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Streszczenie
Artykuï przedstawia gïówne wnioski oraz rekomendacje z badania zrealizowanego przez
autorkÚ w ramach pracy doktorskiej. Przedmiotem analizy byï status ewaluacji w lokalnej
polityce spoïecznej w kontekĂcie projektów aktywnej integracji, realizowanych w latach
2007–2015. Zaïoĝono, ĝe realne znaczenie nadawane ich ewaluacji jest wskaěnikiem kondycji lokalnej polityki spoïecznej w jej nurcie aktywizujÈcym. Zastosowano dwie metody
badawcze: analizÚ danych zastanych oraz wywiad swobodny. Podstawowy wniosek dotyczy
pozornoĂci wiÚkszoĂci dziaïañ ewaluacyjnych i przypisywania im gïównie biurokratycznego
znaczenia. Istnieje potrzeba rozwoju podejĂÊ ewaluacyjnych dostosowanych do specyfiki
dziaïañ sïuĝb spoïecznych. Rekomendacje wskazujÈ koniecznoĂÊ budowania integralnych,
wielosektorowych systemów wsparcia na poziomie lokalnym, czemu powinna towarzyszyÊ
rzetelna ewaluacja skoncentrowana na uĝytecznoĂci.
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Wprowadzenie
Artykuï przedstawia wybrane wnioski z badania zrealizowanego przeze mnie na potrzeby
pracy doktorskiej pt. Aktywna polityka spoïeczna na poziomie lokalnym — dylematy ewaluacji projektów integracji spoïecznej.2 Badanie prowadzone byïo w latach 2012–2014. Gïówny
cel stanowiïo okreĂlenie faktycznej roli, jakÈ odgrywa ewaluacja wobec projektów integracji spoïecznej, finansowanych ze Ărodków Europejskiego Funduszu Spoïecznego, abwdraĝanych przez lokalne jednostki pomocy spoïecznej w latach 2007–2015.
Ze wzglÚdu na moje zawodowe zaangaĝowanie w kreowanie i realizacjÚ regionalnej
oraz lokalnej polityki spoïecznej badaniu towarzyszyïa intencja, by jego wyniki staïy siÚ
rzetelnÈ podstawÈ dla sformuïowania rekomendacji dotyczÈcych dziaïañ naprawczych w tej
sferze. Podstawowymi kategoriami analitycznymi, które posïuĝyïy do okreĂlenia obszaru
badañ, byïy aktywna polityka spoïeczna (lub polityka aktywizacji, APS) oraz ewaluacja.
OpisujÈ one zjawiska wspóïtowarzyszÈce modyfikowaniu polskiego modelu polityki spoïecznej. ½ródïa tej modyfikacji to zarówno wewnÚtrzna, posttransformacyjna dynamika
przemian polskiego welfare state, jak i czynniki zewnÚtrzne, zwiÈzane z ksztaïtowaniem
siÚ europejskiego modelu socjalnego oraz integracjÈ Polski z UniÈ EuropejskÈ. Obydwa
te czynniki zostaïy uwzglÚdnione w kontekĂcie lokalnego poziomu polityki spoïecznej,
która — zdaniem zarówno teoretyków, jak i praktyków — stanowi obecnie najwaĝniejszy
i dysponujÈcy najwiÚkszym potencjaïem obszar poprawy jakoĂci i podnoszenia innowacyjnoĂci polityki spoïecznej.

Problematyka badawcza
AnalizujÈc politykÚ spoïecznÈ jako sferÚ racjonalnych interwencji pañstwa, naleĝy o owÈ
racjonalnoĂÊ zapytaÊ — potraktowaÊ jÈ nie jako cechÚ immanentnÈ polityki publicznej,
lecz jako warunek jej skutecznoĂci. WspóïczeĂnie w krajach rozwiniÚtej demokracji przyjmuje siÚ, ĝe niezbÚdnym narzÚdziem pozyskiwania wskazówek, jak ksztaïtowaÊ politykÚ,
wbtym politykÚ spoïecznÈ, sÈ obiektywne analizy naukowe, wĂród których ewaluacja stanowi kwintesencjÚ uĝytkowoĂci.
Z drugiej strony trudno zakïadaÊ, ĝe dowody naukowe stanowiÈ najwaĝniejszy determinant decyzji politycznych. Obserwacja rzeczywistoĂci polityki spoïecznej wraz ze
znajomoĂciÈ jej teoretycznych ujÚÊ wskazuje na niejednokrotnie gïÚbokie róĝnice miÚdzy stanem postulowanym a faktycznym. SzczególnÈ uwagÚ poĂwiÚca siÚ obecnie tym
przemianom polityki spoïecznej, które czÚĂciowo wynikajÈ z niepodatnych na kontrolÚ
decydentów zjawisk globalnych, a czÚĂciowo — z ich reakcji na owe zmiany, z prób stworzenia nowego modelu polityki spoïecznej. Model ten, którego wyróĝnikiem jest szeroko
rozumiana „aktywnoĂÊ”, ma w zaïoĝeniu odpowiadaÊ na wiele bolÈczek spoïeczeñstw
demokratycznych, takich jak: niedostatki obywatelskoĂci, problem wykluczenia spoïecznego, nierównoĂci spoïecznych, zarzuty marnotrawienia Ărodków publicznych czy wreszcie
antagonizmy spoïeczne, szczególnie widoczne w Polsce, w której wciÈĝ ĝywe sÈ podziaïy
2

Praca powstaïa w Uniwersytecie ódzkim, a jej promotorem byï prof. Jerzy Krzyszkowski.

