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Wprowadzenie 
 

Obserwacja potoczna, badania naukowe, jak i pojawiające się publikacje
1
 

potwierdzają, że szeroko rozumiana działalność ewaluacyjna o różnym stopniu trwałości, 

zinstytucjonalizowania i zaawansowania profesjonalnego jest podejmowana w Polsce, 

wywołując nierzadko u zwolenników, krytyków i obserwatorów krańcowo różne emocje. 

Taka sytuacja potwierdza tylko formułowane przez badaczy spostrzeżenia, że refleksja 

dotycząca miejsca ewaluacji, jej związków z innymi naukami społecznymi, a przede 

wszystkim jej możliwości aplikacyjnych staje się konieczna i bardzo potrzebna. 

 W obszarze pomocy społecznej – gdyż ten stanowić będzie przedmiot naszego 

zainteresowania i analizy – rola ewaluacji wydaje się być coraz bardziej znacząca, z co 

najmniej kilku powodów. Po pierwsze, dlatego że jednym z najważniejszych jej zadań jest 

realizowanie pracy socjalnej, która zgodnie z obowiązującą od 2000r. definicją przyjętą przez 

Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych w Montrealu, 

„promuje społeczne zmiany, rozwiązywanie problemów we wzajemnych ludzkich relacjach 

oraz wzmocnienie i wyzwolenie ludzi dla osiągnięcia przez nich dobrostanu. Wykorzystując 

teorie ludzkich zachowań i systemów społecznych, praca socjalna interweniuje w miejscach, 

gdzie ludzie wchodzą w interakcje ze swoim środowiskiem. Fundamentalnymi dla pracy 

socjalnej są zasady praw człowieka i sprawiedliwości społecznej.
2
 Realizacja tego celu 

wymaga przygotowania odpowiedniego programu interwencji, którego skuteczność i 

efektywność zależą od wielu czynników, co z kolei wymaga wiedzy na temat 

wieloaspektowej i złożonej procedury badań ewaluacyjnych.  

 Po drugie, prowadzenie badań ewaluacyjnych i znajomość rozmaitych strategii 

pozwala na przyjęcie postawy refleksyjnej wobec dotychczas podejmowanych działań. 

Umożliwia tym samym poszerzenie wiedzy oraz zwiększenie świadomości profesjonalistów 

(zarówno kadry kierowniczej, jak też pracowników socjalnych) w zakresie tego, co działa w 

obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej jak również zainicjowanie dyskusji dotyczącej 

przyszłego kierunku badań w tym zakresie, a co za tym idzie wprowadzenia zmian w 

sposobie funkcjonowania instytucji pomocy społecznej. Po trzecie, wprowadzenie ewaluacji 

w struktury pomocy społecznej oznacza, że staje się ona jedną z funkcji realizowanych w 

ramach pomocy społecznej. Ta sytuacja sprawia, że instytucje te stają się „organizacjami 

uczącymi się”, w których przemiany nie są efektem przeprowadzonych raz na jakiś czas 

reorganizacji, nie są wymuszone przez zmianę przepisów, popełnione błędy lub zakończone 

kontrole, natomiast postęp i rozwój stają się integralnym elementem funkcjonowania 

instytucji. Oznacza to, co prawda konieczność zweryfikowania dotychczasowej polityki w 

                                                 
1 Korporowicz L., Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997; Korporowicz L., Społeczne wyzwania 

ewaluacji, „Remedium”, 2000, nr 10(92), s.6-8; Korporowicz L., Ewaluacja i społeczeństwo, /w:/ E.Hałas (red.) Rozumienie 

zmian społecznych, TN KUL, Lublin 2001; Krzyszkowski J., Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, 

OMEGA-Praxis, Łódź 1998; Szatur-Jaworska B., Wskaźniki skuteczności instytucji działających w sferze pomocy 

społecznej, /w:/ CRSS, Opracowanie wskaźników i narzędzi ewaluacji dla oceny skuteczności pomocy społecznej, Raport z 

badań, Warszawa (mps), Aneks VII, 1996; Bednarski M., Szatur-Jaworska B., (red.), Wskaźniki społeczne jako narzędzia 

pomiaru skuteczności i efektywności polityki społecznej, opracowania PBZ, zeszyt nr 12, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 

Warszawa 1999; Ornacka K., Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną, Zeszyty Pracy Socjalnej, zeszyt 

ósmy, UJ IS, Kraków 2003; Ornacka K., Rola ewaluacji w pomocy społecznej, /w:/ J.Staręga-Piasek, A.Hryniewicka (red.), 

O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej, IRSS, Warszawa 2008. 
2 Tekst według www.ifsw.org , tłumaczenie J. Szmagalski. 
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sensie procedur, strategii czy sposobu funkcjonowania, jednak elastyczność, otwartość na 

zmiany, podejmowanie nowych wyzwań przyczyniają się do rozwoju tych instytucji jako 

całości, ale także umożliwiają doskonalenie zawodowe pracowników i zwiększają ich 

efektywność. Jest to istotne, ponieważ w dobie przemian wolnorynkowych, reformy 

administracyjnej, porządkowania sposobów finansowania świadczeń socjalnych, każda 

rozwijająca się oraz dbająca o prestiż organizacja, pragnąca utrzymać efektywność działania, 

musi dążyć do zapewnienia optymalnej komunikacji z odbiorcami usług, ale także ze 

środowiskiem lokalnym, w czym niewątpliwie pomagają działania ewaluacyjne.  

 Proces standaryzacji usług w służbach społecznych a wraz z nim coraz liczniejsze 

badania i analizy - o charakterze lokalnym i ponadlokalnym - dotyczące jakości usług 

świadczonych wobec różnych kategorii podmiotów pracy socjalnej sprawiły, że pytanie o 

możliwość wykorzystania potencjału ewaluacyjnego dla określenia jakości tych usług staje 

się pytaniem zasadniczym.  

 Celem niniejszego opracowania jest omówienie podstawowych założeń myślenia w 

kategoriach ewaluacyjnych w kontekście dwóch usług realizowanych w pomocy społecznej, a 

mianowicie pracy socjalnej i interwencji kryzysowej w rodzinie dotkniętej zjawiskiem 

przemocy. Wykorzystanie wiedzy ewaluacyjnej powinno przyczynić się do zmiany podejścia 

i sposobu postępowania wobec osób znajdujących się w sytuacji trudnej.  
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Miejsce ewaluacji w procesie standaryzacji usług w pomocy 
społecznej 

 
 Usługi społeczne należą do szerszej kategorii usług, co oznacza, że podzielają pewne 

wspólne cechy z innymi usługami, a jednocześnie posiadają specyficzne właściwości, które 

odróżniają je od usług uznanych za społeczne.
3
 

 Usługi można analizować na różne sposoby, o czym szczegółowo pisze 

R.Szarfenberg
4
, uwzględniając przy tym rozmaite wymiary i poziomy. Najogólniej rzecz 

biorąc, każda usługa udzielana ludziom może być rozpatrywana przez pryzmat kilku 

podstawowych elementów: 1) podmiotu usługi, nazywanego też usługodawcą, obsługującym; 

2) adresata lub użytkownika usługi, czyli usługobiorcy, obsługiwanego; 3) treści usługi, czyli 

tego, co robi obsługujący obsługiwanemu, czym się zajmuje usługodawca w stosunku do 

usługobiorcy; 4) celu tej czynności - intencji, zamierzenia podmiotu i/lub adresata; 5) 

środków, za pomocą których obsługujący realizuje treść usługi wobec obsługiwanego, w tym 

pomoce, sprzęt, infrastruktura usług (narzędzia, instrumenty usługi); 6) stylu lub sposobu, w 

jaki obsługujący używa środków by realizować treść usługi; 7) rodzaju relacji łączącej 

obsługującego z obsługiwanym; 8) czasu i miejsca obsługiwania; 9) innych kontekstów, w 

którym ta czynność się odbywa
5
.  

 Usługi społeczne są jedną z ogólnych klas obiektów, dla których konstruuje się 

standardy. Szczegółowa charakterystyka standardów, ich cech oraz rodzajów została 

przedstawiona przez R.Szarfenberga
6
. Najkrócej, standard to podstawowe wymogi, które 

powinna spełniać usługa danego typu. Wymogi te winny dotyczyć ważnych cech obiektu oraz 

posiadać kryteria spełnialności tych wymogów. 

 W jakim celu formułuje się standardy ewaluacji usług? Według B.Szatur-Jaworskiej 

istnienie standardów zwiększa jakość usługi i służy jej promocji w społeczeństwie. Przy 

pomocy standardów dokonuje się ewaluacji usługi, czyli oceny zarówno planowanych, jak i 

realizowanych usług. Standardy dostarczają początkującym usługodawcom wskazówek, jak 

powinni planować usługi i co jest w nich istotne. Pomagają usługodawcom i osobom z nimi 

współpracującym rozstrzygać wątpliwości, co do słuszności i etyczności postępowania 

usługodawcy w trakcie realizacji usługi. Zwiększają wiarygodność środowiska związanego z 

                                                 
3 B.Szatur-Jaworska przedstawia zestaw cech definicyjnych usług społecznych jako formy świadczeń społecznych. W tym 

ujęciu usługi takie: 1.są czynnościami podejmowanymi w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb i nie polegają 

na wytwarzaniu dóbr materialnych; 2. służą zaspokajaniu indywidualnych potrzeb jednostek i rodzin, choć ich jakość i 

dostępność mają wpływ na funkcjonowanie szerszych zbiorowości i grup społecznych; 3.mogą być finansowane, 

organizowane i dostarczane zarówno przez instytucje publiczne, jak i niepubliczne (prywatne); 4. uzyskiwane są 

bezekwiwalentnie, częściowo odpłatnie lub w pełni odpłatnie. To, co stanowi wyróżnik usług społecznych dotyczy „wpływu 

na funkcjonowanie szerszych zbiorowości i grup społecznych”, /w:/ R.Szarfenberg, Standaryzacja usług społecznych, 

Warszawa 2010, s.12-13 oraz B. Szatur-Jaworska, Standardy ewaluacji, /w:/ B. Szatur-Jaworska (red.), Ewaluacja w 

służbach społecznych, 2009, maszynopis. 
4 R.Szarfenberg, Standaryzacja usług społecznych, Warszawa 2010.  
5 Z punktu widzenia procedury ewaluacyjnej warto również zwrócić uwagę na sposób analizy usługi oparty na modelach 

logicznych - w zastosowaniu do usługi pozwala wyróżnić zasoby i czynności potrzebne do ich udzielenia, to co otrzymuje 

klient podczas udzielania usługi (produkt), wpływ produktu na klienta po udzieleniu usługi w krótkim, średnim i długim 

okresie (efekty, rezultaty, wyniki, wpływ). Więcej na ten temat R.Szarfenberg, Standaryzacja usług społecznych, Warszawa 

2010; oraz J. Boczoń, Poradnik standaryzacji usług społecznych, SPLOT, Warszawa 2004. 
6 op.cit. R.Szarfenberg, Standaryzacja…, Warszawa 2010. 
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daną usługą i podnoszą zaufanie do ich pracy ze strony zleceniodawców, obsługiwanych i 

innych stron zainteresowanych usługą. Wreszcie, chronią osobiste dobra innych, niż 

zamawiający i usługodawcy, osób zaangażowanych w udzielanie danej usługi
7
. 

 Jaki jest zatem związek między standaryzacją usług i ewaluacją? Ewaluacja poprzez 

charakter wiedzy, którą dostarcza powinna przyczynić się do tego, aby proces standaryzacji 

usług obejmował wszelkie możliwe aspekty i wymiary. Ponadto, aby po jego zakończeniu, 

możliwa była skuteczna, efektywna, a przede wszystkim użyteczna z punktu widzenia klienta 

ocena usługi, którą otrzymał oraz sytuacji osoby wspomaganej. 

