te osoby były najbardziej zadowolone z udziału w spotkaniach. Wszyscy uczestnicy 

byli zadowoleni z udziału w zajęciach, choć stopień zadowolenia był różny. Największą 

satysfakcję miały osoby najmłodsze i posiadające najmniej doświadczeń zawodowych. Dla 

części osób praca w podgrupach była czymś nowym, co bardzo chwalili.  

Ci, którzy już wcześniej pracowali, ocenili zajęcia jako mało przydatne, jeśli chodzi o 

zwiększenie swojej wiedzy na poruszane tematy (czym jest praca, komunikacja w pracy). 

Jedna z osób powiedziała nawet, że dla niej była to podstawówka. Trzy osoby przyznały, że 

zajęcia były dla nich zbyt mało intensywne i się nudzili. 

Wszyscy byli jednak zgodni, że prowadzący zajęcia był bardzo fajny, zbudował atmosferę, w 

której czuli się dobrze i bezpiecznie. Byli bardzo zadowoleni, że poznali osoby z innych 

domów i dowiedzieli się, jak oni radzą sobie ze stażami. Aspekt integracyjny zajęć okazał się 

więc najważniejszy. 

Ocena relacji z wychowawcą podczas udziału w projekcie 

Prawie wszyscy wychowankowie pozytywnie ocenili relację z wychowawcą, tylko jedna 

osoba powiedziała, że „różnie było, ale nastąpiła zmiana i teraz jest lepiej”. Natomiast dwie 

inne osoby, którym zmienił się wychowawca, podkreśliły, że z poprzednim wychowawcą 

mieli lepszy kontakt niż z obecnym.  
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Jeden z wychowanków, który ogólnie pozytywnie ocenił relację ze swoim wychowawcą, 

wielokrotnie podczas rozmowy powtórzył, że ma poczucie, że jego zainteresowania są 

zupełnie ignorowane i nie wspierane zarówno przez wychowawcę, jak i cały dom. 

Wszyscy respondenci wskazali, że generalnie sami podejmują decyzje na temat swojego 

życia. Jednak tylko trzy osoby rzeczywiście podały przykłady, w których wychowawca 

pozwalał doświadczyć samodzielności, towarzyszył, wskazywał kierunek, ale nie narzucał 

swojej woli. Proszeni o określenie procentowe, na ile oni sami decydują, a na ile decyzje 

podejmuje wychowawca, wskazywali na przedział pomiędzy 70% a 100%. 

Ja wiem, co mam robić. Wychowawca tylko mnie wspiera. 

Moja wychowawczyni ma bardzo duże doświadczenie, od początku się zgadzałyśmy. 

Motywowała mnie, nie narzucała. 

Wychowawca radzi, ale ostateczne zdanie mam ja. Wychowawca daje inną perspektywę. 

Mogę to przyjąć albo zostawić.  

Jednak jeśli chodzi o udział w zorganizowaniu stażu – w znalezieniu go, w wysyłaniu 

dokumentów aplikacyjnych, w udziale w rozmowach z daną firmą – tylko dwie osoby miały 

doświadczenie pełnej współpracy z wychowawcą w tym zakresie i w równym stopniu były 

zaangażowane w jego zorganizowanie, jak wychowawca.  

Pozostałe osoby miały wpływ na decyzję, w jakim miejscu odbędzie się staż i zostało to z nimi 

uzgodnione przez wychowawcę. Jednak to wychowawca przede wszystkim proponował 

miejsce pracy, a nie odwrotnie i tylko część osób powiedziała, że razem przeglądali dostępne 

oferty i zastanawiali się, jaka to miałaby by być firma. W większości przypadków to 

wychowawca od początku do końca zadbał o wszystkie kwestie organizacyjne związane ze 

stażem, również dlatego, że w część przypadków korzystał ze swoich znajomości. W około 

połowie przypadków wychowankowie byli do pewnego stopnia włączeni np. w kontakt z 

firmą i organizację umów. 

Wychowankowie pytani o to, co z ich punktu widzenia jest ważne w zachowaniu 

wychowawców, rzadko kiedy potrafili wskazać jakąkolwiek cechę. Nieliczni wymienili 

następujące: 
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Potrzeba by było, że wychowawca umiał spojrzeć z mojego punktu widzenia, rozumiał mnie. 

