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METODOLOGIA BADANIA EWALUACYJNEGO

• Przedmiotem badania ewaluacyjnego jest diagnoza przekonań i opinii członków 

Powiatów Zespołów Kooperacji (PZK) oraz Wojewódzkich Zespołów Kooperacji (WZK) na 

temat Modelu Kooperacji oraz na temat efektywności pracy z rodziną.

• Celem badania ewaluacyjnego jest diagnoza w/w poglądów w I i II (końcowym) etapie 

badania oraz porównanie ich ze sobą w I i II etapie badania, a także uchwycenie różnic 

istotnych statystycznie w badanym okresie.

• I okres badania zaplanowano w początkowym etapie wdrażania Modelu Kooperacji tj.  

październik -listopad 2020 r.,(ewaluacja ex-ante - początkowa), zaś II etap badania (ewaluacja 

końcowa- ex-post) odbyła się w końcowym etapie wdrażania Modelu Kooperacji tj. wrzesień-

październik 2020.
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METODOLOGIA BADANIA EWALUACYJNEGO

• Narzędziami badawczymi wykorzystanymi w badaniu ewaluacyjnym są: Kwestionariusz 

ewaluacyjny dla członków PZK, WZK dotyczący Modelu Kooperacji (autorstwa A. Kanios) oraz 

Kwestionariusz ewaluacyjny dla członków PZK pracujących z rodzinami/osobami (opr. A. 

Kanios). 

• Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wartości analizowanych 

zmiennych przedstawiono przy pomocy przy pomocy średniej, liczebności i odsetka. 
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METODOLOGIA BADANIA EWALUACYJNEGO

• Dla cech jakościowych do wykrycia istnienia zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi użyto testu 

2.

• Sprawdzenie normalności rozkładu zmiennych w badanych grupach wykonano za pomocą testu 

normalności Shapiro-Wilka. 

• Do zbadania różnic pomiędzy dwiema grupami wykorzystano test t-Studenta, a w przypadku 

niespełnienia wymogów do jego zastosowania – test nieparametryczny U Manna-Whitneya. 

• Porównanie grup wykonano wykorzystując analizę wariancji ANOVA, a w przypadku niespełnienia 

wymogów do jej zastosowania nieparametryczny test Kruskala-Wallisa. 

• Do sprawdzenia zależności pomiędzy niektórymi zmiennymi wykorzystano także korelację r-Pearsona i 

korelację rang Spearmana. Przyjęto poziom istotności p<0,05 wskazujący na istnienie istotnych 

statystycznie różnic lub zależności. Bazę danych i badania statystyczne przeprowadzono w oparciu o 

oprogramowanie komputerowe Statistica 9.1 (StatSoft, Polska).
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WYNIKI BADAŃ EWALUACYJNYCH

Województwo Gmina N %

Lubelskie Tomaszów Lubelski, Cyców, Spiczyn, 

Leśniowice, Konopnica, Wólka

63 23,56

Mazowieckie Warszawa, Kobylin, Borzymy, Wysokie 

Mazowieckie

60 22,47

Świętokrzyskie Kielce, Łoniów, Wodzisław 49 18,33

Podkarpackie Rzeszów 48 17,97

Podlaskie Kolno, Narewka, Łomża, Piątnica 47 17,58

Razem 267 100,00
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CECHY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE 

• Wśród osób biorących udział w badaniu większość, bo 81, 65% (218 osób) stanowią 

kobiety, zaś jedynie 18,35% (49 osób) to mężczyźni. 

• Jeżeli chodzi o funkcję pełnioną w Partnerskim Zespole Kooperacji / Wojewódzkim 

Zespole Kooperacji to 7,6% (20 osób) pełni funkcję animatora powiatowego, 11,03% (29 

osób) animatora gminnego. Zdecydowana większość badanych, bo aż 79,09% (208 osób) 

to członkowie Zespołów. Jedynie kilka osób, (6) zaznaczyło, iż pełni inną funkcję w 

Zespole. 
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CECHY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE 

• Niemal połową stanowią pracownicy instytucji pomocy społecznej (48,31%- 129 osób). 