E 

w lokalnej polityce spoïecznej — przykïad projektów aktywnej integracji

131

na wygranych ibprzegranych transformacji. Swoista „kariera” modelu aktywnej polityki
spoïecznej wbduĝej mierze wynika z tego, ĝe stanowi on propozycjÚ szerokiej, pozytywnej
rekonstrukcji pañstwa opiekuñczego, z silnym naciskiem na wzmacnianie spoïeczeñstwa
obywatelskiego ibkapitaïu spoïecznego.
W latach 2007–2015 najbardziej powszechnym narzÚdziem wdraĝania zaïoĝeñ podejĂcia aktywizujÈcego na poziomie lokalnym w Polsce byïy projekty systemowe finansowane zbEuropejskiego Funduszu Spoïecznego, realizowane przez jednostki organizacyjne
pomocy spoïecznej — oĂrodki pomocy spoïecznej w gminach oraz powiatowe centra
pomocy spoïecznej. DziÚki nim (i zazwyczaj wyïÈcznie dziÚki nim) na najniĝszym, abwbobliczu procesu decentralizacji — najwaĝniejszym poziomie polityki spoïecznej, sïuĝby spoïeczne zapoznawaïy siÚ z „aktywizujÈcym instrumentarium”. Upowszechniï siÚ równieĝ
projektowy system realizacji dziaïañ, wraz z logikÈ diagnozowania, planowania, wdraĝania,
monitorowania i ewaluowania tych dziaïañ. To wïaĂnie ewaluacjÚ, sposób jej realizacji, jej
rzeczywistÈ rolÚ uznano w ramach badania za wskaěnik znaczenia przypisywanego projektom systemowym na tle pozostaïych dziaïañ sïuĝb spoïecznych. To z kolei potraktowano
jako wskaěnik kondycji lokalnej polityki spoïecznej w jej nurcie aktywizacyjnym.
W warunkach sïabnÈcej funkcji opiekuñczej pañstwa oraz zdecentralizowanej polityki
spoïecznej najwiÚksza odpowiedzialnoĂÊ za ograniczanie zjawiska ubóstwa i marginalizacji spoïecznej spoczywa na lokalnych instytucjach pomocy spoïecznej. Niezwykle waĝne
jest zatem, aby ewaluacja, krytycznie analizujÈc jakoĂÊ ich oferty, dostarczaïa rzetelnej
i przydatnej wiedzy, stanowiÈcej realny czynnik ksztaïtowania systemu wsparcia. Zaniedbania w obszarze kultury ewaluacji sÈ jednÈ z istotnych przyczyn (a zarazem przejawem)
bezrefleksyjnego powielania rutynowych, nieskutecznych dziaïañ. Pozostawia to efekty
kosztownych programów aktywizujÈcych zawieszone w próĝni niedostatków usïug spoïecznych. Tym samym wdraĝanie modelu APS na poziomie lokalnym ogranicza siÚ do realizacji
finansowanych ze Ărodków unijnych dziaïañ projektowych, które nie majÈ szansy staÊ siÚ
katalizatorem trwalszych przemian w pomocy spoïecznej.
PodjÚta praca dotyczyïa zatem pytania, w jakim miejscu sytuuje siÚ ewaluacja dziaïañ
publicznych sïuĝb spoïecznych. Przez sïuĝby spoïeczne rozumie siÚ, zgodnie z ujÚciem
Barbary Szatur-Jaworskiej, zróĝnicowane pod wzglÚdem stopnia sformalizowania oraz
liczebnoĂci, zorganizowane struktury, prowadzÈce pracÚ socjalnÈ i spoïeczno-wychowawczÈ (Szatur-Jaworska 2006). Szczególnym przedmiotem refleksji badawczej sÈ tutaj
publiczne, wysoce sformalizowane jednostki gminne i powiatowe. Ewaluacja ich dziaïañ
moĝe umiejscawiaÊ siÚ miÚdzy rytualnym, biurokratycznym realizowaniem kolejnych edycji projektów a rzetelnym wykorzystywaniem moĝliwoĂci, jakie w zakresie urozmaicenia
warsztatu pracy sïuĝb spoïecznych oferujÈ Ărodki unijne. Wyznacza to pozycjÚ ewaluacji na
kontinuum od pseudoewaluacji, wpisujÈcej siÚ w rozpowszechnione w pomocy spoïecznej
dziaïania pozorne i je potwierdzajÈcej, do kultury organizacyjnej opartej na uczeniu siÚ,
wyraĝajÈcej dÈĝenie instytucji do zwiÚkszania skutecznoĂci i efektywnoĂci swoich dziaïañ. OkreĂlony status ewaluacji warunkuje potencjaï kreowania realnej zmiany spoïecznej
wbkierunku demokratyzacji, a jednoczeĂnie jest jego wyrazem — „(…) studia ewaluacyjne
(…) pozwalajÈ nie tylko testowaÊ obietnice merytokratycznych elit, lecz takĝe usuwaÊ
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przynajmniej czÚĂÊ napiÚÊ, jakie powstajÈ wtedy, gdy usiïuje siÚ poddawaÊ demokratycznej
kontroli profesjonalny aparat administracyjny” (Frieske 2008, s. 16).
W zwiÈzku z powyĝszymi kwestiami problematyka badania koncentrowaïa siÚ na praktykach ewaluacyjnych podejmowanych wobec projektów aktywizujÈcych realizowanych
wblokalnych systemach integracji spoïecznej. Szczególnie inspirujÈce w tym zakresie byïy
zjawiska:
– napiÚÊ w obszarze polityki spoïecznej, miÚdzy wzrastajÈcym zapotrzebowaniem na
usïugi i Ăwiadczenia socjalne a dÈĝeniem do ograniczania Ărodków na nie przeznaczanych, co zwiÚksza rolÚ ewaluacji w ocenianiu wartoĂci programów publicznych;
– upowszechniania praktyk ewaluacyjnych w pomocy spoïecznej (przede wszystkim
wbzwiÈzku z realizacjÈ projektów wspóïfinansowanych ze Ărodków unijnych), co skïania do przyjrzenia siÚ, jaka jest jakoĂÊ realizowanych dziaïañ badawczych oraz skÈd
czerpana i w jakim zakresie stosowana jest wiedza na temat standardów badañ ewaluacyjnych.