 Ewaluacja związana jest z działaniami podejmowanymi w określonym kontekście. 

Wiąże się on zarówno ze światem instytucji, sformalizowanych strategii działania, jak też ze 

stanem świadomości społecznej, wzorów i norm określających kulturę organizacyjną i jej 

rozwój, a także rozmaite wzorce komunikowania takich systemów, jak pomoc społeczna, 

edukacja, polityka społeczna czy administracja publiczna. Rzeczywista wartość badań 

stosowanych jest uzależniona od szeroko pojętego systemu społecznego, którego charakter 

jest odzwierciedlany poprzez określone struktury formalne, obyczajowe czy społeczne oraz 

cały system podstawowych wartości społecznych. Wspomniane komponenty systemu 

społecznego reagują i odpowiadają na różnorodne sygnały i zjawiska pochodzące z zewnątrz 

czy to poprzez przyjmowanie zmian, czy też ich odrzucanie. W ten sposób wyznaczone 

zostają kierunki uczenia się i rozwoju, które z kolei znacząco wpływają na badanie 

stosowane. 

Ta świadomość wzajemnych powiązań i uwarunkowań zmusza do refleksji i niesie ze 

sobą daleko idące konsekwencje. Okazuje się, że dla przyspieszenia procesów zmiany 

społecznej i rozwoju w dziedzinach, w których sens tego procesu określony jest przez 

doświadczenie społeczne, powoływanie ośrodków badawczych, realizujących działania 

innowacyjne w sposób instrumentalny, staje się zdecydowanie niewystarczające. Niezbędny 

jest stały mechanizm i wypracowana strategia rozpoznawania rzeczywistych oczekiwań, jak 

również dyskutowania kryteriów rozwoju
8
. 

 Niezależnie od wielu odmiennych sposobów definiowania ewaluacji, nie powinna ona 

być utożsamiana z oceną, chociaż zawiera w sobie element nadawania wartości danemu 

przedsięwzięciu. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że ewaluacja jest dziedziną nauki, 

zespołem koncepcji teoretycznych oraz procesem w ramach, którego analiza podjętych 

działań dokonywana jest w oparciu o wypracowane standardy i kryteria ewaluacyjne, ocena 

natomiast stanowi możliwie najbardziej obiektywne zaopiniowanie danego przedsięwzięcia 

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

procesu, przeważnie odnosi się do pojedynczego działania i może być pominięta w procesie 

ewaluacji – wtedy to akcent położony zostaje na dynamikę interakcji i negocjacji pomiędzy 

uczestnikami danego przedsięwzięcia. 

 Warto zwrócić uwagę na to, że w literaturze przedmiotu autorzy podkreślają różne 

aspekty definicyjne samego procesu ewaluacji, uwypuklające jej zróżnicowane cele oraz 

odmienne kryteria samego etapu oceny. W ujęciu najszerszym, ewaluacja to systematyczne 

                                                 
7 Więcej na ten temat: B.Szatur-Jaworska, Ewaluacja w służbach społecznych, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 

Warszawa 2010, s.81-91; R.Szarfenberg (red.), Krajowy Raport Badawczy, Warszawa 2011, s.11-67. 
8 Ornacka K., Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną, Zeszyty Pracy Socjalnej, zeszyt ósmy, UJ IS, 

Kraków 2003, s.55-56. 
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badanie społeczno-ekonomiczne oceniające jakość i wartość programów publicznych
9
. 

Autorzy zajmujący się tą problematyką szczególnie podkreślają trzy elementy. Po pierwsze, 

analityczny i systematyczny charakter procesu ewaluacji (systematic inquiry), co oznacza 

stosowanie podejścia naukowego oraz przestrzeganie rygoru badawczego wynikającego z 

kanonu badań nauk społecznych (niezależnie od jakościowej lub ilościowej orientacji badania 

czy łączenia metod badawczych)
10

. Po drugie, badanie jakości określonej interwencji (merit–

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

value)
11

. Po trzecie, ocena procesów działania programu/projektu czy przedsięwzięcia, jak i 

jego efektów
12

.  

 Tym natomiast, co odróżnia ewaluację od innych narzędzi badania i dyscyplinowania 

sektora publicznego, takich jak audyt, monitoring, czy badania naukowe sensu stricte są 

cztery kwestie. Po pierwsze, możliwość łączenia badań empirycznych – będących rezultatem 

analizy programu i zjawisk mu towarzyszących – z aspektem normatywnym badań 

ewaluacyjnych, skupionych na ocenie struktury działań, ich logiki czy wartości
13

. Po drugie, 

utylitarny charakter ewaluacji, która ma przede wszystkim wspomagać konkretnych 

odbiorców w konkretnej sytuacji
14

, a także wywoływać pozytywne zmiany i poprawiać jakość 

zarówno bieżącej, jak i przyszłych, analogicznych interwencji
15

. Po trzecie, interaktywność i 

negocjacyjne podejście do procesu badania, będącego jednocześnie szeroko rozumianym 

procesem uczenia się
16

. Po czwarte, ograniczona siła wpływu – uwarunkowana chęcią 

przyswajania wiedzy przez instytucje zlecające badanie jak też ich elastycznością i 

gotowością do zmian (w odróżnieniu do audytu, wyniki ewaluacji nie mają żadnej prawnej 

siły dyscyplinującej). 

 Bez względu zatem na zakres znaczeniowy i sposób definiowania ewaluacja jest 

zawsze sposobem uporządkowanego zdobywania i gromadzenia wiedzy. Podejmowane w 

tym celu rozmaite czynności oraz działania mają charakter społeczny i tworzą złożony proces, 

w który zaangażowani są rozmaici aktorzy. W rezultacie, obydwa czynniki wywołują zmiany 

na różnych poziomach rzeczywistości społecznej. Warto przy tym zaznaczyć, że istnieje ona 

w konkretnym kontekście społecznym, zasadniczo wpływając na kierunki, formy oraz 

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

oceny badanej rzeczywistości. Wprost przeciwnie, zakładając poważną refleksję 

aksjologiczną, stanowiąc swego rodzaju dyskurs społeczny czy przyczyniając się do rozwoju, 

                                                 
9 Forunier D.M., „Evaluation”, w: S. Mathison (red.), Encyclopedia of Evaluation, Sage Publications, Thousand Oaks–

London, 2005, s.139-140; Patton M., „Evaluation research”, w: M.S. Lewis-Beck, A. Bryman, T.F. Liao (red.), The Sage 

Encyclopedia of Social Science Research Methods, Sage Publications, Thousand Oaks, 2004, s.337-340; Rossi P.H., Lipsey 

M.W., Freeman H.E., Evaluation: A Systematic Approach, Sage Publications, Thousand Oaks–London 2004. 
10 Patton M., Evaluation Research..., op.cit.; Rossi P., Freeman H., Lipsey M., Evaluation..., op.cit.  
11 Davidson E.J., Evaluation Methodology Basics: The Nuts and Bolts of Sound Evaluation, Sage Publications, Thousand 

Oaks, 2005, s. 1–2; Paddock S.C., „Evaluation”, w: J.M. Shafritz (red.), International Encyclopedia of Public Policy and 

Administration, Westview Press, Boulder, 1998 s. 818–823. 
12 Weiss C.H., Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies, Prentice Hall, Upper Saddle River 1998; Bingham 

R.D., Felbinger C.L., Evaluation in Practice: A Methodological Approach, Seven Bridges Press, New York–London, 2002, s. 

3. 
13 Forunier D., Evaluation..., op.cit., s.139. 
14 Stufflebeam D.L., „Evaluation models”, New Directions for Evaluation, 2001, nr 89, s. 11. 
15 Chelimsky E., Program Evaluation: Patterns and Directions, American Society for Public Administration, Washington, 

1985, s.7;  Cronbach L.J.(red), Toward Reform of Program Evaluation: Aims, Methods, and Institutional Arrangements, 

Jossey-Bass, San Francisco, 1981, s.14; Weiss C., Evaluation..., op.cit., s.5. 
16 Greene J.C., „Understanding social programs through evaluation”, w: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Collecting and 

Interpreting Qualitative Materials, Sage Publications, Thousand Oaks–London, 2003, s. 592. 
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ewaluacja wskazuje rozłożony w czasie dynamizm społecznego konstruowania, który posiada 

swoją własną historię oraz społecznie zróżnicowanych aktorów. Mając to na uwadze, jednym 

z najistotniejszych wyzwań zarówno dla badaczy, jak i użytkowników ewaluacji wydaje się 

dostrzeżenie i zrozumienie społecznej dynamiki tego procesu
17

. 

Procedury ewaluacyjne, ich możliwości i funkcjonowanie, mogą być rozpatrywane w 

rozmaity sposób, jednak dla uzyskania najbardziej zadowalających efektów winny być 

realizowane w środowisku demokratycznym, z uwzględnieniem wszystkich zaangażowanych 

stron. Takie bowiem warunki istotnie wpływają na uspołecznienie systemów podejmowania 

decyzji i kultury organizacyjnej, stanowią element innowacji oraz sprzyjają zmianom na 

różnych poziomach rzeczywistości społecznej. Nie ulega wątpliwości, że to filozofia samej 

ewaluacji warunkuje te zmiany, dlatego też w krajach o rozwiniętych systemach 

demokratyzacji życia publicznego obserwuje się odchodzenie od technokratycznych form 

ewaluacji do bardziej analityczno-opisowych, refleksyjnych czy wspierających
18

. 

 Społeczne konstruowanie procesu ewaluacyjnego oznacza, że jego rzeczywiste 

funkcje i uzyskane rezultaty nie są czymś z góry ustalonym. Dzięki temu wszystkie 

zaangażowane strony mają możliwość przedstawienia swoich argumentów i zweryfikowania 

swoich poglądów. Aktywne uczestnictwo, dialog, procedury demokratyczne, dobrze 

zorganizowany system przepływu informacji przyczyniają się do zmian i powodują, że 

ewaluacja staje się ważnym wydarzeniem w życiu danej organizacji. Ponadto, wiedza 

zgromadzona w badaniach ewaluacyjnych nie tylko umożliwia określenie i zrozumienie 

pewnych procesów społecznych, przyczyn ich występowania oraz strategii radzenia sobie z 

problemami, ale również może zostać wykorzystana przez decydentów przy podejmowaniu 

określonych decyzji politycznych czy społecznych
19

. 

 Nie ulega wątpliwości, że ewaluacja jest standardem współczesnego zarządzania w 

sektorze publicznym, stanowi bowiem integralny element zarządzania przez cele i działania. 