Ważne, żeby wychowawcy nie wyręczali, nie robili wszystkiego za nas. Każdy bardziej odczuje 

porażkę, jeśli będzie z jego winy. Nie będzie mógł zrzucić winy na kogoś. 

Ważne, żeby wychowanek mógł mieć swoje zdanie. Żeby wychowawca słuchał, a nie 

narzucał. 

Żeby wychowawcy wspierali zainteresowania. 

 

Plany zawodowe i stosunek do rynku pracy 

Wszyscy uczestnicy projektu wyrazili przekonanie, że poradzą sobie na rynku pracy. Część 

wychowanków miała bardzo sprecyzowane i konkretne plany zawodowe, a staż tylko ich w 

nich utwierdził (np. wymarzona praca w gastronomii).  

Trzy osoby pracują i dwie z nich otrzymały propozycje dalszej pracy w firmie, w której były na 

stażu. W obydwu tych przypadkach staż był dobrany pod zainteresowania młodego 

człowieka i zarówno wychowawca, jak i wychowanek wiele wysiłku włożyli, aby staż odbył się 

właśnie w tym miejscu. Jedna z tych osób traktuje pracę w tej firmie jako docelową, choć na 

innym stanowisku, druga studiuje zaocznie, więc być może potem zmieni pracę na bardziej 

zgodną z wykształceniem. 

Cztery osoby są obecnie na stażu weekendowym w innym miejscu lub pracują dorywczo, 

cztery osoby myślą o stażu wakacyjnym lub o udziale w innym projekcie oferującym staż. 

Przynajmniej sześć osób otrzymało ofertę pracy w danej firmie po skończeniu przez nich 

szkoły.  

Ocena zwiększenia swoich kompetencji społecznych i umiejętności zawodowych 

Wychowankowie zostali poproszeni o to, żeby oszacować na skali procentowej, na ile 

wzrosły ich kompetencje społeczne i umiejętności zawodowe. 

Jeśli chodzi o poczucie wpływu na własne życie, to 80% wychowanków wskazało, że jest to 

60%, a 20%, że jest to powyżej 80%. W przypadku samooceny  związanej z umiejętnością  
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poradzenia sobie na otwartym rynku pracy 25% wskazało, że nastąpił wzrost o 60%, 25%, że 

nastąpił wzrost o 100%, a połowa określiła ten wzrost jako 80%. 

Jeśli chodzi o praktyczne umiejętności zawodowe, to jedna trzecia (35%) uznała, że ich 

umiejętności wzrosły o 60%, kolejna jedna trzecia wskazała poziom (30%) 80%, a kolejna 

(35%)określiła, że wzrosły one o 100%. W takim samym stopniu wzrosła wiedza na temat 

wymagań pracodawców w stosunku do pracowników (35% wzrost o 60%, 35% wzrost o 

80%, 30% wzrost o 100%). 

Podsumowanie 

Dzięki doświadczeniu udziału w projekcie i wzięciu udziału w stażu plany zawodowe 

większości wychowanków stały się konkretne i namacalne. Są zdecydowanie lepiej 

przygotowani do rynku pracy niż na początku projektu – o czym można się przekonać, 

porównując ich wcześniejsze wypowiedzi zawarte w raporcie z ewaluacji wewnętrznej. Mają 

znacznie mniej lęków, więcej wiary w siebie i w swoje możliwości, poznali zawód od 

praktycznej strony. 
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Podsumowanie 

Ocena wskaźników 

Na podstawie zebranych w trakcie ewaluacji informacji takich jak: wyniki testów wiedzy, 

wyniki ankiet ewaluacyjnych, wywiady z wychowawcami i wychowankami odniesiono się do 

wskaźników, które określają osiągnięcie celów projektu. Dokładne zestawienie i omówienie 

przedstawia poniższa tabela. 

Na podstawie tej analizy można uznać, że zarówno cel główny, jak i cele szczegółowe 

projektu zostały osiągnięte. 

Tabela 4. Analiza uzyskanych wskaźniki realizacji celów projektu w fazie testowania na 

podstawie wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej 

Cele projektu Wskaźniki Stan realizacji 

CEL GŁÓWNY:  

Zwiększenie o min. 