Ewaluacja jako narzÚdzie racjonalizacji polityki spoïecznej
Jak wskazuje Leszek Korporowicz (1997, s. 7), rozwój ewaluacji na przestrzeni lat sprawiï,
ĝe staïa siÚ ona pojÚciem na tyle zïoĝonym, interdyscyplinarnym, ĝe wïaĂciwe niemoĝliwe wydaje siÚ sformuïowanie jednej, satysfakcjonujÈcej jego definicji. Moĝna co prawda
wyróĝniÊ pewien ogólny, wspólny zakres obecnych w literaturze definicji, jednak naleĝy
podkreĂliÊ, ĝe sposób okreĂlania, czym jest ewaluacja, czÚsto ĂciĂle wynika z praktycznych
uwarunkowañ jej realizacji. Za najogólniejszÈ definicjÚ ewaluacji moĝna przyjÈÊ tÚ, iĝ jest
to „(…) systematyczne badanie spoïeczno-ekonomiczne oceniajÈce jakoĂÊ i wartoĂÊ programów publicznych” (Ornacka 2008, s. 23–24). Szerokie ujÚcie ewaluacji wskazuje na jej
procesualny i zïoĝony charakter, dalece wykraczajÈcy poza czynnoĂÊ formuïowania oceny.
Stanowi ona jedynie element ewaluacji, siÚgajÈcej obecnie po status interdyscyplinarnej
dziedziny ïÈczÈcej potencjaï nauk stosowanych z praktycznymi wymogami realizacji polityk
publicznych, w tym aktualnymi wyzwaniami aktywnej polityki spoïecznej, oraz uniwersalnym wyzwaniem godzenia rosnÈcego zapotrzebowania na usïugi i Ăwiadczenia socjalne
zbograniczonymi Ărodkami finansowymi.
W chwili obecnej ewaluacja jest obszarem Ăcierania siÚ tendencji wpisujÈcych siÚ
wbróĝnorodne paradygmaty badawcze, charakterystyczne dla nauk spoïecznych. GïównÈ
osiÈ dyskusji pozostaje rozděwiÚk miÚdzy dÈĝeniem do obiektywnych, mierzalnych wyników ewaluacyjnych a postulatami realizowania przez ewaluacjÚ funkcji interakcyjnych,
uwzglÚdniajÈcych sposób, w jaki ewaluowanÈ interwencjÚ postrzegajÈ róĝnorodne grupy
interesariuszy. PotrzebÚ prowadzenia ewaluacji i szerzej, badañ spoïecznych, z uwzglÚdnieniem problemu wykluczenia spoïecznego prognozuje m.in. Maria Theiss. OznaczaÊ ma to
nie tylko efektywne dostarczanie dowodów na skutecznoĂÊ okreĂlonych rozwiÈzañ na rzecz
wspierania integracji spoïecznej, lecz takĝe dbaïoĂÊ o dowartoĂciowanie w tym procesie
doĂwiadczeñ i opinii osób, których te rozwiÈzania majÈ bezpoĂrednio dotyczyÊ (Theiss
2010a, s. 22–23). Podobne wnioski formuïuje Michael Quinn Patton (2013, s. 38–39),
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wskazujÈc, iĝ najbliĝsze ÊwierÊwiecze bÚdzie cechowaÊ wzrastajÈce znaczenie ewaluacji
rozumianej nie jako wydanie osÈdu na temat wartoĂci przedsiÚwziÚcia, lecz jako partycypacyjnego, angaĝujÈcego uczestników procesu wypracowywania tego osÈdu.
ObserwujÈc praktykÚ dziaïañ w obszarze lokalnej polityki spoïecznej, moĝna zaïoĝyÊ,
ĝe bÚdzie jej dotyczyÊ podobna tendencja, chociaĝby ze wzglÚdu na coraz wiÚkszy udziaï
wbjej kreowaniu podmiotów pozarzÈdowych. Z drugiej strony, rolÚ ewaluacji naleĝy rozwaĝaÊ jako praktykÚ naukowego badania sprawnoĂci instytucji polityki spoïecznej. Co
istotne, rola ewaluacji jako obszaru pozyskiwania dowodów na sïusznoĂÊ finansowanych ze
Ărodków publicznych okreĂlonych dziaïañ wzrasta tym bardziej, im wiÚksze sÈ zastrzeĝenia
wobec ich efektywnoĂci. EwaluacjÚ moĝna zatem postrzegaÊ jako instrument wspierania
decyzji politycznych, usprawniajÈcy gospodarne administrowanie Ărodkami budĝetowymi.
Postulowane i wdraĝane obecnie podejĂcie aktywizacyjne w szczególny sposób daje
stwarza moĝliwoĂÊ wykorzystywania ewaluacji i udoskonalania jej praktyki. Wynika to,
zdaniem autorki, z co najmniej dwóch podstawowych kwestii:
– koncepcja aktywnej polityki spoïecznej bywa w doĂÊ bezkrytyczny sposób uwaĝana
zarówno przez teoretyków, jak i praktyków polityki spoïecznej za bezdyskusyjnie
sïusznÈ i zasïugujÈcÈ na wdraĝanie, przy jednoczeĂnie nierzadkim ignorowaniu sïaboĂci i negatywnych konsekwencji jej wdraĝania (moĝliwych negatywnych skutków
ubocznych),
– jak nigdy wczeĂniej od poczÈtków istnienia welfare state, w ramach podejĂcia aktywizujÈcego (które u swych podstaw ma m.in. z jednej strony troskÚ o stan finansów
publicznych i ich efektywne wykorzystywanie, a z drugiej — ideÚ spójnoĂci, integracji
spoïecznej) pojawia siÚ potrzeba racjonalizacji dziaïañ podmiotów publicznych i rozwoju ich potencjaïu.
Wymogi prowadzenia spójnej polityki aktywizacji, i spójnej polityki spoïecznej w ogóle,
sugerujÈ, ĝe ewaluacja powinna byÊ narzÚdziem towarzyszÈcym nie tylko jednorazowym
dziaïaniom o charakterze projektowym (co jest powszechnym zjawiskiem), lecz stanowiÊ
element rutynowej dziaïalnoĂci instytucji publicznych, w tym instytucji pomocy spoïecznej.
Chociaĝ przedmiotem badania byïa ewaluacja unijnych projektów integracji spoïecznej, to
zaïoĝono, ĝe bÚdzie ona czynnikiem rozwoju kultury ewaluacyjnej, obejmujÈcej i wspierajÈcej caïoĂÊ dziaïañ pomocy spoïecznej. Ewaluacji w pomocy spoïecznej nie naleĝy ujmowaÊ jedynie przez pryzmat projektowej aktywnoĂci sïuĝb spoïecznych. Ma ona bowiem
niezaleĝny, ugruntowany w teorii i praktyce pracy socjalnej, status i dorobek. Wydaje siÚ,
ĝe to on, obok wymogu rozliczalnoĂci przedsiÚwziÚÊ finansowanych ze Ărodków unijnych,
powinien wywieraÊ znaczÈcy wpïyw na ewaluowanie projektów integracji spoïecznej. Ich
realizacjÚ potraktowano zatem w ramach badania jako okazjÚ do rozpoznania i zastosowania ewaluacji w pomocy spoïecznej, które powinny byÊ ugruntowane w specyfice
ewaluowania dziaïañ sïuĝb spoïecznych.
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Zaïoĝenia metodologiczne
PodjÚty problem badawczy okreĂliÊ moĝna w nastÚpujÈcy sposób: jakie jest rzeczywiste
znaczenie ewaluacji w realizacji dziaïañ pomocy spoïecznej, wspóïfinansowanych ze Ărodków unijnych? Decyzja o wyborze pewnego wycinka caïoĂci dziaïañ instytucji pomocy
spoïecznej byïa umotywowana zaleĝnoĂciÈ miÚdzy wykorzystywaniem Ărodków unijnych
ab rozwojem kultury ewaluacyjnej w Polsce. To w tej dziedzinie dziaïalnoĂci instytucji
pomocy spoïecznej ewaluacja pojawiïa siÚ prawdopodobnie po raz pierwszy, a z pewnoĂciÈ
w najszerszym zakresie. Projekty, finansowane z Europejskiego Funduszu Spoïecznego
wbramach PO Kapitaï Ludzki, potraktowano takĝe jako najbardziej powszechne narzÚdzie implementacji modelu aktywnej polityki spoïecznej (APS) na poziomie lokalnym, co
stanowiïo najszerszy kontekst rozwaĝañ.
Podstawowym czynnikiem wpïywajÈcym na ksztaïtowanie siÚ koncepcji badawczej byïa
wzrastajÈca ĂwiadomoĂÊ zaleĝnoĂci miÚdzy przyjÚtym podejĂciem ewaluacyjnym a obrazem dziaïañ, jaki wyïania siÚ z procesu ewaluacji. ZaleĝnoĂÊ ta wyraĝa siÚ w koniecznoĂci
dokonywania wielu wyborów ewaluacyjnych: co stanowi podstawÚ wyznaczania kryteriów
oceny? kto o tym decyduje? komu i w jaki sposób majÈ sïuĝyÊ wyniki? jakiego rodzaju
efekty sÈ przedmiotem zainteresowania w procesie ewaluacji? ¥wiadomoĂÊ istnienia tego
rodzaju dylematów kaĝe zastanawiaÊ siÚ nie tyle nad tym, jaka jest jakoĂÊ projektów
wbĂwietle wyników ewaluacji, lecz jak sposób jej prowadzenia wpïywa na postrzeganie owej
jakoĂci, a w rezultacie — na szanse implementacji modelu APS na poziomie lokalnym.
Problematyka badawcza uksztaïtowaïa siÚ ostatecznie jako zbiór pytañ o charakter
ewaluacji projektów systemowych realizowanych przez oĂrodki pomocy spoïecznej oraz
powiatowe centra pomocy rodzinie w województwie ïódzkim. Odniesiono siÚ do dwóch
poziomów prowadzenia ewaluacji:
– poziomu makro, na którym przedmiotem ewaluacji sÈ caïoĂciowe programy dotyczÈce
okreĂlonego obszaru (jak priorytety wchodzÈce w skïad Programu Operacyjnego Kapitaï Ludzki, w tym Priorytet VII: Promocja integracji spoïecznej),
– poziomu mikro, na którym przedmiotem ewaluacji sÈ pojedyncze, konkretne projekty
(jak gminne i powiatowe projekty systemowe realizowane w Priorytecie VII PO KL
wbramach Dziaïania 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji).
Przedmiotem badania byïy praktyki ewaluacyjne prowadzone wobec projektów integracji spoïecznej w województwie ïódzkim na poziomie makro oraz mikro. Zaïoĝono, ĝe
ewaluacja projektów integracji spoïecznej powinna realizowaÊ pewne minimum zadañ
polegajÈcych na identyfikacji i ocenie:
– uwarunkowañ osiÈgania efektów dotyczÈcych aktywizacji zawodowej uczestników projektów,
– rzeczywistych, choÊ umykajÈcych w gïównym nurcie ewaluacyjnym, efektów projektów
aktywizujÈcych w zakresie odbudowywania podstawowych kompetencji psychospoïecznych ich uczestników jako pierwszego kroku na drodze do aktywnoĂci zawodowej.
Gïównym celem podejmowanego badania byï opis i krytyczna analiza charakteru ewaluacji lokalnych projektów integracji spoïecznej oraz moĝliwoĂci oferowanych przez niÈ
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w kontekĂcie skutecznego wdraĝania modelu aktywnej polityki spoïecznej na poziomie
lokalnym. Tak sformuïowany cel ugruntowaï rozwaĝania zarówno w kwestii róĝnorodnoĂci
podejĂÊ ewaluacyjnych, jak i znaczenia ewaluacji w upowszechnianiu i rozwijaniu polityki
aktywizacji. Odniósï je zatem do wewnÚtrznego oraz zewnÚtrznego kontekstu ewaluacji.
Analiza praktyk ewaluacyjnych stosowanych wobec projektów realizowanych przez
jednostki pomocy spoïecznej i znaczenia tychĝe dla wdraĝania modelu APS nie byïa do
tej pory czÚstym przedmiotem rozwaĝañ ani teoretyków, ani praktyków polityki i pomocy
spoïecznej. W konsekwencji budowanie hipotez badawczych wiÈzaïo siÚ z pewnymi trudnoĂciami. Zaproponowane poniĝej hipotezy wynikajÈ przede wszystkim z moich doĂwiadczeñ zawodowych, umoĝliwiajÈcych dokonywanie obserwacji praktycznych uwarunkowañ
realizacji projektów aktywnej integracji:
1. W kontekĂcie dokumentów strategicznych i unormowañ prawnych najwiÚkszy nacisk
kïadzie siÚ na ewaluacjÚ dokonywanÈ na poziomie polityk i programów, z tej perspektywy sÈ prowadzone ewaluacje pojedynczych projektów, nie zawsze odpowiadajÈce
specyficznym potrzebom tych projektów.
2. PojÚcie ewaluacji, mimo upowszechnienia wraz z realizacjÈ projektów systemowych,
jest nadal kojarzone z kontrolÈ, ocenÈ, mogÈcÈ w efekcie niekorzystnie wpïywaÊ na
realizatorów ewaluowanych dziaïañ.
3. Projekty systemowe najczÚĂciej sÈ poddawane ewaluacji w zakresie oraz w formie,
jakie sÈ potrzebne do realizacji obowiÈzków zwiÈzanych ze speïnieniem wymogów formalnych, w mniejszym stopniu dostrzega siÚ szersze moĝliwoĂci, jakie danej instytucji
oferuje ewaluacja.
4. WĂród realizatorów projektów systemowych moĝna zauwaĝyÊ brak faktycznej potrzeby
prowadzenia ewaluacji, a zarazem brak zasobów (wiedzy, umiejÚtnoĂci, czasu, Ărodków
finansowych) koniecznych dla jej wïaĂciwego przeprowadzenia.
5. Wnioski ewaluacyjne na temat lokalnych projektów integracji spoïecznej (formuïowane zarówno na poziomie mikro, jak i makro) w bardzo ograniczonym stopniu mogÈ
przyczyniaÊ siÚ do skuteczniejszej realizacji modelu aktywnej polityki spoïecznej na
poziomie lokalnym.
6. Realizacja projektów systemowych, przyczyniajÈc siÚ do upowszechniania wiedzy
ibumiejÚtnoĂci z zakresu ewaluowania podejmowanych dziaïañ, ujawnia zarazem ograniczenia zarówno wdraĝania modelu aktywnej polityki spoïecznej, jak i ewaluacji tego
procesu na poziomie lokalnym.
Praktyki ewaluacyjne podejmowane wobec projektów systemowych oĂrodków pomocy
spoïecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie jako przedmiot badania byïy analizowane na dwóch wskazanych wczeĂniej poziomach:
– makro (ewaluacja caïej kategorii projektów systemowych),
– mikro (ewaluacja pojedynczego, konkretnego projektu — przypadku analizowanych
projektów majÈca gïownie charakter autooceny).
Uwarunkowaïo to wybór zastosowanych metod badawczych, bowiem w zaleĝnoĂci
od poziomu, na którym byïy rozpatrywane, praktyki ewaluacyjne charakteryzowaïy siÚ
odmiennymi podejĂciami w wartoĂciowaniu projektów oraz zróĝnicowanym sposobem
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formuïowania, upowszechniania i wykorzystywania wniosków. Kwestie te, bÚdÈc przedmiotem analizy, zdeterminowaïy sposób, w jaki byï zbierany materiaï badawczy.
Na poziomie makro podstawÚ ěródïowÈ stanowiïy dane zastane: dokumenty opisujÈce system realizacji Programu Operacyjnego Kapitaï Ludzki, wytyczne w zakresie jego
ewaluacji oraz raporty ewaluacyjne3. Dokumenty te przedstawiajÈ zalecany sposób prowadzenia, zakres oraz wyniki ewaluacji projektów systemowych realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy spoïecznej. Byïy to jedyne dokumenty dostÚpne w chwili
realizacji badania, odnoszÈce siÚ bezpoĂrednio do zagadnienia ewaluacji tych projektów.
Przedmiotem zainteresowania byïy nie tyle dane empiryczne uzyskane w procesie makroewaluacji, co raczej analityczne wnioski z nich pïynÈce i sposób, w jaki owe wnioski byïy
formuïowane. Ewaluacja projektów realizowanych ze Ărodków unijnych przez jednostki
organizacyjne pomocy spoïecznej w okresie programowania 2007–2013 nastÈpiïa jednokrotnie, wb2010 r., na poziomie kaĝdego województwa. NastÚpnie, w 2011 r., na poziomie
krajowym, na postawie wyników zawartych w szesnastu raportach regionalnych, zostaï
opracowany raport o charakterze metaewaluacyjnym.
Dla scharakteryzowania praktyk ewaluacyjnych na poziomie mikro uzasadnione byïo
zastosowanie metody reaktywnej. Do analizy tychĝe praktyk przystÚpowano z nastÚpujÈcym zaïoĝeniem: chociaĝ sÈ uwarunkowane pewnymi wymogami formalnymi (okreĂlajÈcymi zasady prawidïowej realizacji projektu), to nie ograniczajÈ siÚ jedynie do ich
wypeïnienia. DotyczÈ równieĝ takich obszarów, które nie sÈ przedmiotem zainteresowania instytucji formuïujÈcych owe wymogi. Istotne byïo zatem zidentyfikowanie, w jakiej
formie przebiega proces rzeczywistej autoewaluacji projektów, jakiego rodzaju wiedzÚ
niesie ibwbjaki sposób jest ona wykorzystywana — zarówno wówczas, gdy proces ten stanowi element formalnej procedury, jak i wtedy, gdy poza niÈ wykracza. JednoczeĂnie
zaïoĝono, ĝe to w tej drugiej sytuacji jest pozyskiwana wiedza na temat faktycznych efektów uczestnictwa danej osoby w projekcie (zwïaszcza w kontekĂcie tego, jak w dïuĝszej
perspektywie czasowej wpïynÚïo to na jej sytuacjÚ spoïeczno-zawodowÈ, a takĝe w odniesieniu do niemierzalnych, „miÚkkich” rezultatów psychospoïecznych). PrzyjÚto, ĝe skoro
od realizatorów projektów nie wymaga siÚ monitorowania ani ewaluowania ich efektów
wbokresie po zakoñczeniu danej (zazwyczaj jednorocznej) edycji, informacje, jakimi dysponujÈ oni odnoĂnie do trwaïoĂci i skutecznoĂci dziaïañ aktywizujÈcych, rzadko sÈ utrwalane
wbpostaci raportów ewaluacyjnych czy jakiegokolwiek rodzaju sprawozdañ. StÈd wïaĂciwie
niemoĝliwe jest zobrazowanie charakteru ewaluacji prowadzonych na poziomie mikro na
3