Niezależnie od „momentu czasowego”, w którym jest przeprowadzana, zasadniczym celem 

ewaluacji jest podnoszenie jakości, spójności i skuteczności interwencji publicznych, w tym 

również podejmowanych w obszarze pomocy społecznej
20

. Rola ta wynika z założenia, iż 

działania sektora publicznego, choć często prowadzone w warunkach rynkowych, nie mogą 

być ewaluowane wyłącznie z perspektywy osiągniętego zysku
21

. Kryteria oceny wartości 

programów publicznych są zróżnicowane i zależne od wielu czynników, w tym od 

dominujących przekonań czy aktualnych potrzeb społeczności. Oznacza to, że zadaniem 

                                                 
17 Autorka pisała i publikowała na ten temat m.in. Rola ewaluacji w pomocy społecznej /w:/ J.Staręga-Piasek, 

A.Hryniewicka, O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej, IRSS, Warszawa 2009, s.21-44; Problematyka ewaluacji we 

współczesnej polityce społecznej, /w:/A.Cechnicki, H.Kaszyński (red.), Praca, zdrowie psychiczne, gospodarka społeczna, 

„Przyszłość pracy dla osób chorujących psychicznie, Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej COGITO, 

Kraków 2005, s.175-186. 
18 Korporowicz L., Ewaluacja..., op.cit.; Ornacka K., Ewaluacja..., op.cit.; Bronson D., Is a scientist-practitioner model 

appropriate for direct social work practice? No., [w:] W. Hudson, P. Nurius, (eds.), Controversial Issues in Social Work 

Research, Boston: Allyn &Bacon, 1994; Tripodi T., Social Workers At Work: An Introduction to Social Work Practice, 

Illinois: Peacock Publishers, 1971; Tripodi T., Differential Social Program Evaluation, Illinois:Peacock Publishers, 1978.   
19 Chelimsky E., Evaluating public programs, /w:/ J.L.Perry /ed./, Handbook of public administration, San Francisco, CA: 

Jossey-Bass, 1989;  Chelimsky E., The political environment and what it means for the development of the field, Evaluation 

Practice, 1995, 16(3), 215-225. 
20 Chelimsky E., Program Evaluation..., op.cit., s.7;  Mark M.M.,, Henry G.T., Julnes G., Evaluation: An Integrated 

Framework for Understanding, Guiding, and Improving Policies and Programs, Jossey-Bass, San Francisco, 2000, s. 3. 
21 Stewart J., Ranson S., „Management in the public domain”, w: D. McKevitt, A. Lawton (red.), Public Sector Management: 

Theory, Critique and Practice, Open University, Sage Publications, London, 1994, s. 54–70. 
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ewaluacji jest dostarczanie kryteriów, metod i środków służących do oceny racjonalności 

działań publicznych, a tym samym pełnienie w sektorze publicznym roli analogicznej do 

mechanizmu rynkowego w sektorze prywatnym
22

. Warto podkreślić, że zadania te mogą być 

realizowane przez 5 głównych funkcji ewaluacji, a mianowicie poprawę planowania poprzez 

zagwarantowanie racjonalnego uzasadnienia dla danej interwencji; poprawę wdrażania i 

kontrolę jakości m.in. istniejącej struktury, procedur i procesu zarządzania interwencją 

publiczną; wzmocnienie odpowiedzialności poprzez zwiększenie skuteczności i wydajności 

działań publicznych; wspieranie procesów uczenia się m.in. poprzez budowanie zdolności 

ewaluacyjnych, weryfikowanie teorii leżących u podstaw danych polityk czy programów; 

wreszcie wzmacnianie partnerstwa i poczucia współwłasności poprzez realizowanie zasady 

empowerment, aktywizowanie i wzmacnianie powiązań, relacji, współpracy, interakcji 

między uczestnikami określonego przedsięwzięcia. Należy zauważyć, że w praktyce 

poszczególne funkcje ewaluacji nie występują oddzielnie, przy czym ich rodzaj i sposób 

powiązania uzależniony jest w dużej mierze od typu czasowego ewaluacji, skali badanej 

interwencji (program, projekt) oraz od zastosowanego podejścia badawczego. 

 W obszarze pomocy społecznej ewaluacja może być zasadniczo wykorzystywana na 

dwóch płaszczyznach czy poziomach. Po pierwsze, na poziomie organizacji jako całości i 

wówczas można ją określić jako ewaluację pomocy społecznej. W tym przypadku dotyczy 

ona doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych oraz zwiększania efektywności 

placówek pomocy społecznej i pracy socjalnej. W takim ujęciu ewaluacja może przyczyniać 

się do realizacji funkcji edukacyjnej lub poznawczej, to znaczy służyć rozwojowi i 

aktualizacji wiedzy, a przez to również umiejętności zawodowych; funkcji 

administracyjnej, związanej nie tylko z rozliczaniem i egzekwowaniem odpowiedzialności, 

ale również pozwalającej na wprowadzanie i utrzymywanie dobrych standardów pracy, 

koordynowanie praktyki z wytycznymi administracji czy też zapewnienie efektywności 

organizacyjnej; czy wreszcie funkcji stymulowania usprawnień i rozwoju 

organizacyjnego, która wpływa na elastyczność, otwartość oraz gotowość organizacji do 

podejmowania nowych wyzwań. Należy zauważyć, że ewaluacja pomocy społecznej dotyczy 

obszaru zarządzania pomocą społeczną i koncentruje się na relacjach zachodzących pomiędzy 

kadrą kierowniczą i profesjonalistami, działania których przekładają się na funkcjonowanie 

podmiotów pracy socjalnej.  

 Po drugie, na poziomie bezpośredniej pracy socjalnej realizowanej w rozmaitych 

instytucjach pomocy społecznej i wówczas można ją rozpatrywać w kontekście ewaluacji w 

pomocy społecznej. Tutaj odnosić się będzie do wszelkich działań podejmowanych przez 

profesjonalistów (pracowników socjalnych) w stosunku do ich klientów, będących 

jednocześnie podmiotami pracy socjalnej. W takim ujęciu badania ewaluacyjne mają 

przyczynić się do wypracowania bardziej efektywnych programów interwencji socjalnej, 

które w rezultacie wpłyną na poprawę funkcjonowania społecznego jednostek. Oznacza to, że 

ewaluacja może służyć realizacji funkcji kontrolnej, która skupia się na monitorowaniu 

jednostek oraz rodzin, u których występują rozmaite dysfunkcje w zakresie podejmowania 

działań zmierzających do poprawy ich sytuacji; funkcji uczestniczącej, dzięki której 

podmioty pracy socjalnej mają możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie 

                                                 
22 Shadish W.R., Cook T.D., Leviton L.C., Foundations of Program Evaluation: Theories of Practice, Sage Publications, 

Newbury Park–London, 1991, s.19. 
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przygotowywania programu interwencji socjalnej; czy wreszcie funkcji komunikacyjno-

wspierającej umożliwiającej profesjonalistom lepsze zrozumienie rzeczywistości 

podmiotów, którym jest udzielana pomoc.
23

  

 Bez względu jednak na zasygnalizowane poziomy, ewaluacja w pomocy społecznej 

może być wykorzystywana w sposób instrumentalny, gdy zachodzi konieczność podjęcia 

konkretnej decyzji lub rozwiązania jakiegoś problemu przez organizację lub profesjonalistów; 

w sposób koncepcyjny, gdy wspomaga proces lepszego zrozumienia procesów zachodzących 

w samej organizacji, jak również w relacji pracownik socjalny– klient; w sposób 

symboliczny, gdy instytucje prowadzące bądź zlecające przeprowadzenie ewaluacji szukają 

przede wszystkim potwierdzenia słuszności podjętych decyzji i kierunków działania czy to w 

stosunku do swojej organizacji, czy też bezpośredniej pracy socjalnej; wreszcie w sposób 

zorientowany na proces, gdy nacisk jest położony na rozwijanie zdolności organizacji do 

uczenia się. 

 Niewątpliwie również tak szeroko definiowana ewaluacja wiąże się z jakością usług 

społecznych, albowiem w ramach służb społecznych profesjonaliści podejmują świadome i 

ukierunkowane działania na rzecz zmiany sytuacji rodziny, w której występuje zjawisko 

przemocy.  

 Ewaluacji przypisuje się wiele celów i funkcji, co zostało zasygnalizowane powyżej, 

jednak zasadniczo ma ona dostarczyć rzetelnych i obiektywnych informacji o jakości i 

wartości działań pomocowych przed, w trakcie i po ich zakończeniu. Jak twierdzi 

R.Szarfenberg „w ich wyniku zdobywamy wiedzę o tym, na ile działania pomocowe są dobre 

w osiąganiu tego, do czego zostały powołane oraz w jakim stopniu odpowiadają one 

potrzebom wspomaganych i innych interesariuszy. Trudno przecenić wartość takiej wiedzy, 

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

coraz lepsze pod tymi względami działania służb społecznych.” 
24

 

 Ewaluacja usług świadczonych w ramach działań pomocowych powinna być 

przeprowadzania na poziomie instytucji pomocy społecznej, a w szczególności jej struktur, 

czyli zasobów materialnych, ludzkich, charakterystyki organizacji; procesu, czyli czynności, 

które składają się na usługę (np. diagnoza, terapia, edukacja, co wynika z dokumentów 

prawnych); oraz wyniku (np. zmiany w zachowaniu klientów spowodowane zastosowaniem 

podejścia zorientowanego na rozwiązania – SFA). Niezależnie od tego, ewaluacja  powinna 

dotyczyć poziomu klienta jako podmiotu usługi i być przeprowadzana w trzech momentach 

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

(narzędziem może być arkusz analizy potrzeb klienta); opracowania indywidualnego planu 

działania – czyli ewaluacja ex ante; następnie na etapie realizowania usługi (narzędziem 

ewaluacji może być kontrakt) – ewaluacja mid-term; jak również na etapie zakończenia 

interwencji, gdy pracownik uzna, że usługa została zrealizowania – ewaluacja ex-post. 

Oczywiście każdy z nich wymaga zastosowania odpowiednich metod, technik i narzędzi tym 

bardziej, że ewaluacja stanowić będzie rodzaj badania.  

 Jeśli popatrzymy na ewaluację jako na rodzaj badania, wtedy konieczne jest 

uwzględnienie czterech etapów a wraz z nimi najczęściej stosowanych metod i technik. I tak 

wyróżniamy etapy: strukturyzacji - metody analizy logicznej (technika matrycy logicznej, 

                                                 
23 K.Ornacka, Rola ewaluacji…op.cit. 
24 R.Szarfenberg, Kryteria ewaluacji pomocy społecznej, (wersja 1.0, 17.09.10) s.4. 
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modelu logicznego, analizy SWOT), metody heurystyczne (technika mapowania myśli lub 

problemu, technika macierzy wzajemnych powiązań), metaplan, mapa oddziaływania; 

obserwacji - metoda badania dokumentów (desk research), studia przypadków, metody i 

podejścia uczestniczące (technika wywiadu indywidualnego, grupowego zogniskowanego); 

analizy - metoda grup porównawczych, systemy informacji geograficznej, metody 

statystyczne, analiza shift-share; oraz oceny - panel ekspertów, benchmarking, analiza 

kosztów i korzyści, analiza kosztów i efektywności.  

 W ewaluacji usługi istotne są kryteria w tym m.in. kryterium skuteczności, trwałości, 

trafności, efektywności i z nimi związane poziom produktów, celów, rezultatów, zasobów, 

itp., o których będzie mowa w dalszej części opracowania. 

 Poniżej zostaną przedstawione typy ewaluacji ze względu na czas jej 

przeprowadzania, warsztat metodologiczny profesjonalisty oraz działania podejmowane na 

poszczególnych etapach. 
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Typy ewaluacji z uwzględnieniem czasu jej przeprowadzania 

 

Ewaluacja ex-ante w procesie dostosowania usług(i) do potrzeb rodziny 
dotkniętej przemocą; 

 
 Niewątpliwie warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia działań w ramach ewaluacji ex 

ante jest kontakt bezpośredni (spotkanie) z osobą wspomaganą (klientem, rodziną). 

 Niezależnie od sposobu zdefiniowania i pełnionych funkcji, badania ewaluacyjne 

dzielą się na dwa zasadnicze etapy, z których pierwszy koncentruje się na konceptualizacji 

(odnosi się do planowania ewaluacji) i polega na zidentyfikowaniu 1) potrzeb, wartości oraz 

znaczenia ewaluacji danego projektu/programu, 2) możliwości jego realizacji, 3) możliwości 

wykorzystania wyników, 4) określeniu obszarów ryzyka i 5) politycznych implikacji, to 

znaczy słowy, wizji sukcesu badania zawartej we wstępnym pomyśle. Drugi etap natomiast 

skupia się na operacjonalizacji (dotyczy projektowania ewaluacji), i stanowi naszą wizję 

realizacji oraz zapewnienia jakości ewaluacji, a także oszacowania koniecznych zasobów. 