• Znaczny odsetek (7,49% - 20 osób) stanowią pracownicy policji. 

• W grupie znajdują się również przedstawiciele sektora edukacji (szkół podstawowych i 

gimnazjalnych), stanowią oni niemal 6% badanych (16 osób) oraz pracownicy urzędów gmin 

(4,87%- 13 osób). 

• W działania na rzecz współpracy w środowiskach wiejskich zaangażowani są również 

przedstawiciele organizacji pozarządowych, stanowią oni 4,87% badanych (13 osób). 

• Nie sposób nie wspomnieć o reprezentantach sądów. Są to zazwyczaj kuratorzy sądowi, 

których jest sześciu (2,25%). 
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CECHY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE 

• Osoby ewaluowane pełnią bardzo różnorodne funkcje zawodowe. 

• Ponad 1/3 z nich (34,46%- 92 osoby) stanowią kierownicy Ośrodków pomocy społecznej 

lub pracownicy socjalni. 

• Kolejną grupą zawodową są policjanci, którzy są dość licznie reprezentowani. Jest ich 

łącznie 20 osób (7,49%) oraz pracownicy administracyjni (19 osób- 7,12%). 

• Wśród badanych znalazło się 11 asystentów rodzin (4,12%), 9 pedagogów szkolnych 

(3,37%), 6 kuratorów sądowych (2,25%), 5 pielęgniarek (1,87%), 3 osoby pracujące w 

bibliotece i inni.

8



EWALUACJA MODELU KOOPERACJI9



ZNAJOMOŚĆ MODELU KOOPERACJI 

19,85%

71,16%

6,37% 2,62% Znam Model bardzo dobrze

Znam Model w wystarczającym stopniu

Moja znajomość Modelu jest niewielka

Nie znam Modelu

Trudno powiedzieć
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OCENA MODELU JAKO NARZĘDZIA WSPÓŁPRACY

22,47%

63,30%

14,23%

Bardzo wysoko oceniam Model

Wysoko oceniam Model

Przeciętnie oceniam model

Nisko oceniam Model

Bardzo nisko oceniam Model
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OCENA ZADAŃ DO REALIZACJI NA POZIOMIE 
WOJEWÓDZKIM, POWIATOWYM ORAZ GMINNYM 

• koordynacja i upowszechnianie Modelu - 59,93%- (160 osób) jego realizację ocenia 

bardzo dobrze,

• wsparcie podmiotów w regionie - (53,56%-143 osoby) zaopiniowała jego realizację 

na wysokim poziomie, ponad 1/3 (30,71%- 82 osoby) na przeciętnym poziomie,

• prowadzenie platformy edukacyjnej - zdania były bardzo podzielone i po raz 

pierwszy pojawiły się negatywne oceny - 39,7% (106 osób) nie potrafił ocenić realizacji 

tego zadania. Niespełna 30% respondentów (77 osób) oceniło je jako poziom średni

• prowadzenie Szkoły Kooperacji - 56,55% badanych (151 osób) bardzo dobrze ocenia 

realizację tego elementu modelu współpracy

• organizacja superwizji dla PZK - (59,55%- 159 osób) została ona oceniona bardzo 

dobrze; 19,48%- (52 osoby) wskazał, iż w jego przekonaniu jest ona realizowana  na 

średnim poziomie
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OCENA ZADAŃ DO REALIZACJI NA POZIOMIE 
WOJEWÓDZKIM, POWIATOWYM ORAZ GMINNYM 

• Organizacja spotkań dla animatorów -w tym przypadku opinie osób ewaluowanych 

są podzielone. Nieco ponad polowa (55,43%- 148 osób) z nich stoi na stanowisku, iż są 

bardzo dobrze realizowane, jednak również znaczny odsetek osób badanych (36,7%- 98 

osób) nie potrafił lub nie chciał ocenić realizacji tego zadania wybierając odpowiedź 

„trudno powiedzieć”. 