Analiza dotyczyïa, obok wielu innych, zwïaszcza trzech dokumentów: Zaïoĝenia do ewaluacji
projektów systemowych OPS i PCPR, realizowanych w ramach Dziaïania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitaï Ludzki (przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Raport koñcowy
zbbadania ewaluacyjnego projektów systemowych OPS i PCPR realizowanych w ramach Dziaïania 7.1
Programu Operacyjnego Kapitaï Ludzki (opracowany w 2010 r. na zlecenie Regionalnego Centrum
Polityki Spoïecznej w odzi), Metaewaluacja projektów systemowych realizowanych w Dziaïaniu 7.1
Programu Operacyjnego Kapitaï Ludzki (raport opracowany w 2011 r. przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego na podstawie raportów koñcowych z ewaluacji przeprowadzonych przez Regionalne
OĂrodki Polityki Spoïecznej w 2010 r.).
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podstawie dokumentów. Wbodniesieniu do tych praktyk zastosowano wiÚc technikÚ ukierunkowanego wywiadu swobodnego z listÈ dyspozycji w formie pytañ otwartych. Uzasadnieniem dla tego wyboru tej byïa potrzeba jak najbardziej pogïÚbionego zbadania sposobu,
w jaki rozumie i prowadzi siÚ ewaluacjÚ w pomocy spoïecznej.
Terenem badania byïo województwo ïódzkie. BadanÈ populacjÚ stanowiïa jedna
zb grup realizatorów lokalnych projektów integracji spoïecznej, czyli beneficjenci systemowi projektów prowadzonych w ramach Poddziaïania 7.1.1 oraz 7.1.2 w ramach PriorytetubVIIbPObKL:
– na poziomie gmin: oĂrodki pomocy spoïecznej,
– na poziomie powiatów: powiatowe centra pomocy rodzinie oraz oĂrodki pomocy spoïecznej w miastach na prawach powiatu.
Wybór tego rodzaju realizatorów projektów zostaï podyktowany przede wszystkim
zaïoĝeniem, ĝe jeĂli koncepcja aktywnej polityki spoïecznej wbobszarze pomocy spoïecznej
ma byÊ realnym punktem odniesienia podejmowanych dziaïañ, to musi byÊ implementowana w praktykÚ funkcjonowania podstawowych instytucji tworzÈcych system pomocy
spoïecznej, a do najwaĝniejszych z nich wciÈĝ naleĝÈ publiczne instytucje samorzÈdowe.
Badaniem w ramach metody indywidualnego wywiadu pogïÚbionego objÚto przedstawicieli
oĂrodków pomocy spoïecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie — koordynatorów i ewaluatorów projektów4.