 Biorąc pod uwagę fazę konceptualizacji – planowania ewaluacji warto zaznaczyć, 

że obejmuje on przyjęcie przedsięwzięcia, projektu czy programu do dalszego opracowania 

oraz wzmocnienie celów realizacji projektu. poprzez 1) regulacje instytucjonalne 

(wewnętrzne bądź zewnętrzne, wynikające z wymagań formalnych, np. nałożonego na 

instytucje obowiązku ewaluacji), 2) doprecyzowanie celów, 3) funkcji ewaluacji i 4) 

konsekwencji oceny (np. decyzja o usprawnieniu, reorientacji, kontynuacji lub zaprzestaniu 

realizacji kolejnej edycji programu; w przypadku wykrycia nieprawidłowości, konsekwencje 

prawne, finansowe) oraz, w tym kontekście, 5) zidentyfikowanie odbiorców ewaluacji i 6) ich 

pierwszoplanowych potrzeb informacyjnych. Jest to etap, na którym powstają fundamenty 

zarządzania jakością projektu oraz komunikacji i dystrybucji wyników, decydujące o 

przyszłym ewentualnym sukcesie ewaluacji. Dopiero tak zbudowane podstawy można 

uzupełniać kolejnymi obszarami treści, mającymi wpływ na wstępny projekt ewaluacji
25

. 

 Drugi etap ewaluacji stanowi doprecyzowanie przedmiotu badania poprzez wnikliwą 

analizę m.in. typu oraz specyfiki interwencji, harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, 

celów szczegółowych interwencji, obszaru objętego interwencją (kraj, region itd.), 

informacji/danych opisujących rzeczywisty przebieg realizacji i sposób wdrażania (m.in. 

sprawozdania beneficjentów, okresowe raporty monitoringowe, bazy danych itd.), etapu 

dokonywania oceny przedsięwzięcia, efektów programu (oczekiwane i nieoczekiwane, 

pozytywne i negatywne, bezpośrednie i pośrednie, krótko- i długofalowe itd.), 

informacji/danych opisujących stopień osiągnięcia celów przedsięwzięcia (wyrażane poprzez 

wskaźniki osiągnięcia celów), koniecznych do oceny makroekonomicznego oddziaływania 

przedsięwzięcia, dotyczących strategii (policy) wobec sektora/obszaru/zagadnienia 

stanowiącego przedmiot ewaluowanego przedsięwzięcia, opisujących zewnętrzne czynniki 

                                                 
25 Haber A., Proces ewaluacji ex-post – konceptualizacja, operacjonalizacja, realizacja badania ewaluacyjnego, /w:/ A.Haber 

(red.), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, PARP: Warszawa, 2007, s.44-46. 
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(wskazywane i niewskazywane w dokumentach programowych przedsięwzięcia) 

oddziaływujące na proces realizacji i efekty przedsięwzięcia (m.in. wpływ kontekstu 

społeczno-gospodarczego, otoczenia instytucjonalnego i politycznego itd.). 

 Trzeci etap to określenie zakresu ewaluacji, który polega na ustaleniu poziomu 

badania, charakteru ewaluacji (pełna, niepełna, jednowymiarowa, horyzontalna), oraz ram 

(jeden vs wiele elementów interwencji, jedna vs kilka grup odbiorców, badana interwencja vs 

wiele interwencji i programów publicznych). Przyjmujemy, zatem na tym etapie szereg 

założeń dotyczących natury badanej rzeczywistości (jej stopnia zmienności oraz czynników 

zmiany), sposobu potraktowania przedmiotu badań z punktu widzenia jego autonomiczności 

(tj. czy potraktujemy go jako układ zamknięty, wyizolowany, czy też jako układ otwarty), jak 

również możliwości poznania tej rzeczywistości za pomocą określonej metody
26

. Następnie 

istotne jest zdefiniowanie perspektywy czasowej, w jakiej przeprowadzona zostanie 

ewaluacja określonego przedsięwzięcia.  

 Czwarty etap skoncentrowany jest na pojęciowej strukturyzacji przedmiotu, czyli 

określeniu znaczenia wszystkich pojęć, jakie zostaną poddane badaniu. Chodzi tutaj przede 

wszystkim o systematyzację procesu komunikacji m.in. z odbiorcami wyników ewaluacji i 

respondentami, aby uniknąć potencjalnych nieporozumień dotyczących badanej 

rzeczywistości. Eksplikacja pojęć jest procesem ciągłym, rozpoczynającym się na poziomie 

konceptualizacji ewaluacji, a doprecyzowywanym już w toku gromadzenia i interpretacji 

danych. E. Babbie, za C. Marshallem i G. Rossmanem, wskazuje na tak zwany „lejek 

pojęciowy”, dzięki któremu zainteresowania badacza stają się coraz bardziej 

skoncentrowane.
27

 Warto zwrócić uwagę na to, że proces ewaluacji jest silnie związany nie 

tylko z językiem badanych obiektów, szerszej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, ale 

również z „językiem” samej interwencji czy programu. 

 I wreszcie piąty etap w fazie konceptualizacji-planowania badań ewaluacyjnych 

sprowadza się do sformułowania problematyki tych badań, a konkretnie szczegółowych pytań 

badawczych – odnoszących się m.in. do rodzaju informacji, jakimi dysponujemy w fazie 

projektowania ewaluacji; do potrzeb informacyjnych ewaluatorów oraz zamawiających i 

stopnia ich zbieżności; do logiki interwencji tj. celów, procesów, efektów czy oddziaływania; 

oraz postawienia hipotez (poprzedzonych ewentualnym rozpoznaniem badawczym), które 

zostaną poddane weryfikacji. Jest to bardzo istotny i jednocześnie trudny etap, ponieważ z 

jednej strony nakłada konieczność identyfikacji potrzeb informacyjnych różnych grup 

odbiorców ewaluacji; z drugiej natomiast wymaga ich systematyzacji w odniesieniu do 

kluczowych kryteriów i standardów badań ewaluacyjnych. 

 Po zakończeniu fazy konceptualizacji – planowania badań ewaluacyjnych a tym 

samym doprecyzowaniu celu badania, przedmiotu oraz ogólnego zakresu ewaluacji następuje 

przejście do fazy operacjonalizacji – projektowania ewaluacji, w której działania i 

czynności podejmowane są w celu poznania natury badanego przedsięwzięcia, interwencji 

czy programu. Wypracowanie konkretnych procedur badawczych obejmuje kilka istotnych 

obszarów. Po pierwsze, dobór i zdefiniowanie wskaźników i zmiennych, których wartości 

                                                 
26 Słoma L., Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Warszawsko-Mazurski, Olsztyn, 

2002, s.29. 
27

 Babbie E., Badania społeczne w praktyce, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003, 

s.147. 
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pozwalają na zmierzenie występowania zjawisk będących obiektem zainteresowania (np. 

rezultatów, oddziaływania danej interwencji). Dobór wskaźników zdaniem J. Górniaka 

powinien być konsekwencją wstępnego zidentyfikowania i konceptualizacji problemu lub 

wskazań, aniżeli sposobem na ich odkrycie
28

. Okazuje się bowiem, że w konstruowaniu 

polityk publicznych wskaźniki traktowane są często zbyt formalistycznie i pełnią funkcje 

dekoracyjną – dodawaną jako odrębną cześć programu, bez wyraźnego związku logicznego z 

celami programu
29

. Taka sytuacja często uniemożliwia sprawny pomiar całego procesu 

interwencji (nakładów → wyników → rezultatów → oddziaływania) i zmusza ewaluatorów 

do odtwarzania i ponownego doboru wskaźników na poziomie celów ogólnych (wskaźnik 

wpływu globalnego) oraz celów szczegółowych (wskaźnik wpływu bezpośredniego). Należy 

jednak pamiętać, iż wskaźniki nie są sposobem (ani bezpośrednim, ani pośrednim) ustalenia 

stopnia wykonania poszczególnych wymiarów realizowanego programu, mają one jedynie 

umożliwić konstrukcję narzędzi pomiarowych o wyższej rzetelności i sprawdzalnej 

trafności.
30

 

 Po drugie, określenie zbiorowości, w której będą realizowane badania – tzw. study 

population (kogo lub co chcemy badać). Podstawową populacją w badaniach ewaluacyjnych 

jest zazwyczaj grupa beneficjentów bądź podmiotów zaangażowanych w projektowanie, 

zarządzanie lub/i wdrażanie danej interwencji/programu. Znacznie rzadziej ewaluatorzy 

obejmują grupy nie powiązane bezpośrednio z daną interwencją, jak np. potencjalni odbiorcy 

programu, podmioty, które ubiegały się o wsparcie w danym obszarze, ale ich wnioski zostały 

odrzucone, grupy kontrolne, inne instytucje realizujące interwencje o podobnym charakterze 

itp. Nie ulega wątpliwości, że ostateczne wskazanie populacji jest zadaniem trudnym, ze 

względu na szereg ograniczeń, z którymi może zetknąć się badacz, jak na przykład 

niekompletność listy podmiotów i/lub ich charakterystyki, ich dostępności czy kryteria 

uprawnień grupy beneficjentów, które zawężają badaną populację. 

 Po trzecie, wybór odpowiednich metod i technik badawczych, baz źródłowych oraz 

decyzji dotyczących zasad analizy uzyskanego materiału empirycznego. Jak wskazuje C. 

Robson, ewaluacja nie jest jakąś nową czy też inną strategią badawczą, lecz badaniem, które 

służy realizacji określonego celu (ocenie rezultatów i efektów).
31

 Korzysta zatem z metod i 

technik badawczych wypracowanych w naukach społecznych, czyli metod ilościowych i 

jakościowych. Z wyborem metody wiąże się szereg uwarunkowań, które trzeba uwzględnić 

przy konstrukcji określonego badania ewaluacyjnego. Do kryteriów takiego wyboru należą 

m.in.: specyfika interwencji publicznej, cel badania ewaluacyjnego, zakres i charakter 

poszukiwanych informacji, moment oceny, podmiot zlecający oraz realizujący badanie, 

perspektywa podmiotowo-celowa (czyli potencjalni odbiorcy, beneficjenci interwencji, inni 

uczestnicy), źródła, jakość i dostępność danych, a także zasoby czasowe, finansowe, ludzkie, 

które wprawdzie same w sobie bezpośrednio nie decydują o jakości gromadzonych danych, 

ale pośrednio decydują o możliwości realizacji badania. Wszystkie decyzje podjęte w 

                                                 
28 Górniak J., Mazur S., Wskaźniki – instrument pomiaru skuteczności i efektywności polityki spójności, 

http://www.konferencja-ewaluacja.pl/2007/materialy.php, 2007, s. 3. 
29 Górniak J., „Ewaluacja cyklu polityk publicznych”, w: S. Mazur (red.), Ewaluacja funduszy strukturalnych perspektywa 

regionalna, , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007, s.16-23. 
30 Haber A., Ewaluacja ex-post..., op.cit., s.48. 
31 Robson C., „Projektowanie ewaluacji”, /w:/ L. Korporowicz (red.), Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa, 

1997, s.65-92. 
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obszarze wyboru metod i technik badawczych będą w sposób zasadniczy wpływać na jakość 

wyników końcowych ewaluacji
32

. 