60% skuteczności 

obowiązującego 

systemu wsparcia 

usamodzielniających 

się wychowanków  w  

6 placówkach 

opiekuńczo-

wychowawczych z 

woj. pomorskiego do 

maja 2015, poprzez 

wdrożenie modelu 

wczesnej interwencji 

bazującego na 

trójsektorowej 

współpracy. 

Liczba placówek, w których 

zwiększyła się o min. 60% 

skuteczność oddziaływania 

systemu wsparcia 

usamodzielniających się 

wychowanków poprzez 

wdrożenie modelu  

 

 

Liczba wychowanków, u 

których zaobserwowano wzrost 

o 60% skuteczności metod 

wychowawczych w obszarze 

aktywizacji społeczno-

zawodowej 

 

Liczba wychowawców, u 

których zaobserwowano wzrost 

o 60% wiedzy w zakresie 

innowacyjnych metod wsparcia 

usamodzielniających się 

wychowanków placówek 

Na podstawie informacji zebranych w trakcie 
ewaluacji – wywiady z wychowawcami, 
wychowankami oraz pracodawcami - można 
stwierdzić, że we wszystkich placówkach biorących 
udział w testowaniu zwiększyła się skuteczność 
oddziaływania systemu wsparcia. Jeśli za wskaźnik 
uznamy świadomą pracę z wychowankiem nad 
przygotowaniem do stażu i zorganizowanie stażu 
we współpracy z pracodawcami, co jest nowym 
doświadczeniem dla placówek, to można 
powiedzieć, że skuteczność wzrosła o 100% we 
wszystkich 6 placówkach 

Na 20 wychowanków 19 ukończyło staże i było 
dobrze przygotowanych do ich odbycia. Metody 
wychowawcze okazały się więc bardzo skuteczne. 
Na podstawie wywiadów z wychowankami i 
wychowawcami można określić wzrost u 
wszystkich tych wychowanków na poziomie 
pomiędzy 60% a 90% w zależności od poprzednich 
doświadczeń zawodowych wychowanka. 

 

Na podstawie testów wiedzy można ustalić, że 
nastąpił wzrost wiedzy od 80% do 100% u 
wszystkich wychowawców zakwalifikowanych do 
projektu. 
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CEL SZCZEGÓŁOWY 1  

Zwiększenie o 60% 

wiedzy kadry 6 

placówek 

opiekuńczo-

wychowawczych z 

woj. pomorskiego nt. 

nowego narzędzia w 

postaci 

innowacyjnego 

modelu pracy w 

placówkach 

ukierunkowanego na 

sferę aktywności 

zawodowej 

wychowanków wraz 

z metodyką realizacji 

modelu w postaci 

programu 

szkoleniowego do 

października 2014. 

Liczba wychowawców, u 

których zaobserwowano wzrost 

o 60% kompetencji w zakresie 

wsparcia usamodzielniających 

się wychowanków placówek 

Na podstawie wywiadów z wychowawcami oraz 
testu ewaluacyjnego można ustalić, że nastąpił 
wzrost wiedzy od 60% do 80% u prawie trzech 
czwartych wychowawców i od 80% do 100% u 
blisko jednej czwartej wychowawców. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2  

Zwiększenie o 60% 

kompetencji 

społecznych w grupie 

wychowanków 6 

placówek 

opiekuńczo-

wychowawczych z 

woj. pomorskiego do 

października 2014. 

Ilość wychowanków, u których 

wzrosło o minimum 60%  

poczucie wpływu na własne 

życie  

Ilość wychowanków, u których 

wzrosła o minimum 60% 

samoocena  związana z 

umiejętnością poradzenia sobie 

na otwartym rynku pracy 

Na podstawie wywiadów z wychowankami i 
wychowawcami można określić, że u wszystkich 
wychowanków wzrosło poczucie wpływu na 
własne życie od 60% do 100% w zależności od 
wcześniejszych doświadczeń wychowanków. 