Gïówne wnioski
Wnioski dotyczÈce pierwszej hipotezy, dotyczÈcej perspektywy, z jakiej prowadzono ewaluacje pojedynczych projektów, wskazujÈ, iĝ byïa ona zdominowana przez regulacje dotyczÈce poziomu makro, niedopasowane do specyfiki interwencji poziomu mikro. Analizie
poddano treĂÊ dokumentów ksztaïtujÈcych system ewaluacji PO Kapitaï Ludzki, w ramach
którego realizowano lokalne projekty integracji spoïecznej. Jej wyniki wskazujÈ, ĝe ewaluacja tych interwencji byïa planowana na poziomie ogólnych priorytetów oraz dziaïañ, które
miaïy siÚ przyczyniÊ do osiÈgniÚcia tychĝe rezultatów. Ewaluacja pojedynczego projektu
nie byïa w nich okreĂlona jako obowiÈzkowa. Jej realizacja wynikaïa przede wszystkim
zbkoniecznoĂci sprawozdawania z poziomu osiÈgniÚcia zaïoĝonych w projekcie wskaěników. Interesariuszem tak rozumianej ewaluacji byïy przede wszystkim instytucje nadzorujÈce realizacjÚ projektów, a jej gïównymi uczestnikami — osoby korzystajÈce z róĝnych
form wsparcia aktywizujÈcego oferowanego w projekcie i je oceniajÈce.
4

Dobór podmiotów, wĂród pracowników, w których gronie poszukiwano uczestników wywiadów, miaï charakter warstwowo-celowy. PrzyjÚto, ĝe wywiady zostanÈ zrealizowane w 10% instytucji,
które w 2012 r. lub wczeĂniej przystÈpiïy do realizacji projektu systemowego. BiorÈc pod uwagÚ
zróĝnicowanie w obrÚbie struktury oĂrodków pomocy spoïecznej, zdecydowano siÚ na zastosowanie
dodatkowego kryterium doboru, uwzglÚdniajÈcego podziaï na warstwy wyodrÚbnione ze wzglÚdu na
rodzaj oĂrodka pomocy spoïecznej (gminny, miejsko-gminny, miejski). Ostatecznie próba badawcza
skïadaïa siÚ z jedenastu przedstawicieli oĂrodków gminnych i po dwóch oĂrodków miejsko-gminnych,
miejskich oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie (ïÈcznie 17 osób).
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Ewaluacja byïa prowadzona przez wszystkich realizatorów projektów objÚtych badaniem w ramach techniki wywiadu indywidualnego. Z uwagi na sposób, w jaki opisywali
jej przebieg, na etapie analizy materiaïu badawczego okreĂlono jÈ jako ewaluacjÚ „formalnÈ”, stanowiÈcÈ przede wszystkim dopeïnienie wymogów rozliczenia projektu. Obok
niej badani wskazywali na prowadzenie ewaluacji „nieformalnej” (przede wszystkim nieformalne, nieudokumentowane obserwacje i rozmowy z uczestnikami projektu). Z perspektywy cech konstytuujÈcych pojÚcie ewaluacji sposób jej prowadzenia nie pozwala jednak zaliczyÊ jej do dziaïañ o charakterze naukowym. PorównujÈc oba tryby prowadzenia
ewaluacji projektów, naleĝy podkreĂliÊ, ĝe ze wzglÚdu na uĝytecznoĂÊ wyników (co takĝe
jest fundamentalnym wyznacznikiem badañ ewaluacyjnych) badani wyĝej cenili ewaluacjÚ
„nieformalnÈ”. PrzesÈdzaï o tym fakt, ĝe prowadzono jÈ w sposób, który zarówno dla
realizatorów projektu, jak i jego uczestników byï bardziej naturalny i lepiej odpowiadaï
ich kompetencjom i potrzebom, niĝ ma to miejsce w przypadku ewaluacji „formalnej”.
UĝytecznoĂÊ wyników ewaluacji „formalnej” wynikaïa przede wszystkim z faktu, ĝe
byïy one traktowane jako element obowiÈzkowej sprawozdawczoĂci. Istniaïo natomiast
wiele zastrzeĝeñ co do ich wartoĂci dla oceny faktycznej jakoĂci projektu. WÈtpliwoĂci
dotyczyïy przede wszystkim metodologicznych aspektów prowadzenia ewaluacji, a mianowicie poprawnej konstrukcji narzÚdzi badawczych oraz trudnoĂci, jakich doĂwiadczaïy
osoby uczestniczÈce w projekcie, formuïujÈc swoje opinie za ich poĂrednictwem. Oddzielnym zagadnieniem pozostaje wpïyw, jaki na owe opinie wywieraïa relacja uczestnika projektu z jego realizatorem (relacja Ăwiadczeniobiorcy i Ăwiadczeniodawcy systemu pomocy
spoïecznej) i przewidywania co do oczekiwanego ksztaïtu opinii. Z tych wzglÚdów wielu
badanych realizatorów projektów kwestionowaïo wiarygodnoĂÊ uzyskiwanych oficjalnie
wyników ewaluacyjnych.
CzÚĂciowo dotyczy to drugiej hipotezy, a mianowicie potwierdzonego w toku badania utoĝsamiania ewaluacji z kontrolÈ czy ocenÈ. ¥wiadczyïy o tym sposób definiowania
tego pojÚcia oraz cele przypisywane ewaluacji, zarówno na poziomie makro, jak i mikro.
JednoczeĂnie naleĝy podkreĂliÊ, ĝe na poziomie makro taki stan rzeczy byï przede wszystkim uwarunkowany zasadami dotyczÈcymi programowania i wdraĝania unijnych funduszy
pomocowych, formuïowanymi przez KomisjÚ EuropejskÈ. SÈ one krytykowane przez niektórych autorów (zob. np. Korporowicz 2013) za redukowanie roli ewaluacji do biurokratycznej procedury, wyïÈczajÈcej wielu istotnych uczestników, takich jak np. bezpoĂredni
odbiorcy programów pomocowych.
Jak wskazano wyĝej, na poziomie mikro bardzo istotnym motywem prowadzenia ewaluacji byïo przeĂwiadczenie badanych, ĝe stanowi ona element systemu kontroli i sprawozdawczoĂci z wykorzystywania Ărodków unijnych. Badani wskazywali, ĝe czoïowe miejsce wĂród
potrzeb zaspokajanych przez ewaluacjÚ zajmuje rozliczanie projektu z zaplanowanych do
osiÈgniÚcia rezultatów i wskaěników. Tak okreĂlony cel ewaluacji wpïynÈï oczywiĂcie na
dobór metod i technik badawczych. Respondenci deklarowali stosowanie niemal wyïÈcznie
techniki ankietowej, zapewniajÈcej mierzalne wyniki ewaluacyjne, a ponadto umoĝliwiajÈcej
relatywnie proste dokumentowanie przeprowadzenia badania ewaluacyjnego (w postaci
wypeïnionych ankiet oraz ewentualnie raportów podsumowujÈcych ich wyniki).