 Po czwarte, wybór właściwych metod oceny, które są niezbędne do przeprowadzenia 

pełnej analizy i weryfikacji postawionych hipotez badawczych oraz oszacowania efektów i 

określenia relacji przyczynowo-skutkowych. Należy pamiętać, że skonstruowanie projektu 

stanowi pewien koncept, który na etapie realizacji badania, w fazie analizy i oceny, musi 

zawsze zostać poddany weryfikacji i uzupełniony o dodatkowe metody, których cel został 

zasygnalizowany powyżej. W całym zestawie różnorodnych metod znajdują się m.in. panel 

ekspertów, benchmarking, oraz modele mikro/makroekonomiczne, które wymagają 

dodatkowych nakładów zarówno materialnych, jak i ludzkich. I tak, w przypadku panelu 

ekspertów konieczny jest wybór dobrych ekspertów, opracowanie zasad generowania 

produktów; benchmarking wymaga dokonania wyboru oraz zaproszenia jednostek do 

porównania, a także opracowania adekwatnych metod zbierania danych; w modelach 

mikro/makro ekonomicznych konieczne jest natomiast opracowanie modelu oraz ustalenie 

potrzebnych danych wchodzących w jego skład itd.)
33

. 

 Po piąte, oszacowanie zasobów potrzebnych do realizacji projektu, które musi 

uwzględniać zasoby czasowe (m.in. szczegółowy harmonogram prac), zasoby ludzkie, 

zarówno po stronie wykonawcy (skład zespołu), jak i po stronie zamawiającego (kierownik 

projektu oraz ewentualnie eksperci pomocniczy, skład grupy ds. ewaluacji itd.), zasoby 

finansowe (budżet adekwatny do skali badania, ram przedsięwzięcia). 

 Wreszcie, po szóste, decyzja o podmiocie dokonującym oceny oraz, w przypadku 

zamówień publicznych, trybie wyboru wykonawcy (zgodnie z Prawem Zamówień 

Publicznych (Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29/01/2004)
34

. Niezależnie od tego 

trybu, przy wyborze należy brać pod uwagę techniczne możliwości realizacyjne projektu, 

doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze oraz poszczególne techniki 

badawcze. Dodatkowym atutem jest także doświadczenie w zakresie badania danego obszaru 

tematycznego ewaluacji oraz skład zespołu ekspertów. Warto podkreślić, że jakość, 

rzetelność, trafność oraz użyteczność rekomendacji badań ewaluacyjnych zależy często od 

zespołu ekspertów, dlatego też zdaniem J. Szlachty w obszarze ewaluacji funduszy 

strukturalnych dobry ewaluator powinien posiadać kompetencje w trzech obszarach: 1) 

metod, technik i narzędzi ewaluacji, 2) różnych polityk Unii Europejskiej, w tym, przede 

wszystkim, polityki spójności, 3) wiedzy profesjonalnej dotyczącej poszczególnych obszarów 

interwencji polityki ekonomicznej państwa, takich jak: kapitał ludzki, przedsiębiorczość, w 

tym wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarka oparta na wiedzy i 

społeczeństwo informacyjne, infrastruktura techniczna i społeczna, polityka regionalna itp.
35

 

 Warto zaznaczyć, że każdy projekt ewaluacji powinien być skonstruowany w oparciu 

o kilka kluczowych zasad: przydatności, wykonalności oraz poprawności metodologicznej 

                                                 
32 Haber A., Ewaluacja ex-post..., op.cit., s.49-50. 
33 Haber A., Ewaluacja ex-post..., op.cit.; oraz Babbie E., Badania społeczne..., op.cit. 
34 USTAWA Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 

i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560). 
35 Szlachta J., System ewaluacji funduszy strukturalnych w Polsce, /w:/ S.Mazur (red.), Ewaluacja funduszy strukturalnych – 

perspektywa regionalna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 2007, s.86. 
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ewaluacji, a także etyki badań.
36

 Dopiero spełnienie tych warunków otwiera drogę do jego 

realizacji. 

 

 

Ewaluacja mid-term, on-going i ich rola w procesie realizacji usług(i) na 
rzecz rodziny dotkniętej przemocą 

 
 Realizacja badań ewaluacyjnych wymaga przyjęcia odpowiedniej postawy badawczej, 

która w literaturze przedmiotu nazywana jest triangulacją i może być rozumiana jako 

zwielokrotnienie metod i technik badawczych, źródeł informacji, typów danych, technik 

analitycznych, teorii wyjaśniających oraz liczby osób realizujących badania
37

. Z uwagi na cel 

niniejszego opracowania warto przynajmniej zasygnalizować cztery etapy oraz dodatkowe 

metody i techniki stosowane w badaniach ewaluacyjnych w fazie ich przygotowania jak 

również realizacji. 

 Etap strukturyzacji (planning and structuring), którego zasadniczym celem jest 

doprecyzowanie pytań ewaluacyjnych, wybór metodologii i narzędzi badania oraz 

zdefiniowanie kryteriów oceny i wskaźników. Na tym etapie najczęściej stosowane są 

następujące metody: 1) analiza SWOT – ocena danego przedsięwzięcia w kontekście silnych 

i słabych stron, szans oraz zagrożeń; 2) matryca logiczna służąca do identyfikacji 

oczekiwanych efektów projektu na poziomie produktu, rezultatu, oddziaływania oraz do 

określenia obiektywnych wskaźników ich realizacji; 3) metaplan – warsztat moderowany, w 

którym uczestniczą najczęściej osoby zaangażowane w przygotowanie lub realizację danego 

programu/projektu; 4) mapa oddziaływania – metoda mająca na celu określenie 

długoterminowych efektów danego programu/projektu w rezultacie serii spotkań z osobami 

odpowiedzialnymi za dany program/projekt. 

 Etap obserwacji (obtaining data) ma na celu gromadzenie danych o charakterze 

pierwotnym (czyli takich, które należy zebrać na potrzeby ewaluacji) oraz wtórnym (czyli 

takich, które są dostępne dla ewaluatora w momencie rozpoczynania badania i mogą 

pochodzić z ogólnie dostępnych źródeł lub systemu monitoringowego projektu). Na tym 

etapie najpopularniejszymi metodami ewaluacyjnymi są: 1) wywiady, zogniskowane 

wywiady grupowe (fokusy), panele dyskusyjne; 2) badania ankietowe (np. kwestionariusze, 

ankiety audytoryjne, ankiety internetowe); 3) desk research – analiza danych zastanych (np. 

analiza dokumentów projektowych, w tym raportów miesięcznych, kwartalnych, rocznych); 

4) studia przypadków (porównanie reprezentatywnej grupy projektów w ramach danego 

programu w celu zdefiniowania i zinterpretowania wspólnych mechanizmów i procesów); 5) 

obserwacja uczestnicząca (zbieranie danych przez bezpośredni udział w działaniach 

projektu/programu), 5) dane z systemu monitoringu (gromadzenie i przetwarzanie 

wskaźników z monitoringu dotyczących merytorycznych i finansowych aspektów realizacji 

projektu). 

                                                 
36 Nevo D., Konceptualizacja ewaluacji edukacyjnej, /w:/ L. Korporowicz (red.), Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, 

Warszawa 1997, s.63.  
37 Jasiński M., Kowalski M., Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa czy ilościowa?, /w:/ A. Haber (red.), Ewaluacja 

ex-post. Teoria i praktyka badawcza, PARP, Warszawa 2007, s.97-114. 
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 Etap analizy obejmuje interpretację zgromadzonych danych w celu oszacowania 

efektów projektu oraz weryfikacji przyjętych hipotez. Na tym etapie najczęściej stosowane są 

następujące metody i techniki: 1) grupy porównawcze (metoda opiera się np. na badaniu 

grupy osób korzystających ze wsparcia w ramach danego projektu/programu oraz grupy o 

podobnym profilu niekorzystającej z tego wsparcia w celu oceny efektów 

projektu/programu); 2) systemy informacji geograficznej (wykorzystujemy informacje z baz 

danych charakteryzujące określone obszary wsparcia, np. w zakresie pomocy społecznej, 

środowiska osób niepełnosprawnych, tworzenia nowych miejsc pracy itp.); 3) metody 

statystyczne (skwantyfikowane dane pochodzące z systemu monitoringu bądź zebrane przez 

zespół ewaluacyjny, poddawane analizie przy wykorzystaniu odpowiednich metod statystyki 

matematycznej); 4) analiza shift-share (efekty projektu/programu osiągnięte w danym 

regionie odnosi się do trendów krajowych lub w innych regionach). 

 Etap oceny służy ocenie efektów projektu/programu w odniesieniu do określonych 

kryteriów oraz sformułowaniu wniosków i rekomendacji. Metody ewaluacyjne stosowane w 

fazie oceniania efektów to najczęściej: 1) panel ekspertów (ewaluacja projektów 

przeprowadzana niezależnie przez kilku ekspertów, na podstawie określonych kryteriów 

ewaluacyjnych); 2) benchmarking (porównywanie, ocena efektów zrealizowanego 

projektu/programu w kontekście podobnych projektów/programów uznanych za wzorcowe); 

3) analiza kosztów i korzyści; 4) analiza kosztów i efektywności
38

. 

 

  

Ewaluacja ex-post i jej wykorzystanie po zakończeniu realizacji usług(i) 

 
 Z dotychczas przeprowadzonej analizy wynika, że zastosowanie procedury 

ewaluacyjnej rozpoczyna się już na etapie pre-interwencji, kiedy to istotne znaczenie ma 

zainicjowanie kontaktu z rodziną dotkniętą przemocą. W przypadku ewaluacji ex-post mamy 

do czynienia z zakończoną interwencją i koncentrujemy się na jej wynikach. 
 Zgodnie z wytycznymi i praktyką europejską ewaluacja ex-post obejmuje pytania z 

zakresu czterech kryteriów ewaluacyjnych: skuteczności (effectiveness), wydajności 

(efficiency), użyteczności (utility) oraz trwałości (sustainability). 

 W praktyce ewaluacja ex-post zawiera badanie i ocenę wykorzystania środków – 

skuteczności, wydajności pomocy. Pozwala odpowiedzieć na następujące pytania: Czy cele 

interwencji zostały osiągnięte? Jak silny był wpływ czynników zewnętrznych? Jakie były 

sukcesy interwencji? Jakie problemy napotkano? Czy wybrane instrumenty i rozwiązania 

pomocy okazały się odpowiednie? Czy podobne efekty można osiągnąć przy wykorzystaniu 

innych instrumentów?; Obejmuje badanie i ocenę post factum funkcjonowania systemu 

wdrażania interwencji (skuteczność instytucjonalna): Czy system zarządzania i wdrażania był 

skuteczny? Czy instytucje poprawnie wypełniły przypisane im role?; 

 Bada i przedstawia ocenę użyteczności rzeczywistych efektów – rezultatów i 

oddziaływania pomocy (w tym efektów ubocznych, tak pozytywnych, jak i negatywnych), 

                                                 
38 Grzelewska M., Serafin R., Biedrońska P., Podręcznik projektodawcy. Praktyczne aspekty realizacji projektów 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Wyższa Szkoła Europejska, Kraków, 2007, s.154-155. 
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pytając: Czy interwencja spełniła oczekiwania adresatów? Czy przyczyniła się do rozwiązania 

adresowanych problemów? Czy efekty były korzystne dla różnych grup odbiorców? Czy 

pojawiły się pozytywne lub negatywne efekty uboczne?; 

 Bada trwałość osiągniętych pozytywnych efektów: Czy efekty działań są trwałe, 

długookresowe? Czy są odczuwalne po zakończeniu interwencji? Jeśli tak, to w jakim stopniu 

i dla kogo?; Identyfikuje czynniki, które przyczyniły się do sukcesu lub niepowodzenia danej 

interwencji; Formułuje konkluzje, które mogą być przenoszone na inne, analogiczne 

interwencje, identyfikuje najlepsze praktyki; Formułuje wnioski dotyczące polityki w zakresie 

spójności gospodarczej i społecznej
39

. 