• Realizacja projektów socjalnych- (118 osób- 44,19%) wybrało kategorię „trudno mi 

ocenić”, co świadczy o trudnościach w opracowywaniu projektów. 

• budowanie i aktualizowanie listy usług i aktywności- (162 osoby- 60,67%) wyraziła swoją 

pozytywną ocenę 
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OCENA KOORDYNACJI PRACY MODELEM KOOPERACJI

72,28%

3,00%

23,22%

1,50%

Koordynacja pracy Modelem przebiega

właściwie

Koordynacja pracy Modelem przebiega

niewłaściwie

Trudno powiedzieć

Inna odpowiedź
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ELEMENTY, KTÓRE NALEŻAŁOBY POPRAWIĆ
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Nawarstwianie

się wielu zadań

jednocześnie

Znaczna

biurokracja

Terminowość

wykonywania

zadań

Sposób

komunikacji

pomiędzy

podmiotami

Problemy

kadrowe

Inne

16,04%

11,19%
9,33% 8,96%

7,46%

2,61%
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OCENA OTRZYMYWANEGO WSPARCIA OD 
INSTYTUCJI Z RÓŻNYCH POZIOMÓW

77,15%

67,04%

57,30%

41,20%

35,21%

1,12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Poznanie specjalistów z różnych obszarów

Nowa wiedza i umiejętności uzyskiwanie w trakcie szkoleń,

wymiany poglądów

Szeroka wymiana informacji o konkretnych problemach

konkretnych osób lub rodzin

Poznanie zakresu działania instytucji z regionu

Nabycie nowego doświadczenia poprzez wizyty studyjne

Inne
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OPINIE NA TEMAT  PROWADZENIA PLATFORMY EDUKACYJNEJ JAKO 
INNOWACYJNEGO ELEMENTU MODELU KOOPERACJI

• ponad 40% (109 osób) wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć” nie zajmując jednocześnie 

jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

• 1/3 badanych (83 osoby) platforma służy członkom PZK do wymiany informacji pomiędzy 

sobą

• 18,35%- (49 osób) jest zdania, że platforma jest dodatkowym zadaniem, jeszcze nie 

rozpoznanym

• Wskazywano również na trudności związane z funkcjonowaniem platformy:

• skomplikowana w obsłudze (10,49%- 28 osób),

• platforma jest zbyteczna, a respondenci wolą pracę w tradycyjnej formie (7,87%- 21 osób) 

• brakuje fachowej osoby/osób, które pomogłyby w jej obsłudze (7,49%-20 osób).
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OPINIE NA TEMAT ORGANIZACJI SUPERWIZJI

73,41%

72,28%

66,29%

63,30%

74,91%
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26,59%

26,97%

33,33%

34,83%

24,72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Przyczynia się do poprawienia jakości pracy

pracowników podmiotów PZK

Powoduje zwiększenie skuteczności pracy z rodziną

Powoduje zwiększenie zadowolenia z wykonywanej

pracy przez członków PZK

Powoduje wzrost motywacji do kooperacji i

stosowania Modelu kooperacji

Prowadzący superwizję superwizor pracy socjalnej jest

osobą profesjonalną i kompetentną

tak nie trudno powiedzieć
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ELEMENTY, W KTÓRYCH PRZEJAWIA SIĘ INNOWACYJNOŚĆ I 
EFEKTYWNOŚĆ MODELU KOOPERACJI

61,80%

48,69%

39,33%

35,58%

28,46%

26,22%

23,60%

21,35%

13,86%

0,00%

2,25%

0,00%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

W systematycznej pracy zespołem, wspólnej wymianie…

W skutecznym systemie wsparcia wzajemnego i zewnętrznego…

We wzmocnieniu skuteczności pracowników instytucji i organizacji

W pomocy w pracy ze skomplikowanymi przypadkami…

W dostępie do większej puli zasobów, wiedzy i umiejętności

We wzroście oferty usług i aktywności gminno-powiatowej

We wdrożeniu nowych rozwiązań pomocowych, w tym…

W dostępie do innych metod działania

W wyższym poziomie kompetencji i skuteczności

Żaden ze wskazanych powyżej

Trudno powiedzieć

Inne przejawy
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OCENA PRACY ANIMATORÓW