NOPQRPSTP

w lokalnej polityce spoïecznej — przykïad projektów aktywnej integracji

139

Na podstawie wypowiedzi niektórych badanych moĝna takĝe domniemywaÊ, ĝe przekonanie o kontrolnej funkcji ewaluacji wzbudzaïo w nich obawy przed konsekwencjami
jej niekorzystnych wyników. Wypowiedzi te dotyczyïy m.in. wïÈczenia w proces ewaluacji
zewnÚtrznych badaczy lub prowadzenia jej w bardziej partycypacyjny sposób (np.bwbramach
otwartych spotkañ dyskusyjnych z uczestnikami projektu). Ich wspólnym wÈtkiem byïy rozwaĝania dotyczÈce moĝliwych niepoĝÈdanych reakcji uczestników projektu, w tym zatajania swoich prawdziwych opinii przed nieznanym im badaczem czy wykorzystywania sytuacji
badawczej dla zwerbalizowania frustracji doĂwiadczanych w zwiÈzku z funkcjonowaniem
w systemie pomocy spoïecznej.
Ogólnie rzecz ujmujÈc, tendencjÚ do utoĝsamiania ewaluacji z ocenianiem moĝna byïo
zaobserwowaÊ na kaĝdym poziomie prowadzenia ewaluacji projektów integracji spoïecznej
(co stanowi element „unijnej” kultury ewaluacyjnej). Przypisywanie jej funkcji kontrolnych
byïo natomiast bardziej charakterystyczne w przypadku ewaluacji pojedynczych, lokalnych
projektów, gdy wïÈczaïo siÚ jÈ w system sprawozdawczy.
Wnioski dotyczÈce sprawozdawczego charakteru ewaluacji uzupeïniajÈ te sïuĝÈce
weryfikacji trzeciej hipotezy, o zakresie ewaluacji projektów systemowych. Zarówno na
poziomie makro, jak i mikro zostaï on znaczÈco zawÚĝony i dotyczyï wyïÈcznie kwestii
zwiÈzanych bezpoĂrednio z realizacjÈ projektów. Potwierdza to zwïaszcza treĂÊ rekomendacji metaewaluacyjnych dotyczÈcych poprawy skutecznoĂci i efektywnoĂci projektów,
a odnoszÈcych siÚ wyïÈcznie do zmian w zasadach ich realizacji. Tymczasem na ostatecznÈ skutecznoĂÊ wszelkich interwencji najwiÚkszy wpïyw wywierajÈ czynniki dotyczÈce
lokalnego — spoïecznego, gospodarczego i instytucjonalnego — kontekstu, w jakim sÈ
realizowane i w jakim funkcjonujÈ zarówno sïuĝby spoïeczne, jak i odbiorcy ich wsparcia.
Przede wszystkim, rekomendacje nie odnoszÈ siÚ w ĝaden sposób do podkreĂlanej
przez polityków spoïecznych koniecznoĂci ksztaïtowania lokalnych systemów wsparcia na
podstawie zasady wielosektorowego partnerstwa. OgraniczajÈc siÚ do zaleceñ dotyczÈcych wyïÈcznie realizacji projektów, umacniajÈ niekorzystnÈ tendencjÚ do rozïÈcznego
traktowania rutynowych dziaïañ instytucji oraz dziaïañ finansowanych z zewnÈtrz, realizowanych w trybie projektowym. Nie sprzyjaïo to wykorzystywaniu potencjaïu, jaki niosïy ze sobÈ projekty integracji spoïecznej w zakresie inicjowania i rozwijania wspóïpracy
miÚdzy instytucjami róĝnych sektorów publicznych (zwïaszcza pomocy spoïecznej i rynku
pracy), abtakĝe z podmiotami sektora pozarzÈdowego i prywatnego. Ewaluacja projektów
na poziomie makro byïa prowadzona w sposób, który w duĝym stopniu wykluczyï z pola
analizy czynniki wykraczajÈce poza system realizacji tych projektów — tymczasem nie byïy
one prowadzone w „próĝni” spoïecznej i instytucjonalnej.
Na poziomie mikro hipotezÚ o dostrzeganiu jedynie projektowych zastosowañ prowadzenia ewaluacji potwierdza fakt, ĝe niewielu z badanych byïo w stanie podjÈÊ wÈtek ewentualnych moĝliwoĂci wykorzystywania ewaluacji w odniesieniu do dziaïañ, jakie prowadzi
ich instytucja poza projektem (przede wszystkim do pracy socjalnej). Co prawda, wraz
zb pojawieniem siÚ szerokich moĝliwoĂci realizowania projektów unijnych wĂród przedstawicieli pomocy spoïecznej upowszechniïa siÚ wiedza na temat ewaluacji i umiejÚtnoĂci
jej prowadzenia, lecz z drugiej strony niebezzasadny jest wniosek, ĝe doprowadziïo to
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jednoczeĂnie do rozwoju swoistej „projektowej monokultury” ewaluacyjnej. Jej przejawem,
jak sugeruje zebrany materiaï badawczy, jest wskazywany wyĝej niski stopieñ ĂwiadomoĂci
szerokich funkcji, jakie moĝe peïniÊ ewaluacja w systemie pomocy spoïecznej, a takĝe doĂÊ
schematyczna wiedza na temat sposobów jej prowadzenia (czego najbardziej dostrzegalnym skutkiem jest dominacja technik ankietowych).
Wnioski zaprezentowane do tej pory skïadajÈ siÚ na obraz ewaluacji jako biurokratycznego obowiÈzku, realizowanego ze wzglÚdu na wymogi formalne, przy poĂwiÚceniu
jak najmniejszej iloĂci i tak skÈpych zasobów organizacyjnych. Obraz ten naleĝy jednak
doprecyzowaÊ, podkreĂlajÈc, ĝe dotyczy on przede wszystkim ewaluacji „formalnej”, obok
której badani deklarowali prowadzenie ewaluacji „nieformalnej”. Niewielu badanych
neguje zasadnoĂÊ prowadzenia ewaluacji w ogóle, co czÚĂciowo podwaĝa czwartÈ hipotezÚ,
sugerujÈcÈ brak istotnej potrzeby ewaluowania projektów wĂród ich realizatorów. Realizacja dziaïañ projektowych o charakterze integracyjnym, aktywizujÈcym, wykraczajÈcych
poza repertuar tradycyjnych form wsparcia, wzbudziïa w wiÚkszoĂci badanych potrzebÚ
obserwowania i opisywania zachodzÈcych pod ich wpïywem zmian. Dotyczyïo to równieĝ
oddalonych w czasie efektów projektu, które moĝna badaÊ, jedynie analizujÈc indywidualne losy ich byïych uczestników. Problemem sygnalizowanym przez badanych w kontekĂcie uzyskiwania uĝytecznych i rzetelnych informacji o jakoĂci projektu i jego dïugotrwaïej
efektywnoĂci pozostawaïa kwestia, w jaki sposób prowadziÊ tak ukierunkowanÈ ewaluacjÚ.
Potwierdza siÚ zatem ta czÚĂÊ hipotezy, która dotyczy braku zasobów do wïaĂciwego
realizowania ewaluacji. Brak zasobów badani deklarowali zarówno wobec formalnego
trybu jej prowadzenia (przede wszystkim trudnoĂci dotyczÈce budowy narzÚdzi badawczych), jak i nieformalnego. W tym drugim przypadku doĂwiadczane trudnoĂci dotyczyïy
przede wszystkim nadania „nieoficjalnej” ewaluacji statusu wiarygodnego, udokumentowanego procesu badawczego. WyraĝajÈ siÚ one po pierwsze w niedostatkach wiedzy
ib umiejÚtnoĂci w zakresie wykorzystywania róĝnorodnych metod i technik badawczych.
Po drugie — w braku zasobów kadrowych i czasowych dla stosowania innych niĝ ankiety
technik badawczych, zwïaszcza jakoĂciowych (wywiady indywidualne, grupowe, obserwacje), postrzeganych jako bardzo pracochïonne.
Oficjalnie prowadzona ewaluacja, polegajÈca przede wszystkim na stosowaniu kwestionariuszy ankiet, z jednej strony byïa dla wielu badanych maïo uĝytecznym narzÚdziem,
lecz z drugiej — wobec deklarowanych niedostatków zasobów — jedynym dostÚpnym
ibwzglÚdnie najïatwiejszym do wykorzystania w obliczu koniecznoĂci sprawozdawania siÚ
z efektów projektu. Wobec postaw wiÚkszoĂci badanych realizatorów projektów znajduje zatem zastosowanie wniosek, iĝ ewaluacja jako taka jest uwaĝana za potrzebnÈ, lecz
wb innej formie niĝ ta powszechnie stosowana i przy zaspokojeniu potrzeb dotyczÈcych
niezbÚdnych kompetencji i zasobów organizacyjnych.
Wobec powyĝszego potwierdzenie znalazïa hipoteza piÈta, iĝ wnioski ewaluacyjne
na temat lokalnych projektów integracji spoïecznej (formuïowane zarówno na poziomie
mikro, jak i makro) w bardzo ograniczonym stopniu mogïy przyczyniaÊ siÚ do skuteczniejszej realizacji modelu aktywnej polityki spoïecznej na poziomie lokalnym. Warto raz
jeszcze podkreĂliÊ, ĝe w ramach podjÚtego badania projekty integracji spoïecznej realizo-
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wane przez jednostki organizacyjne pomocy spoïecznej w ramach PriorytetubVIIbPObKL
potraktowano jako jednÈ z najistotniejszych dróg upowszechniania aktywizujÈcego podejĂcia w lokalnej polityce spoïecznej. Dlatego teĝ od ewaluacji tych projektów naleĝaïo
oczekiwaÊ, ĝe dostarczy wniosków szerzej analizujÈcych uwarunkowania ich skutecznoĂci.
Stanowiïyby wówczas podstawÚ rozwoju podejĂcia aktywizujÈcego w sposób efektywny,
oparty na rzetelnej wiedzy (zgodnie z koncepcjÈ evidence-based policy), a nie potocznym
rozumieniu pojÚÊ „aktywizacja” czy „integracja spoïeczna”.
Na podstawie materiaïu badawczego moĝna uznaÊ, ĝe bardziej wnikliwie uwarunkowania wdraĝania zaïoĝeñ aktywnej polityki spoïecznej na poziomie lokalnym przedstawia
ewaluacja realizowana w trybie nieformalnym, czyli przez codzienne doĂwiadczenia realizatorów projektów. Zwïaszcza w przypadku niewielkich oĂrodków wiejskich, w których
dziaïaniami aktywizujÈcymi obejmowano niewielkie grupy osób, badani mieli moĝliwoĂÊ
utrzymywania bieĝÈcego, bezpoĂredniego kontaktu z uczestnikami, tak w trakcie trwania
projektu, jak i po jego zakoñczeniu. Umoĝliwiaïo to obserwacjÚ dïugotrwaïego oddziaïywania projektów na losy ich uczestników.
Podstawowym ograniczeniem wykorzystywania tego rodzaju wiedzy o skutecznoĂci projektów jest wïaĂnie jej nieformalny charakter. „Nieoficjalne” wnioski ewaluacyjne nie byïy
zdobywane w toku badania naukowego, nie byïy w ĝaden sposób dokumentowane ani upowszechniane. Ich wpïyw na praktykÚ dziaïania polegaï na tym, ĝe stanowiïy element wiedzy
operacyjnej realizatorów projektów i sïuĝyïy gïównie sprawniejszej ich realizacji. To, czy
znajdÈ szersze zastosowanie w procesie wdraĝania podejĂcia aktywizujÈcego, zaleĝy przede
wszystkim od statusu pomocy spoïecznej w lokalnym systemie polityki spoïecznej, w tym
od wïÈczania przedstawicieli sïuĝb spoïecznych w proces planowania tej polityki, a takĝe
planowania sposobów wykorzystywania Ărodków unijnych na rzecz podejĂcia aktywizujÈcego, o których decyzje zapadajÈ przede wszystkim na szczeblu centralnym i regionalnym.