 Jedna z klasyfikacji miar wyników w obszarze usług społecznych (czyli miar zmian 

jakości życia klientów) wyróżnia cztery ich rodzaje
40

. 

 Miary liczbowe – liczba klientów, którzy osiągnęli zamierzoną poprawę dobrobytu 

czy jakości życia, np. klient, który dzięki pomocy uzyskał stałą i niesubsydiowaną pracę. 

Dotyczą one między innymi sytuacji klienta i jego zachowań. Miary standaryzowane – skale 

pomiarowe stosowane często przez psychologów do pomiaru odczuć, postaw, np. skala 

poziomu asertywności
41

. Miary poziomu funkcjonowania klienta – od skal standaryzowanych 

różnią się tym, że rozwijane są przez usługodawców pomocy społecznej, co może być tańsze i 

lepiej odpowiadać potrzebom danej organizacji i grupy jej klientów. Miary satysfakcji klienta 

z otrzymanej usługi lub oceny zmian własnego dobrobytu. 

 W ewaluacji ex-post staramy się odpowiedzieć na pytania o stopień osiągnięcia celów 

interwencji, jej sukcesy i ograniczenia, wpływ czynników zewnętrznych, adekwatność 

zastosowanych narzędzi, skuteczność (post factum) całego systemu wdrażania, role 

poszczególnych podmiotów, rzeczywistą użyteczność – efekty oddziaływania pomocy 

(zarówno te zakładane, jak i te nieprzewidziane), a także trwałość tych efektów. Ze względu 

na to, że podstawą ewaluacji ex-post jest zbadanie relacji przyczynowo-skutkowej, to z 

metodologicznego punktu widzenia w badaniach kładzie się nacisk na metody quasi-

eksperymentalne. Jednak w wielowymiarowej i często skomplikowanej rzeczywistości 

interwencji społecznych (duża ilość celów, działań, interesów, zróżnicowanie grup 

docelowych) taki plan badawczy może być stosowany jedynie punktowo, a wówczas bardziej 

sprawdza się podejście realistyczne. Najciekawsze, lecz wymagające znacznie więcej czasu, 

wydaje się stosowanie podejścia wyłączającego cele programu, które pozwala zogniskować 

badanie na poszukiwaniu rzeczywistych efektów interwencji.  

 

                                                 
39

 szczegółowy opis ewaluacji tego typu przedstawia Olejniczak K., „Teoria i praktyka ewaluacji, s.15-43. 
40 L. L. Martin, P. M. Kettner, Measuring Performance of Human Services Programs, SAGE Publications, Thousand Oaks 

2010, s. 52-55 za R.Szarfenberg, Kryteria ewaluacji…., op.cit., s.6. 
41 narzędzia z podziałem na grupy (dla par, rodzin, dzieci i dorosłych) można znaleźć m.in., w dwutomowym wydawnictwie 

J. Fischera i K. Corcorana, Measures for Clinical Practice and Research, Oxford University Press, Oxford 1994 oraz 2007; 

L.I.Sederer i B.Dickey (red.), Outcomes assessment in clinical practice, Baltimore: Williams&Wilkins, 1996; P.S.Nurius i 

W.Hudson, Human services practice, evaluation and computers, Pacific Grove, CA 1993. 
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Metodologia postępowania ewaluacyjnego – standardy, kryteria 
ewaluacyjne, modele logiczne, metody oraz techniki 

 
 Niezależnie od rodzaju usługi, poprzez udzielenie pomocy chcemy wywołać zmianę. 

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

(bezrobotny znajduje zatrudnienie), zachowania (wagarowicze zaczynają regularnie 

uczęszczać do szkoły), funkcjonowania (zwiększenie poziomu samoobsługi), postawy 

(większa wiara w siebie), wiedzy (zrozumienie potrzeb dzieci w różnych fazach rozwoju), 

umiejętności (poprawa płynności czytania), utrzymania (osoba starsza bezpiecznie 

pozostaje w domu), czy zapobiegania (młodzież nie pije alkoholu)
42

. 

 Kluczową rolę w zapewnieniu odpowiedniej jakości badań ewaluacyjnych odgrywa 

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

odpowiednie pytania ewaluacyjne, dzięki którym możliwe jest zbadanie relacji pomiędzy 

poszczególnymi elementami badań danego przedsięwzięcia, a mianowicie: 

zidentyfikowanymi potrzebami beneficjentów, celami projektu, wkładem – środkami 

wykorzystanymi do jego realizacji, działaniami prowadzonymi w ramach projektu, 

produktem, rezultatami projektu oraz jego długookresowymi efektami, czyli jego 

oddziaływaniem.  

 Do najczęściej stosowanych kryteriów w badaniach ewaluacyjnych należą:  

 trafność (adekwatność) - zgodność z potrzebami, pozwalająca ocenić, w jakim 

stopniu cele interwencji odpowiadają potrzebom beneficjentów ostatecznych  

 skuteczność – ocena, w jakim stopniu cele interwencji zdefiniowane na etapie 

projektowania zostały osiągnięte i czy to, co osiągnięto, jest tym, co planowano 

osiągnąć (Do jakiego stopnia program przyczynił się do osiągnięcia jego 

szczegółowych i ogólnych celów?) 

 efektywność (wydajność) – określenie poziomu „ekonomiczności” projektu, czyli 

stosunku poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów; stwierdzenie, 

czy cele osiągnięto najniższym kosztem (W jaki sposób zasoby (wkład) zostały 

przetworzone na wyniki i rezultaty?) 

 użyteczność – pozwala znaleźć odpowiedź, w jakim stopniu potrzeby beneficjentów 

korespondują z faktycznymi osiągnięciami projektu i jak dalece interwencja spełniła 

oczekiwania beneficjentów (Do jakiego stopnia rezultaty projektu odpowiadają 

faktycznym potrzebom beneficjentów?)  

 oddziaływanie (wpływ) - wszystkie konsekwencje wdrożenia przedsięwzięcia, 

krótko- i długoterminowe, bezpośrednie i pośrednie, pozytywne i negatywne, 

przewidziane i nieprzewidziane, odnosi się do bezpośrednich i niebezpośrednich 

efektów programu interwencji – pozytywnych i negatywnych zmian spowodowanych 

                                                 
42 na temat zmiany oraz interwencji pisali m.in. L. Knowlton L., C. Phillips, The Logic Model Guidebook. Better Strategies 

for great results, Sage 2009; T. Tripodi, B.Blythe, Measurement in direct practice, Sage, CA 1989; E. Chelimsky, R. Shadish, 

Evaluation for the 21st Century. A Handbook, Sage Thousand Oaks, California 1997; H. Chen, Theory Driven Evaluation, 

Sage, Newbury Park 1990; Funnell S., 2000, Performance Monitoring, /w:/ P.J.Rogers (ed.), Program Theory in Evaluation: 

Challenges and Opportunities, San Francisco, California: Jossey-Bass. 
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przez interwencję, w tym także korzyści odniesione przez docelowych beneficjentów 

w szerszym kontekście (Czy program przyczynił się do zaspokojenia potrzeb grup 

docelowych lub społecznych?) 

 trwałość – odnosi się do pytania, czy produkty i osiągnięcia programu interwencji 

będą kontynuowane po jego zakończeniu (Jakie są szanse, że zmiany (lub wytworzone 

dobra) będą trwały po zakończeniu programu?) 

 Ewaluacja usług oraz opracowanie procedury ewaluacyjnej powinny uwzględniać 

wyżej wymienione kryteria, chociaż ze względu na specyfikę ewaluowanego obszaru niektóre 

mogą być bardziej istotne.  Przykładowo, trafność jest ściśle związana z identyfikacją 

problemu oraz jasno określonym celem (zgodnie z zasadą SMART). Skuteczność przekłada 

się na stopień realizacji celów w stosunku do usługi (np. poprawić jakość usług z zakresu 

ochrony dzieci przed sprawcą przemocy) oraz w stosunku do wyników (np. dzieci są 

bezpieczne, nie są wykorzystywane, ani prześladowane przez sprawcę przemocy). 

Użyteczność wymaga porównania celów i/lub skutków pomocy z potrzebami podmiotów 

wspomaganych. Z tym kryterium wiąże się diagnozowanie potrzeb zaczynając od określenia 

poziomu diagnozy (jednostka, rodzina, społeczność), skali  diagnozy (osiedla, dzielnicy, 

miasta). Jak pisze R.Szarfenberg „cele i funkcje diagnozy potrzeb są zróżnicowane, np.: 

ocena stopnia w jakim ewaluowany program czy praktyka są potrzebne (dotyczy działań 

dopiero planowanych); określenie tego, na ile istniejące programy odpowiadają 

zdiagnozowanym potrzebom; określenie tego, na ile istniejące programy odpowiadają 

nieformalnym zasobom (np. dalszy krąg rodzinny, organizacje społeczne, instytucje 

wyznaniowe, instytucje publiczne o charakterze niepomocowym); zidentyfikowanie tego, co 

zniechęca lub odstrasza klientów od korzystania z usług; wspomaganie procesu określania 

celów programu, które mogą za bardzo odpowiadać perspektywie usługodawców w 

porównaniu z potrzebami klientów”.
43

 Wreszcie, efektywność (ekonomiczność), którą 

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

do sfery społecznej ma zastosowanie tzw. analiza koszty-skuteczność. Procedura prowadzenia 

ewaluacji ekonomicznej oparta jest na sekwencji następujących po sobie działań, które 

W.N.Dunn opisuje w następujący sposób
44

: 

 Analiza problemu.  

 Wyszczególnienie celów, jakie mamy zrealizować. 

 Identyfikacja alternatyw, z pomocą których chcemy zrealizować cele. 

 Zebranie, analiza i interpretacja informacji. 

 Wyszczególnienie grup docelowych i beneficjentów. 

 Oszacowanie kosztów i korzyści. 

 Dyskontowanie kosztów i korzyści (procedura uwzględniająca fakt, że ta 

sama suma pieniędzy ma większą wartość dzisiaj niż w przyszłości ze 

względu na inflację). 

 Oszacowanie ryzyka i niepewności (związanych z niepewnością rezultatów 

poszczególnych rozwiązań w przyszłości). 

                                                 
43 J. R. Dudley, Social Work Evaluation. Enhancing What We Do, Lyceum Books, Chicago 2009, s. 111-113 za 

R.Szarfenberg…, op.cit., s.6. 
44 W. N. Dunn, Public Policy Analysis: An introduction, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2002, s. 239-241  za 

R.Szarfenberg, Kryteria ewaluacji pomocy społecznej, 2010, s.27. 
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 Wybór kryterium decyzyjnego. 

 Uzasadnienie wyboru jednej z alternatyw. 

 Niezależnie od tego, czy analizę koszty-korzyści stosujemy do wyboru jednego z 

alternatywnych sposobów osiągania celów społecznych, czy też do oceny już zakończonego 

działania jest to podstawowa metoda ewaluacji ekonomicznej. W obu przypadkach ocenie 

podlega poziom ekonomiczności działania, co może być podstawą do podejmowania różnych 

decyzji praktycznych w pomocy społecznej i gdzie indziej.
45

 

 Procedura ewaluacyjna dotycząca usługi w zakresie pracy socjalnej z rodziną 

dotkniętą zjawiskiem przemocy oraz interwencji kryzysowej w rodzinie tego typu powinna 

uwzględniać następujące elementy
46

: 

 typy ewaluacji w zależności od czasu jej przeprowadzania z uwzględnieniem 

procesu dostosowania, realizacji oraz zakończenia świadczenia usługi; 

 rodzaje relacji pomiędzy obiektami zaangażowanymi w pracę socjalną na 

rzecz rodziny dotkniętej przemocą, a konkretnie relacje profesjonalista-klient; 

profesjonalista-usługa; profesjonalista-organizacja; organizacja-klient. 

