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Ewaluacja pracy socjalnej 

 

Ewaluacja jest rozumiana jako: 

1. Ocena wartości projektu z zastosowaniem określonych kryteriów w celu jego 

usprawnienia, rozwoju lub lepszego rozumienia. 

2. Zbieranie, analiza oraz interpretacja danych na temat znaczenia i wartości projektu 

przy zwróceniu uwagi na zagadnienia istotne dla zainteresowanych. 

3. Ocena efektywności, skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności projektu  

w kontekście założonych celów, porównywanie rezultatów projektu ze wstępnymi 

zamierzeniami (PTE). 

Ewaluacja jest to: "proces polegający na sprawdzeniu i ocenie czy dane działania 

przyniosły oczekiwane rezultaty, co przyczyniło się do ich osiągnięcia, a co było barierą. 

Istotą ewaluacji jest jej użyteczność, czyli wykorzystanie jej wyników. Ocena danych działań 

(interwencji) jest punktem wyjścia do opracowania rekomendacji mających pomóc w zmianie 

postępowania, poprawieniu błędów lub powielaniu działań i rozwiązań, które się sprawdziły. 

Wnioski wyciągane z ewaluacji i formułowane w postaci rekomendacji mogą być 

wykorzystywane w działaniach bieżących oraz działaniach planowanych. Ewaluacja 

wspomaga proces zarządzania na każdym etapie wdrażania działań" (Hryniewiecka, 2010,  

s. 7). 

 

Obszary ewaluacji w pomocy społecznej:  

1. skuteczność świadczeń pomocy społecznej (np. ocena skutków pracy z rodziną, 

środowiskiem, ocena skuteczności zawieranych kontraktów socjalnych); 



 

 

2. jakość i standard świadczonych usług społecznych (np. usług opiekuńczych, 

specjalistycznych, w tym również usług zlecanych np. w zakresie prowadzenia 

stołówek, noclegowni); 

3. realizacja projektów i programów (np. określanie adekwatności celów programu do 

potrzeb, ocena realizacji projektów socjalnych i społecznych, w tym projektów 

finansowanych z funduszy Unii Europejskiej); 

4. zaspokajanie potrzeb społecznych w gminie/powiecie/województwie (np. ocena 

wdrażania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych); 

5. system organizacyjny (np. analiza funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, domu 

pomocy społecznej, innych placówek pomocy społecznej w celu wprowadzenia zmian 

organizacyjnych); 

6. system kształcenia kadr pomocy społecznej (np. realizowanie potrzeb szkoleniowych 

zgłaszanych przez pracowników, ewaluacja szkoleń); 

7. współpraca między instytucjami pomocy społecznej na poziomie struktur 

samorządowych oraz międzysektorowych (np. wypracowanie reguł współpracy 

między OPS i organizacjami pozarządowymi lub między OPS a szkołami i policją, 

powiatowymi urzędami pracy) (szerzej zob. Staręga-Piasek, Hryniewiecka, 2008). 

 

Typy ewaluacji:  

1. ewaluacja zewnętrzna – realizowana przez niezależny podmiot, zewnętrzny wobec 

realizatora projektu/strategii np. firma ewaluacyjna, badawcza;  

2. ewaluacja wewnętrzna – realizowana przez podmiot znajdujący się w strukturach 

organizacyjnych instytucji prowadzącej projekt lub uczestniczącej w realizacji 

strategii, jednak zachowujący pewną niezależność wobec prowadzonych działań,  

np. wydzielona komórka w instytucji lub specjalista ds. ewaluacji nie będący 

członkiem zespołu projektowego;  

3. autoewaluacja – realizowana przez członków zespołu projektowego np. specjalista 

ds. ewaluacji, który wykonuje również inne obowiązki w projekcie. 



 

 

Przed wdrożeniem projektu/strategii można przeprowadzić ewaluację ex-ante. Kolejny typ 

ewaluacji to ewaluacja mid-term, zwana również śródokresową. Po zrealizowaniu działań 

przeprowadza się ewaluację ex-post (Hryniewiecka, 2010, s. 11-12: PTE). 

 

Kryteria ewaluacji: 

1. Trafność (odpowiedniość, adekwatność) – zgodność z potrzebami, pozwalająca 

ocenić, w jakim stopniu cel projektu/cele strategii odpowiadają zdiagnozowanym 

potrzebom i problemom (np. czy osoby długotrwale bezrobotne potrzebują wsparcia  

w formie treningów umiejętności społecznych? czy jest zapotrzebowanie w gminie na 

osoby z kursem baristy? czy mieszkańcy danej gminy potrzebują mieszkań 

czynszowych?).  