Rekomendacje dla rozwoju ewaluacji w pomocy i polityce spoïecznej
Przedstawione poniĝej rekomendacje sÈ oparte na wnioskach sformuïowanych w toku
procesu badawczego, przeglÈdzie literatury przedmiotu oraz wïasnych doĂwiadczeniach
zawodowych. Przedstawiono je w kolejnych punktach, przy czym sÈ one ze sobÈ sprzÚĝone i wzajemnie warunkujÈ swojÈ realizacjÚ, a ostatecznie — rozwój lokalnej polityki
spoïecznej.
1. Podniesienie jakoĂci i znaczenia programowania dziaïañ w obszarze polityki spoïecznej na szczeblu lokalnym. Wprowadzony ustawowo obowiÈzek opracowywania strategii
ibprogramów na szczeblu gminnym i powiatowym przyczyniï siÚ do upowszechnienia wĂród
sïuĝb spoïecznych (jako gïównych autorów strategii) programowania swoich zadañ zbukierunkowaniem na realizacjÚ okreĂlonych celów, opatrzonych wskaěnikami ich osiÈgniÚcia.
Byïa to okazja do uczynienia ewaluacji uĝytecznym narzÚdziem planowania i oceny jakoĂci wdraĝanych rozwiÈzañ. Wb przypadku województwa ïódzkiego okazja ta nie zostaïa
wykorzystana, czego dowodzÈ liczne sïaboĂci lokalnych programów, zidentyfikowane przez
autorkÚ w ramach projektów badawczych podejmowanych w Regionalnym Centrum Poli-
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tyki Spoïecznej5. Gïównym ěródïem tych sïaboĂci jest zawÚĝenie zakresu lokalnej polityki
spoïecznej do realizacji rutynowych zadañ pomocy spoïecznej i wynikajÈcy z tego brak
koncepcji ich ewaluacji, która nie byïa wczeĂniej ich elementem. StÈd teĝ rekomenduje
siÚ podniesienie jakoĂci lokalnych strategii i programów z zakresu polityki spoïecznej,
przez wykorzystanie ich do uspójniania celów obowiÈzkowych, ustawowych zadañ sïuĝb
spoïecznych z dziaïaniami realizowanymi dziÚki Ărodkom unijnym oraz tymi, które sÈ
prowadzone przez podmioty spoza sektora publicznego. Jest to podstawa prowadzenia
zintegrowanej polityki spoïecznej, dla której ewaluacja stanowi realne narzÚdzie zmiany.
2. Powyĝsza rekomendacja dotyczy ugruntowania ewaluacji w lokalnym systemie
programowania polityki spoïecznej. Dla wykorzystania jej funkcji naprawczych potrzeba
równieĝ zwiÚkszenia wiedzy na temat ewaluacji wĂród kreatorów ibrealizatorów lokalnej
polityki spoïecznej, co powinno dotyczyÊ dwóch podstawowych wymiarów. Po pierwsze,
identyfikacji wïaĂciwej roli ewaluacji (zgodnie z postulatem Helen Simons — jako zaproszenia do rozwoju, a nie jako narzÚdzia kontroli, nadzoru, audytu). Po drugie, praktycznych, metodologicznych umiejÚtnoĂci prowadzenia ewaluacji, tak aby adekwatnie opisywaïa i wartoĂciowaïa dziaïania sïuĝb spoïecznych i sïuĝyïa uĝytecznymi rekomendacjami
do ich rozwijania.
3. Implikuje to z kolei zmianÚ modelu ewaluacji, który upowszechniï siÚ wraz zbrealizacjÈ projektów unijnych. Wnioski badawcze wskazujÈ na liczne ograniczenia, a w efekcie
pozornoĂÊ oficjalnie realizowanych ewaluacji. Rekomenduje siÚ zatem docenienie interakcyjnej misji ewaluacji, jako przeciwwagi dla jej funkcji biurokratycznych, urzÚdniczych.
Na poziomie lokalnym makroewaluacyjny model, ukierunkowany na badanie caïych programów, nie jest w stanie dostarczaÊ peïnych i zadowalajÈcych informacji na temat rzeczywistej skutecznoĂci projektów aktywizacyjnych i warunków jej osiÈgania. Model ten
nie umoĝliwia równieĝ realizacji waĝnej — z punktu widzenia zaïoĝeñ pracy socjalnej
ibaktywnej polityki spoïecznej — idei empowerment, która na gruncie ewaluacji ma polegaÊ na „oddawaniu gïosu” osobom i grupom marginalizowanym, wïÈczaniu ich wb proces projektowania i oceny otrzymywanego wsparcia. Dalszy rozwój ewaluacji w polityce
i dla polityki spoïecznej powinien w wiÚkszym stopniu wykorzystywaÊ dorobek podejĂcia
partycypacyjnych badañ w dziaïaniu — badania naukowego poïÈczonego z praktycznymi
dziaïaniami aktywizujÈcymi, realizowanymi w danej spoïecznoĂci lokalnej. Na poziomie
metodologicznych aspektów prowadzenia ewaluacji postuluje siÚ realizowanie jej z wykorzystaniem mieszanych metod badawczych, co oznacza koniecznoĂÊ dowartoĂciowania
jakoĂciowych metod i technik badawczych.
4. Obok przemodelowania dominujÈcego podejĂcia ewaluacyjnego naleĝy takĝe poïoĝyÊ wiÚkszy nacisk na wykorzystywanie wyników ewaluacji. Nie powinny stanowiÊ one
jedynie stwierdzenia poziomu, na jakim udaïo siÚ wdroĝyÊ zaïoĝenia danego programu.
W tym celu na poziomie lokalnym, w ramach systemu programowania polityki spoïecznej,
naleĝy opracowaÊ plan ewaluacji, który powinien wskazywaÊ co najmniej tryb prowadzenia
5