 W ewaluacji ex-ante na poziomie relacji profesjonalista – obsługiwany istotne są 

m.in. identyfikacja grupy docelowej (w tym przypadku rodziny dotkniętej przemocą), 

zdefiniowanie problemu i szczegółowa analiza potrzeb (ustalenie katalogu i hierarchii 

potrzeb) oraz określenie ich obecnego stanu, jak również kompleksowe rozpoznanie poziomu 

zasobów klienta (tzn. ocena możliwości zaspokojenia potrzeb przez naturalny system 

wsparcia społecznego i system instytucjonalny). Według Johna Deweya
47

 w procesie 

rozwiązywania problemu należy przejść przez kilka faz, a mianowicie: a/ identyfikacja 

problemu, b/ jego określenie i opisanie, c/ rozważenie potencjalnych możliwości rozwiązania 

problemu, d/ocenę potencjalnych skutków zastosowanych rozwiązań, e/ustalenie ostatecznej 

wersji rozwiązań. Fazy rozwiązywania problemów zaproponowane przez Deweya stanowią 

podstawę do zrozumienia procesu rozwiązywania problemów w świadczeniu usług 

społecznych. Idąc dalej, można powiedzieć, że działania profesjonalisty powinny 

koncentrować się na:  

a.  zbudowaniu relacji zawodowych;  

b.  identyfikacji i zdefiniowaniu problemu, kwestii lub potrzeby reprezentowanej przez 

klienta; 

c.  dokonaniu pomiaru skali problemu, kwestii lub potrzeby; 

d.  określeniu celu interwencji; 

e.  zbieraniu i analizie potrzebnych informacji; 

f.  zbadaniu możliwości alternatywnych rozwiązań; 

g.  sformułowaniu planu interwencji; 

h.  wdrożeniu przyjętego planu interwencji oraz monitorowaniu jego realizacji; 

i.  ocenie podjętych wysiłków, a następnie rezultatów interwencji; 

j.  zakończeniu interwencji. 

                                                 
45 R.Szarfenberg, Kryteria ewaluacji…, op.cit., s.27. 
46 Szerzej na ten temat m.in. R.Weinbach, Evaluating Social Work Services and Programs, Pearson Education, Carolina 

2005. 
47 J.Dewey, Jak myślimy? PWN, Warszawa 1988, s. 25. 
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 W innym modelu, opracowanym przez zespół Pincus i Minahan procedura działania 

ustrukturyzowana jest w nieco odmienny sposób. Zgodnie z nią należy podjąć następujące 

kroki: 

a.  zgłoszenie się do placówki pomocowej, 

b.  nawiązanie kontaktu oraz wstępna ocena pod względem psychologicznym, społecznym i 

medycznym, 

c.  przedstawienie problemu z uwzględnieniem jego społecznych uwarunkowań (wstępne 

zbadanie istoty problemu, przyczyn oraz systemów zaangażowanych) - wstępne 

zbieranie informacji, 

d.  ustalenie celów i strategii działania (hierarchia kwestii, strategie działania dla innych 

systemów zaangażowanych), 

e.  zawarcie kontraktu, 

f.  planowanie interwencji przy jednoczesnym szukaniu zasobów, ich identyfikacji i 

klasyfikacji pod względem kryteriów, 

g.  wskazanie i/lub skierowanie do innych instytucji świadczących pomoc i/lub 

pozostawienie w placówce macierzystej, 

h.  monitorowanie wraz z oceną po interwencji, 

i.  ewaluacja końcowa (przegląd wszystkich dotychczasowych kroków w podjętych 

działaniach, ocena zaradności jednostki, analiza działań wykonanych za jednostkę, 

przeszkody w przyszłości), 

j.  terminacja (zakończenie procesu interwencji socjalnej przy świadomości powrotu do 

sytuacji kryzysowej). 

 Niezależnie od przyjętego modelu metodologia w zakresie analizy potrzeb jest dość 

dobrze rozwinięta
48

. Warto jednak pamiętać o podejściu zorientowanym na rozwiązanie – 

SFA, którego głównym założeniem jest praca na zasobach klienta, a mianowicie 

umiejętnościach, systemie wartości, konkretnych działaniach, których realizacja przynosiła 

pozytywne rezultaty, właściwościach osobowych, systemie wsparcia.   

 Niektóre metody stosowane w ewaluacji ex ante zostały zasygnalizowane powyżej. 

Warto natomiast wspomnieć o kilku narzędziach, które są stosowane w innych krajach w 

pracy socjalnej z rodziną dotkniętą przemocą. 

 Są to m.in. indywidualne skale oceny klienta oraz kwestionariusze wykorzystywane 

do pomiaru jednego problemu/kwestii, jak również skale i kwestionariusze samooceny. 

Wśród wielu narzędzi wyróżnić można: 

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

 kwestionariusze radzenia sobie w sytuacjach stresowych, 

 kwestionariusz do badania poczucia kontroli, 

 skala uogólnionej własnej skuteczności, 

 kwestionariusz kompetencji osobistej, 

 kwestionariusz kompetencji społecznych, 

 skala przemocy stosowanej przez klienta wobec partnera, 

                                                 
48 D.Royce, Needs assessment, OUP, Oxford 2009; D.Royce, B.Thyer, D.Padgett, Program Evaluation. An Introduction, 

Brooks/Cole, CA, 2001, wyd.3, s.51-82 i nast., T.Tripodi, A Primer on single-system design for clinical social workers, 

NASW Press, Washington, 1994; W. Reid, Task strategies. An empirical approach t clinical social work, Columbia 

University Press, New York 1992; 
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 skala przemocy stosowanej przez partnera wobec klienta, 

 skala przemocy fizycznej stosowanej wobec klienta, 

 skala przemocy fizycznej stosowanej przez klienta wobec partnera,
49

 

 skale behawioralne, 

 skala problemów, 

 skala celów. 

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

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

ich wypełniania nie jest skomplikowana. Ponadto, pod względem języka są dostosowane do 

klienta i jego poziomu percepcji. Wyniki mogą zostać podane natychmiast po 

przeprowadzeniu badania, a zatem klient ma możliwość zdobycia informacji zwrotnej jeszcze 

w trakcie spotkania. Jeśli narzędzia są wystandaryzowane, wówczas obliczenie wyników oraz 

ich interpretacja nie powinna sprawiać profesjonaliście trudności. Zastosowanie określonej 

skali czy kwestionariusza nie wymaga również olbrzymiej wiedzy metodologicznej czy 

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

dostarcza wiedzę na temat stopnia, intensywności i skali problemu. Dodatkowo, można je 

stosować wielokrotnie i w ten sposób zbierać informacje dotyczące zmiany w sytuacji 

obsługiwanego, a przecież o to między innymi chodzi. 

 Istotne jest również wspólne opracowanie celów, które będą realizowane na kolejnym 

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

elementów działania np. samej usługi (cele wobec produktu) lub tego, co za jej pomocą 

chcemy osiągnąć (cele wobec skutków usługi). Przykładowo, celem jest udzielanie usług 

psychoedukacyjnych w zakresie przemocy w rodzinie wysokiej jakości (cel w stosunku do 

usługi) albo ofiary przemocy mają odpowiednią wiedzę i umiejętności (cel w stosunku do 

skutków usługi). Ważne jest, aby profesjonaliści położyli nacisk na formułowanie celów w 

stosunku do skutków usługi dla wspomaganego, a nie wobec produktu. 

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

interwencji nacisk jest położony na wypracowany w poprzednim etapie kontrakt, a przede 

wszystkim cele-działania-rezultaty. Jeśli cele zostały zdefiniowane w oparciu o zasadę 

SMART, a działania i rezultaty posiadają konkretny zestaw wskaźników, wówczas 

systematyczne spotkania mogą zostać potraktowane jako interwały, w trakcie których 

obsługiwany realizował określone zadania. Na spotkaniach (sesjach) są one omawiane i na 

bieżąco dostosowywane do sytuacji klienta (np. co klient zrobił w ciągu tygodnia? Czego nie 

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

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

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

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

zostać przeprowadzona ewaluacja ex-post. Na tym etapie, można wykorzystać stosowane 

wcześniej narzędzia, które wskażą poziom zdobytej wiedzy, nabytych umiejętności oraz 

kompetencji w zakresie radzenia sobie z przemocą. Zasadne jest także wykorzystywanie 

kwestionariuszy bądź skal satysfakcji klienta ze współpracy z profesjonalistą, ale również 

                                                 
49 J.Fischer, K.Corcoran, Measures for Clinical Practice. A Sourcebook, 2ed., The Free Press 1994, vol.1; M.Bloom, 

J.Fischer, J.Orme, Evaluating Practice. Guidelines for the Accountable Professional, Allyn and Bacon, MA 1995. 
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skal samooceny, które wskażą rzeczywisty wkład i poziom zaangażowania wspomaganego w 

jakość relacji oraz poziom uczenia się poprzez zadania. 

 Przejdźmy teraz do ewaluacji ex ante na poziomie relacji profesjonalista – usługa – 

obsługiwany, ze szczególnym akcentem na świadczoną usługę. 

 W rekomendacjach Programu standardów placówek świadczących pomoc w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie przygotowanych przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Radę ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS można znaleźć niezbędny dla skutecznej 

pomocy zakres usług świadczonych przez poszczególne placówki zajmujące się rodzinami 

dotkniętymi przemocą, który – jak wskazuje tytuł dokumentu – stanowi swego rodzaju 

standard. Katalogowanie działań uwzględnia rodzaje świadczeń, bazę lokalową oraz kadrę, co 

wiąże się z samą organizacją i sposobem jej funkcjonowania. Dokument ten zawiera również 

definicje poszczególnych rodzajów świadczeń, które stanowią pewną ramę wymagającą 

uszczegółowienia (np. w odniesieniu do terminów czy liczby spotkań). 

 Z punktu widzenia procedury ewaluacyjnej należy przeanalizować ten dokument pod 

kątem faktycznie realizowanych usług w tych placówkach (szczegóły zawiera poniższa 

Tabela 1).  
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 Tabela 1. Standardy według rodzaju świadczeń oraz specyfiki placówki 

RODZAJ ŚWIADCZEŃ Punkt konsultacyjny Telefon 

interwencyjny 

Ośrodek 

wsparcia 

Schronisko/hostel  

dla ofiar przemocy 

w rodzinie 

Specjalistyczny ośrodek 

wsparcia 

(zgodnie z 

Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej) 

Ośrodek interwencji 

kryzysowej 

1. Natychmiastowe zapewnianie 

schronienia osobom/rodzinom 

zagrożonym przemocą 

   X X X 

2. Zorganizowanie schronienia 

osobom/rodzinom zagrożonym 

przemocą 

X  X X X X 

3. Całodobowy kontakt 

telefoniczny lub elektroniczny z 

placówką 

 X  X X X 

4. Całodobowy kontakt osobisty 

z placówką  

   X X X 

5. Kontakt telefoniczny z 

placówką w wybrane dni 

tygodnia 

X X X X X X 

6. Kontakt osobisty z placówką 

w wybrane dni tygodnia 

X  X X X X 

7. Podejmowanie działań 

pomocowych w środowisku 

osób zagrożonych przemocą 

(poza placówką) 

     X 

8. Udzielenie natychmiastowego 

wsparcia o charakterze 

psychologicznym 

X X X X X X 

9. Dostępność świadczeń 

psychologicznych – poradnictwa 

i wsparcia   

X X X X X X 
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10. Dostępność świadczeń 

psychologicznych –

psychoterapii i terapii 

    X X 

11. Dostępność świadczeń 

psychologicznych –

psychoedukacji w zakresie 

przemocy 

X X X X X X 

13. Dostępność świadczeń 

medycznych - specjalistycznych 

(np. porad psychiatrycznych, 

ginekologicznych) 

    X X 

14. Zaspokojenie doraźnych 

potrzeb socjalno-bytowych 

(żywność, ubranie, schronienie) 

   X X X 

15. Dostępność form 

samopomocy związanej z 

doznawaniem przemocy 

  X X X  

16. Dostępność pomocy prawnej 

w formie konsultacji (porad) 

X X X X X X 

17. Dostępność pomocy prawnej 

w formie przedstawicielstwa 

prawnego (adwokat) 

    X X 

18. Dostępność pomocy prawnej 

w formie obecności osoby 

zaufania publicznego, 

towarzyszenie w procedurach 

prawnych 

    X X 

19. Działalność informacyjna  X X X X X X 

20. Współpraca z instytucjami i 

organizacjami w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

X X X X X X 

21. Monitoring i ewaluacja X X X X X X 
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działalności 

22. Superwizja X X X X X X 

Warunki lokalowe       

Powierzchnia, 

wykorzystywanego do realizacji 

zadania, lokalu: 

      

mniej niż 100m2    X X X    

powyżej 100m2    X  X 

Zasoby kadrowe 

wykorzystywane przy realizacji 

zadania. 