Na podstawie wywiadów z wychowankami i 
wychowawcami można określić, że u wszystkich 
wychowanków wzrosła samoocena od 60% do 
100% w zależności od wcześniejszych doświadczeń 
wychowanków. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3  

Nabycie 

praktycznych 

umiejętności 

zawodowych w 

miejscu pracy przez  

wychowanków 6 

placówek 

opiekuńczo-

wychowawczych z 

woj. pomorskiego do 

października 2014 

Ilość wychowanków, którzy 

zwiększyli o 60%  praktyczne 

umiejętności zawodowe 

 

Ilość wychowanków, którzy 

zwiększyli o 60% wiedzę na 

temat wymagań pracodawców 

w stosunku do pracowników 

Na podstawie wywiadów z wychowankami i 
wychowawcami można określić, że u wszystkich 
wychowanków wzrosły praktyczne umiejętności o 
60%-100% w zależności od wcześniejszych 
doświadczeń wychowanków. 

Na podstawie wywiadów z wychowankami i 
wychowawcami można określić, że u wszystkich 
wychowanków wzrosła wiedza na temat wymagań 
pracodawców w stosunku do pracowników od 60% 
do 100% w zależności od wcześniejszych 
doświadczeń wychowanków. 
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Rekomendacje do modelu 

Staż powinien być odpłatny - powstaje pytanie o środki na staż – czy placówka jest w stanie 

zapewnić tego typu środki, np. w formie stypendium zawodowego dla wychowanka. Jaka 

forma prawna była najkorzystniejsza, aby pieniądze, które placówki otrzymują mogły zostać 

w ten sposób rozliczone? Możliwe także jest pozyskanie pracodawców, którzy sami zapłacą 

za staż, ale wówczas będzie to dużo trudniejsze niż obecnie, szczególnie w mniejszych 

miastach. 

Staż zgodny z zainteresowaniami wychowanka – w miarę możliwości powinno się dołożyć 

starań, żeby znaleźć staż związany z tym, co wychowanka interesuje. Tego typu staż daje 

lepsze efekty. 

Praca z kadrą zarządzającą – konieczne wydaje się wdrożenie kadry zarządzającej w model. 

Bez wsparcia kadry zarządzającej wprowadzenie zmiany w placówce jest niemożliwe, dlatego 

powinna być ona od początku do końca wdrożona we wszystkie działania związane z 

wdrażaniem modelu, w szczególności te, które łączą się ze zmianą filozofii pracy. To kadra 

wyznacza zasady i wartości, którymi kierują się wychowawcy. Kadra również powinna 

wspierać merytorycznie swoich wychowawców. 

Wsparcie skierowane do wychowanków – wszystkie badane grupy podkreślają wartość 

wsparcia skierowanego do wychowanków np. w postaci warsztatów komunikacji i 

umiejętności interpersonalnych. 

Przystępne przedstawienie modelu - w taki sposób, aby przedstawiał zarówno filozofię 

pracy, jak i dawał konkretne narzędzia i wskazówki umożliwiające jego wdrożenie. 

Model dla całej placówki – model powinien zostać tak przygotowany, aby możliwe było 

wdrożenie go w całej placówce, tak aby cała kadra była objęta procesem zmian. 

Włączenie działań umożliwiających wymianę doświadczeń wśród wychowawców – w 

modelu warto ująć takie zalecenia, które pozwolą zaplanować i włączyć w cykl codziennej 

pracy domów również działania nakierowane na wymianę doświadczeń z innymi 

placówkami. 
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Przygotowanie na przełamywanie stereotypów dotyczących wychowanków domów dla 

dzieci – pracodawcy mogą posiadać pewne stereotypowe przekonania dotyczące 

wychowanków. Wychowawcy powinni być tego świadomi i przygotowani do przełamywania 

uprzedzeń. 

Włączenie do modelu wsparcia superwizyjnego – doświadczenia wskazują, że konieczna jest 

superwizja kadry wdrażającej zmianę w placówce prowadzona przez osobę z odpowiednim 

doświadczeniem i znającą cel wprowadzanej w placówce zmiany.  

Włączenie do modelu działań uczących współpracy z pracodawcami – z uwagi na to, że 

wychowawcy z reguły mają niewielkie doświadczenie związane ze współpracą z 

pracodawcami i biznesem, powinni otrzymać wskazówki, w jaki sposób mają to robić i 

możliwość przećwiczenia tego. Dobrze jest także, aby posiadali wiedzę dotyczącą zachowania 

się podczas rozmowy kwalifikacyjnej i pisania cv – w ten sposób staną się bardziej wiarygodni 

dla młodych ludzi.  
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