Raporty dostÚpne na stronie http://www.rcpslodz.pl/Raporty_badawcze/164/1/ (dostÚp:
12.03.2016 r.).
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ewaluacji (autoewaluacja, ewaluacja wewnÚtrzna lub zewnÚtrzna), realizatorów ewaluacji
lub osoby odpowiedzialne za zlecanie i nadzorowanie jej przebiegu, kluczowych odbiorców
wyników ewaluacji, ich kompetencje do wprowadzania zmian i zwiÈzane z tym potrzeby
informacyjne, ěródïa danych wykorzystywanych w procesie ewaluacji oraz system wdraĝania i monitorowania poziomu wdraĝania rekomendacji.
5. Gïównym obszarem ewaluacji na poziomie mikro naleĝy uczyniÊ sytuacjÚ pojedynczych osób i rodzin, dokonujÈc kompleksowej oceny wsparcia, z jakiego korzystajÈ
wbramach kompetencji róĝnych podmiotów. Pozwalaïoby to identyfikowaÊ stopieñ komplementarnoĂci wsparcia, a co za tym idzie — diagnozowaÊ stan lokalnych systemów
wsparcia, ich wewnÚtrznej spójnoĂci oraz szans na tworzenie oferty zintegrowanych usïug.
Uĝytecznym narzÚdziem takiej ewaluacji mógïby byÊ zwïaszcza kontrakt socjalny, który
przez samych pracowników socjalnych jest krytykowany za maïÈ skutecznoĂÊ i pozornoĂÊ
(Racïaw 2011, s. 40–41). Postuluje siÚ zatem nadanie mu konkretnego znaczenia jako
jednemu z gïównych narzÚdzi pracy socjalnej ukierunkowanej na aktywizacjÚ. W szerszej
perspektywie kontrakty socjalne mogïyby byÊ wykorzystywane takĝe do sporzÈdzania ocen
o charakterze konkluzywnym, opisujÈcych jakoĂÊ konkretnych usïug, jak np. udziaï w grupie wsparcia, klubie lub centrum integracji spoïecznej. Istotne, aby proces wsparcia byï
ukierunkowany na osiÈganie celów sformuïowanych w sposób partycypacyjny przez pracownika socjalnego i klienta. Ewaluacja powinna tym samym sïuĝyÊ wzbudzaniu autorefleksji instytucji pomocowych, a nie stanowiÊ jedynie formÚ dyscyplinujÈcego „rozliczania”
odbiorców wsparcia. Tak rozumiana ewaluacja, jako dziaïanie towarzyszÈce caïemu procesowi wsparcia, stanowi drogÚ uzyskiwania danych na temat rzeczywistej, dïugofalowej efektywnoĂci dziaïañ aktywizacyjnych, wïÈczenia w system ewaluacji nieobecnych w nim wbtej
chwili pracowników socjalnych, a takĝe wïÈczenie ewaluacji w praktykÚ pracy socjalnej.
6. Generalna rekomendacja dotyczÈca roli ewaluacji w polityce i pomocy spoïecznej
dotyczy uczynienia z niej narzÚdzia identyfikowania realnych skutków wdraĝania rozwiÈzañ
aktywizujÈcych. Z uwagi na decentralizacyjnÈ tendencjÚ reformowania polityki spoïecznej
skutki te powinny byÊ identyfikowane przede wszystkim na poziomie lokalnym. Pozwoli to
monitorowaÊ jednostkowe losy uczestników programów aktywizujÈcych, jak teĝ precyzyjnie
okreĂlaÊ zïoĝone uwarunkowania sukcesu tych programów oraz wieloznacznoĂÊ samego
pojÚcia „sukces” w przypadku dziaïañ sïuĝb spoïecznych. W obliczu ryzyka bezkrytycznego
przyjmowania sïusznoĂci podejĂcia aktywizujÈcego ewaluacje te powinny byÊ szczególnie
wyczulone na skutki uboczne inicjatyw podejmowanych w jego ramach. Jest to warunek
konieczny ich rzetelnoĂci, a przede wszystkim spójnoĂci z szerszÈ wizjÈ rozwoju danej
spoïecznoĂci lokalnej. JeĂli zaïoĝenia aktywnej polityki spoïecznej majÈ stanowiÊ impuls
reformowania systemu polityki oraz pomocy spoïecznej, to musi im towarzyszyÊ krytyczna
analiza i uĝyteczne rekomendacje co do ich praktycznych egzemplifikacji. W przeciwnym
wypadku te ostatnie pozostanÈ oderwanymi od realiów funkcjonowania sïuĝb spoïecznych
incydentalnymi projektami.
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Zakoñczenie
PodsumowujÈc, doĂwiadczenia kilku lat realizacji projektów integracji spoïecznej z pewnoĂciÈ przyczyniïy siÚ zarówno do upowszechnienia wiedzy o aktywizujÈcym nurcie wbpolityce spoïecznej, jak i pozyskania moĝliwoĂci wïÈczania go w praktykÚ dziaïania sïuĝb
spoïecznych. Wydaje siÚ jednak, ĝe jednoczeĂnie pozostaïa niewykorzystana szansa na
przemodelowanie charakterystycznego dla pomocy spoïecznej urzÚdniczego, schematycznego podejĂcia do problemów spoïecznych. Gïównym elementem tego przemodelowania
mogïoby byÊ zwiÚkszenie refleksyjnoĂci nad znaczeniem i wartoĂciÈ udzielanego wsparcia,
a jego narzÚdziem — ewaluacja jako obszar poszukiwania kryteriów jakoĂci polityki spoïecznej i sposobów jej badania. Potrzeba tych poszukiwañ, czasem wskazywana jako szczególna powinnoĂÊ socjologów (zob. np. Karwacki 2010), jest w szczególnoĂci podkreĂlana
przy okazji analizy uwarunkowañ wdraĝania modelu aktywnej polityki spoïecznej. Model
ten oraz jego praktyczne egzemplifikacje otworzyïy bowiem nie tylko nowe perspektywy
ksztaïtowania roli pañstwa w polityce spoïecznej, ale i dyskusji nad tÈ rolÈ, swoistej autorefleksji kreatorów, realizatorów oraz ewaluatorów polityki spoïecznej. Naleĝy jednak
wyraěnie podkreĂliÊ, ĝe ewaluacja jako taka nie stanowi wyïÈcznego przymiotu polityki
aktywizacji, choÊ w przypadku Polski wïaĂnie gïównie dziÚki niej uzyskaïa swój obecny
status. ZasadnoĂÊ, a nawet wymóg jej prowadzenia, sÈ ugruntowane przede wszystkim
wbwyzwaniach demokratyzacji, zwiÚkszania przejrzystoĂci i racjonalnoĂci polityki spoïecznej pañstwa — „(…) dla dobra spoïeczeñstwa i dla samej polityki spoïecznej niezbÚdna
jest jej naukowa analiza i ocena, ale i koniecznoĂÊ prowadzenia systematycznych prac
nad róĝnymi metodami analizy i oceny polityki spoïecznej” (Kurzynowski, BïÚdowski
2004, s.b 309). UwzglÚdniajÈc decentralizacyjne tendencje w polityce spoïecznej, naleĝy
zauwaĝyÊ, ĝe szczególna odpowiedzialnoĂÊ za jej jakoĂÊ i jej badanie spoczywa na szczeblu
lokalnym. JednoczeĂnie na tym wïaĂnie szczeblu istniejÈ najwiÚksze moĝliwoĂci bezpoĂredniego obserwowania i analizy realnej skutecznoĂci i efektywnoĂci wdraĝanych rozwiÈzañ,
w kontekĂcie ich wpïywu na zmianÚ sytuacji osób, rodzin i caïych spoïecznoĂci lokalnych.
Wdroĝenie zaproponowanych wyĝej rekomendacji jest istotne ze wzglÚdu na pytanie: jakie majÈ byÊ podstawy planowania i wdraĝania polityki spoïecznej na poziomie
lokalnym, regionalnym i centralnym? Pytanie o status ewaluacji w polityce i pomocy spoïecznej stanowi w gruncie rzeczy pytanie o racjonalnoĂÊ, sprawnoĂÊ i spójnoĂÊ dziaïañ
pañstwa wbobszarze integracji spoïecznej. Obecnie, przynajmniej na poziomie dyskursu
publicznego, dominujÈcym paradygmatem tych dziaïañ jest podejĂcie aktywizujÈce, stanowiÈce konstruktywnÈ odpowiedě na kryzys welfare state. Refleksja podsumowujÈca wnioski
badawcze oraz rekomendacje na nich oparte musi wskazywaÊ na kluczowÈ rolÚ rzetelnych
ewaluacji przedsiÚwziÚÊ podejmowanych w paradygmacie aktywizacji.
Dalszy rozwój ewaluacji moĝe potoczyÊ siÚ wedïug dwóch alternatywnych scenariuszy:
– ugruntowanie siÚ pozycji ewaluacji jako dziaïania urzÚdniczego, pozornego, umacniajÈcego ideologiczne, niekoniecznie potwierdzone naukowo przekonania kreatorów
ibrealizatorów aktywnej polityki spoïecznej;
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– uczynienie ewaluacji narzÚdziem realnej zmiany, zarówno w warstwie przekonañ, jak
i dziaïañ osób i instytucji wspóïodpowiedzialnych za rozwój spoïeczno-gospodarczy.
Realizacja tych scenariuszy zaleĝy od wielu czynników, które próbowano wskazaÊ
wbrekomendacjach wyraĝajÈcych aplikacyjny charakter podjÚtej pracy badawczej. Rekomendacje te nie wyczerpujÈ oczywiĂcie caïego spektrum czynników rozwoju ewaluacji
wbsïuĝbie polityki i pomocy spoïecznej. Ich intencjÈ jest zasygnalizowanie pewnych gïównych kierunków zmian, które mogïyby zapewniÊ lepsze diagnozowanie oraz prognozowanie, a przede wszystkim racjonalne projektowanie przemian polskiego welfare state.
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Summary
The topic of the article is the status of evaluation in local social policy in the context of
active inclusion projects implemented from 2007 to 2015. It was assumed that the real
meaning given to project’s evaluation is an indicator of the condition of active social
policy at the local level. Two methods were used: data analysis and in-depth interview.
Basic conclusion is the majority of evaluation activities had only formal nature and mainly
bureaucratic meaning. There is a need to develop evaluation approaches tailored to the
specific activities of social services. Recommendations indicate the need to build integral,
multi-sectoral social service’s systems at local level, which should be accompanied by
sound and utilization-focused evaluation.
Key words: evaluation, active social policy, local social policy, social services, active inclusion projects
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