83,52%

3,75% 12,73%

Oceniam bardzo

wysoko

Oceniam

przeciętnie
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OCENA PRACY DORADCÓW

85,77%

6,37%
7,87%

Oceniam bardzo wysoko

Oceniam przeciętnie

Oceniam nisko

Trudno powiedzieć
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EWALUACJA PRACY Z OSOBAMI/RODZINAMI22



STOPIEŃ ZNAJOMOŚCI MODELU KOOPERACJI W 
ZAKRESIE PRACY Z RODZINAMI

29,52%

65,20%

5,29%

Znam Model bardzo dobrze

Znam Model w wystarczającym stopniu

Znam Model w niewielkim stopniu

Nie znam Modelu w tym zakresie

Inna odpowiedź
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• proponowane w Modelu etapy/kroki współpracy z rodzinami oceniono w większości 

pozytywnie
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OCENA SŁUSZNOŚCI ZAKŁADANYCH W MODELU 
PODEJŚĆ DO PRACY Z RODZINĄ
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Praca z rodziną obejmuje wszystkie etapy działania

metodycznego

Praca z rodziną realizowana jest w Modelu międzysektorowo,

w formie zarządznaia przypadkiem

Podczas pracy metodycznej zarządzania przypadkiem

wykorzystane będą / były różnorodne podejścia

W pracy z rodzinami zastosowany zostanie genogram /

ekogram

nieważny trudno mi ocenić ważny bardzo ważny
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ZNAJOMOŚĆ WYBRANYCH NARZĘDZI PRACY Z 
RODZINĄ

• najwięcej osób (63,88%) zna dobrze usługi z koszyka usług listy aktywności i usług gminno-

powiatowej,

• Jedynie jedna trzecia badanych (37,89%) zna bardzo dobrze PSR (Podejście Skoncentrowane 

na Rozwiązaniach), kolejne 41,41% oceniło że zna je w niewielkim stopniu

• znajomość pakietów usług z Projektu Standardów pracy socjalnej- (36,56%) oceniła swoją 

znajomość tych narzędzi na bardzo wysokim poziomie, podobny odsetek (36,12%) wskazał, iż 

zna je w niewielkim stopniu,

• (ponad 30%) nie zna kalkulatora społecznego z Kalkulatora Kosztów Zaniechania,

• Ponad ¼ badanych (26,87%) nie zna również wzorów dokumentacji  z projektu  Schematom 

Stop,

26



KORZYŚCI DOSTRZEGANE PRZEZ BADANYCH W 
ZASTOSOWANIU MODELU KOOPERACJI W PRACY Z 

OSOBĄ/RODZINĄ

74,01%

51,10%

50,66%

47,58%

40,09%

0,44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Większa efektywność pracy z rodziną

Środki finansowe przewidziane na konkretne działania

w projekcie socjalnym

Możliwość współpracy pracowników pomiędzy

szczeblem powiatowym i gminnym

Wsparcie przedstawicieli innych instytucji/organizacji

Faktyczna praca socjalna z rodziną, a nie tylko

wsparcie finansowe

Inne możliwości
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TRUDNOŚCI DOSTRZEGANE PRZEZ BADANYCH W 
ZASTOSOWANIU MODELU KOOPERACJI W PRACY Z 

OSOBĄ/RODZINĄ

49,34%

42,29%

27,75%

13,66%

9,69%

3,96%

9,69%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Niechęć rodzin do pracy modelem/ SZUKANIA