2. Skuteczność – ocena, w jakim stopniu są realizowane cele projektu i czy to, co 

osiągnięto, jest zgodne z zamierzeniami (np. ile osób uczestniczących w projekcie 

zwiększyło swoje umiejętności społeczne, zawodowe pozwalające im na znalezienie 

pracy?).  

3. Efektywność (wydajność) – określenie poziomu „ekonomiczności” podejmowanych 

działań, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów; 

np. porównanie kosztów poniesionych na osobę uczestniczącą w projekcie i osobę nie 

uczestniczącą w projekcie w określonym czasie np. dwóch lat (wartość udzielonego 

wsparcia, tj. zasiłki, koszty szkoleń) lub porównanie dwóch alternatyw rozwiązania 

tego samego problemu (np. opłacenia w ramach zasiłków celowych kosztów wynajmu 

mieszkań dla rodzin, którym gmina jest zobowiązana zapewnić schronienie  

i wybudowanie i utrzymanie mieszkań socjalnych). Obok kosztów rozwiązania 

danego problemu należy brać również pod uwagę tzw. „koszty zaniechania”.  

4. Użyteczność – ocena w jakim stopniu potrzeby beneficjentów są zaspokojone poprzez 

otrzymaną pomoc i jak dalece interwencja spełniła ich oczekiwania. Np. do jakiego 

stopnia uzyskane wsparcie (szkolenia, rozmowy z psychologiem, zajęcia integracyjne) 

odpowiada faktycznym potrzebom beneficjentów, czy klienci są zadowoleni  

z otrzymanej pomocy, jak oceniają jakość usług?  



 

 

5. Trwałość – możliwość kontynuacji działań lub utrzymania efektów po zakończeniu 

wsparcia otrzymywanego w ramach projektu. Kryterium to przykładowo można 

zoperacjonalizować pytaniem: jaka liczba osób nadal korzysta z pomocy społecznej 

po zakończeniu udziału np. w projekcie, czy te osoby, które się usamodzielniły 

powracają do systemu po jakimś czasie? (Hryniewiecka, 2010, s. 13-14; PTE). 

 

Planowanie ewaluacji: 

1. Czego chcemy się dowiedzieć? 

2. Kiedy chcemy przeprowadzić ewaluację: na początku, w trakcie, czy na końcu 

działania?  

3. Kto będzie odbiorcą ewaluacji?  

4. Kogo będziemy badać?  

5. Ile mamy pieniędzy (innych zasobów) na przeprowadzenie ewaluacji?  

6. W jaki sposób chcemy zebrać dane?  

7. Jak chcemy wykorzystać wnioski z ewaluacji? (Hryniewiecka, 2010, s. 20). 

 

Zdaniem A. Hryniewieckiej (2010, s. 50) po przeprowadzeniu ewaluacji można: 

1. Kontynuować działania, formy wsparcia, które są najbardziej skuteczne. 

2. Zidentyfikować dobre praktyki, które można upowszechniać na konferencjach,  

w publikacjach jako skuteczne rozwiązania w obszarze danego problemu. 

3. Zaplanować kolejne działania na podstawie diagnozy problemów zauważonych 

podczas ewaluowanego działania. 

4. Zaplanować bardziej racjonalny podział środków, tj. zmniejszyć środki na działania, 

które nie przynoszą rezultatów i/lub zwiększyć finansowanie na działania najbardziej 

efektywne. 

5. Wskazać kierunki dalszego rozwoju uczestników działań. 

6. Poprawić błędy w zarządzaniu projektem/wdrażaniu strategii. 

7. Uzyskać wsparcie z zewnątrz np. w postaci szkoleń dla pracowników zarządzających 

projektem w zakresie, w którym wystąpiły największe problemy, zorganizować 

superwizję dla pracowników pracujących bezpośrednio z wymagającymi klientami. 



 

 

8. Nawiązać współpracę z innymi instytucjami, które działają w podobnym obszarze lub 

na rzecz tych samych grup. 

9. Sformułować postulaty dotyczące mechanizmów wdrażania Programu (np. POKL) lub 

warunków systemowych w celu ułatwienia osiągania zaplanowanych celów  

i przekazać je do odpowiednich instytucji (instytucja zarządzająca, pośredniczące,  

a także politycy). 

10. Podejmować uchwały/ustawy, projektować i wdrażać zmiany w systemie wsparcia 

osób wykluczonych. 
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