ROZWIĄZAŃ

Obsługa platformy Modelu

Brak czasu na pracę z rodziną Modelem

Niechęć przedstawicieli kluczowych instytucji do

zaangażowania się w pracę na rzecz rodzin

Nierówne wynagradzanie członków Zespołu

Trudności we współpracy pracowników pomiędzy

szczeblem powiatowym i gminnym

Inne trudności
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WNIOSKI - MODEL KOOPERACJI

• Badani w większości deklarują znajomość Modelu Kooperacji w wystarczającym stopniu

• Model jako narzędzie współpracy oceniają wysoko lub przeciętnie

• Ocena realizacji zadań na tym etapie na poziomie wojewódzkim, powiatowym oraz 

gminnym jest w większości pozytywna, aczkolwiek nie jest ona wyrażana przez 

zdecydowaną większość badanych, zazwyczaj wysokie oceny wyrażane są przez ok.60 % 

badanych, pozostali wstrzymują się od odpowiedzi. Jedynie w przypadku zadania jakim 

jest prowadzenie platformy edukacyjnej zdania były podzielone i pojawił się spory 

odsetek ocen negatywnych,

• Większość badanych stoi na stanowisku, że koordynacja pracy Modelem przebiega 

właściwie, ale należałoby poprawić kilka elementów takich jak:

• Nawarstwianie się wielu zadań, biurokracja, terminować wykonywania zadań, sposó

komunikacji pomiędzy podmiotami
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WNIOSKI-MODEL KOOPERACJI

• Jeżeli chodzi o wsparcie otrzymywane w ramach Modelu od innych podmiotów to 

badania najwyżej cenią sobie: poznanie specjalistów z różnych obszarów, możliwość 

nabycia nowej wiedza i umiejętności w trakcie szkoleń, wymianę poglądów, wymianę 

informacji  o konkretnych problemach konkretnych osób lub rodzin,

• Badani wskazywali na trudności związane z funkcjonowaniem platformy:

• skomplikowana w obsłudze, jest zbyteczna, brak fachowej osoby/osób, które pomogłyby 

w jej obsłudze,

• Opinie na temat organizacji superwizji są raczej pozytywne, ale oscylują na granicy 60-

70% osób, które wystawiły oceny wysokie. Pozostali badani nie mieli zdania na ten temat,

• Zdecydowana większość badanych (ponad 80%) wysoko oceniła prace animatorów oraz 

doradców,
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WNIOSKI – PRACA Z RODZINAMI/OSOBAMI

• Badani w 60% wysoko oceniają swoją znajomość Modelu Kooperacji w zakresie pracy z 

rodzinami,

• proponowane w Modelu etapy/kroki współpracy z rodzinami oceniono w większości 

pozytywnie

• Jeżeli chodzi o słuszność zakładanych w Modelu podejść do pracy z rodziną zdania 

badanych są podzielone: połowa uważa ze są słuszne, połowa nie ma zdania na ten temat

• Jeżeli chodzi o znajomość narzędzi do pracy z rodziną najwięcej osób zna usługi z 

koszyka usług listy aktywności, natomiast badani nie znają Podejścia Skoncentrowanego 

na Rozwiązaniach (ok.44% osób); pakiety usług z Projektu Standardów pracy socjalnej-

40%; Kalkulator Kosztów Zaniechania (ponad 30%) Schematom Stop- (26%)
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WNIOSKI – PRACA Z RODZINAMI/OSOBAMI

• Jeżeli chodzi o trudności dostrzegane przez badanych w zastosowaniu Modelu 

Kooperacji w pracy z osobą/rodziną to najczęściej wskazywano na: niechęć rodzin do 

pracy modelem/ rozwiązywania własnych problemów, problemy z obsługą platformy 

Modelu oraz brak czasu na pracę z rodziną Modelem

• Jeżeli chodzi o korzyści dostrzegane w zastosowaniu Modelu Kooperacji w pracy z 

osobą/rodziną to wskazywano na:  większą efektywność pracy z rodziną, środki finansowe 

przewidziane na konkretne działania w projekcie socjalnym oraz możliwość współpracy 

pracowników pomiędzy szczeblem powiatowym i gminnym
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