      

a) Liczebność ( w przeliczeniu 

na pełny etat): 

      

Poniżej 3 etatów X      

3 – 10 etatów  X X X   

ponad 10 etatów      X 

b) Kwalifikacje pracowników 

zatrudnionych przy realizacji 

zadania –s z k o l e n i a  z  

z a k r e s u  i n t e r w e n c j i  

k r y z y s o w e j :  

      

< 50% pracowników  X X X   

> 50% pracowników      X 

c) Kwalifikacje pracowników 

zatrudnionych przy realizacji 

zadania –s z k o l e n i a  z  

z a k r e s u  

p r z e c i w d z i a ł a n i a  

p r z e m o c y :  

      

> 50% pracowników X X X X  X 

d) Kwalifikacje pracowników - 

wyższe wykształcenie 

kierunkowe (psychologia, 
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pedagogika, socjologia, 

medycyna, praca socjalna, 

profilaktyka): 

< 50% pracowników X X  X   

> 50% pracowników   X   X 

e) Kwalifikacje pracowników - 

potwierdzenie w formie 

certyfikatu PARPA z zakresu 

przeciwdziałania przemocy: 

      

< 50% pracowników X X X X   

> 50% pracowników      X 

* brak X oznacza, że świadczenie jest traktowane jako wyłącznie fakultatywne 
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 Usługi dla rodzin z problemem przemocy realizowane są w różnych formach, które 

szczegółowo zostały opisane zarówno w Krajowym Raporcie Badawczym
50

, jak też wydanej 

przez MPiPS publikacji o charakterze poradnikowym
51

. Wśród nich wymienić można 

wsparcie psychologiczne, edukację, motywowanie i umożliwianie dostępu do innych form 

pomocy, rozwijanie zdolności i umiejętności przydatnych w radzeniu sobie z doświadczeniem 

przemocy, pomoc socjalną oraz interwencję instytucjonalną jako reakcję na sygnały 

(informacje o przemocy w rodzinie). Każdej z form przypisano po kilka specyficznych 

działań pracownika socjalnego (szczegóły zawiera poniższa Tabela 2).  

 

Tabela 2. Formy pracy socjalnej z osobą doznającą przemocy 

Forma pracy 

socjalnej 

Oddziaływanie pracownika socjalnego 

Wsparcie 

psychologiczne 

- podkreślanie poczucia podmiotowości i znaczenia osobistych praw, 

- podwyższanie samooceny i poczucia wartości poprzez odwoływanie się do 

osobistych zasobów osoby, 

- utwierdzanie w słusznych decyzjach i wspieranie w uczestnictwie w procedurach 

prawnych, 

- uświadomienie ofierze, że nie jest odpowiedzialna za przemoc, 

- zachęcanie do swobodnego wyrażania przekonań, 

- zapewnienie, że może liczyć na naszą pomoc. 

Edukacja - pomoc w identyfikacji przemocy i poznaniu mechanizmów rządzących tym 

zjawiskiem, 

- dostarczenie wiedzy o skutkach pozostawania w sytuacji przemocy, 

- zwiększenie świadomości praw osobistych i obywatelskich, 

- omówienie mitów i stereotypów związanych z rolami poszczególnych członków i 

ich wpływu na postawy i sposób funkcjonowania rodziny, 

- wyposażenie w wiedzę dotyczącą aspektów prawnych przemocy w rodzinie, 

- dostarczenie informacji o zadaniach instytucji pomagających ofiarom przemocy, 

obowiązujących procedurach oraz możliwościach korzystania z pomocy. 

Motywowanie i 

umożliwianie 

dostępu innych 

form pomocy 

- pokazanie realnych możliwości wyjścia z sytuacji przemocy, 

- zachęcanie i wzmacnianie w podejmowaniu samodzielnych  decyzji oraz 

kolejnych kroków w celu wyjścia z sytuacji przemocy, 

- zachęcanie do korzystania z innych form pomocy (psychoterapia, pomoc prawna) 

i „torowanie” drogi do innych instytucji; przydatną zasadą okazuje się kierowanie 

do osób, a nie do instytucji, np. poprzez umówienie spotkania z konkretną osobą 

w instytucji 

Rozwijanie 

zdolności i 

umiejętności 

przydatnych w 

radzeniu sobie 

z doświadczeniem  

przemocy 

- budowanie planu bezpieczeństwa – zaplanowanie kolejnych kroków, jakie należy 

podjąć w sytuacji zagrożenia, 

- analiza indywidualnych czynników sprzyjających eskalacji oraz czynników 

ułatwiających uwolnienie się  spod wpływu sprawcy, 

- nauka umiejętności niezbędnych w procesie wychodzenia z przemocy, tj. 

wzywania policji, gromadzenia dowodów, pisania pism procesowych itp. 

Pomoc socjalna - zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych osób znajdujących się w sytuacji kryzysu 

związanego z doznawaniem przemocy, 

- zapewnienie schronienia, udzielenie doraźnej pomocy socjalnej. 

                                                 
50 Krajowy Raport Badawczy, Warszawa 2011, s.224-273. 
51 D. Jaszczak-Kuźmińska, K. Michalska, red. Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla 

pracowników pierwszego kontaktu, MPiPS, Warszawa 2010.  
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Interwencja 

instytucjonalna jako 

reakcja na   

sygnały (informacje  

o przemocy w 

rodzinie) 

Wizyty środowiskowe, których celem jest:  

- wstępna diagnoza sytuacji w rodzinie,  

- nawiązanie kontaktu z ofiarą i poinformowanie o przysługujących jej prawach i 

możliwościach uzyskania pomocy. 

W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia jej celem jest: 

- oddzielenie sprawcy od ofiary, 

- zapewnienie doraźnego bezpieczeństwa emocjonalnego i socjalno-bytowego, 

- powiadomienie organów ścigania o podejrzeniu lub stwierdzeniu zaistnienia 

przestępstwa. 

Źródło: D. Jaszczak-Kuźmińska, K. Michalska red., Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. 

Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu, MPiPS, Warszawa 2010, s. 102-103. 

 

Zgodnie z art. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie osobie dotkniętej 

tym problemem udziela się bezpłatnej pomocy w formie: 

- poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i 

rodzinnego; 

- interwencji kryzysowej i wsparcia; 

- ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym 

przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny 

mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej; 

- zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w 

specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

- badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z 

użyciem przemocy w rodzinie; 

- zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do 

zajmowania wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania. 

Pomoc i wsparcie w przypadku przemocy w rodzinie wymaga współpracy wielu służb i 

specjalistów. Organizacyjną formą tej współpracy są zespoły interdyscyplinarne (art. 9a-9c), 

które w praktyce działały już wcześniej powoływane w niektórych gminach lub powiatach. W 

znowelizowanej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy zostały one wprowadzone w taki 

sposób: Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 

szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. W skład zespołu wchodzą 

przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych; Policji; oświaty; ochrony zdrowia; organizacji 

pozarządowych; kuratorzy sądowi. Mogą być włączeni w jego pracę również prokuratorzy 

oraz przedstawiciele innych podmiotów, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. Zadania zespołu obejmują przede wszystkim: a/diagnozowanie problemu przemocy 

w rodzinie, b/podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, 

mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, c/inicjowanie interwencji w środowisku 

dotkniętym przemocą w rodzinie, d/rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i 

możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, e/inicjowanie działań w stosunku 

do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

W trakcie ewaluacji on going można analizować: 

 poszczególne rodzaje świadczeń pod kątem ich dostępności w placówkach, 

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

poradnictwa specjalistycznego, podejmowanie działań pomocowych – jakiego 



 32 

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

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

użyteczności z punktu widzenia osoby wspomaganej; 

 poszczególne formy pomocy pod kątem ilościowym i jakościowym. Można 

bowiem określić liczbę spotkań w ramach wsparcia psychologicznego, ale 

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

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

 które usługi są najbardziej użyteczne dla wspomaganego, to znaczy przynoszą 

najbardziej widoczne zmiany? 

 które usługi są najmniej użyteczne dla wspomaganego, dlaczego i jakie 

działania należy podjąć, aby tę sytuację zmienić? 

 (współ)pracę innych instytucji w realizacji poszczególnych usług oraz  

 zespołów interdyscyplinarnych podejmujących działania na rzecz rodzin 

dotkniętych przemocą 

 wizyty profesjonalisty w środowisku wspomaganego – doprecyzowania 

wymaga liczba takich wizyt w tygodniu czy miesiącu 

 W tym przypadku można wykorzystywać indywidualne karty wspomaganego, na 

których znajdą się rodzaje świadczonych usług, zakres ich wykorzystania, częstotliwość, oraz 

krótki kwestionariusz pozwalający stwierdzić jaką wiedzę zdobył wspomagany, jakie 

umiejętności nabył lub rozwinął, jakie zachowania pożądane pojawiły się po otrzymaniu 

usługi, itp. Takie karty powinny obejmować cykle pracy (na przykład tygodniowe, 

miesięczne, kwartalne), a następnie po zakończeniu cyklu profesjonalista powinien 

przeanalizować z klientem poszczególne zadania i cele. Może warto również pomyśleć o 

wprowadzeniu asystenta rodziny dotkniętej przemocą, który mógłby monitorować 

działania podejmowane przez wspomaganego w ramach poszczególnych usług
52

. 

 Kiedy wszystkie usługi zaplanowane w interwencji zostały zrealizowane 

przechodzimy do ewaluacji ex-post, która ma pokazać w jakim stopniu zastosowane usługi 

przyczyniły się do osiągnięcia celów; które usługi doprowadziły do najbardziej widocznych 

zmian w sytuacji wspomaganego, jakiego rodzaju to były zmiany (czego dotyczyły); jak 

przebiegała współpraca wspomaganego z profesjonalistą (na czym polegała, czy wspomagany 

chętnie/niechętnie przychodził na spotkania), jak przebiegała komunikacja (czy wspomagany 

zrozumiał jakie usługi  otrzymał i na czym one polegają), jaki był współudział 

wspomaganego w doborze usług (czy i w jakim stopniu osoba mogła decydować o rodzaju 

usługi), czy kontrakt zawierał informacje na temat ewentualnych sankcji za nie  

wywiązywanie się z terminów, nie wykonywanie działań, niski poziom współpracy). 

 W ramach metodologii można stosować kwestionariusze do oceny stopnia satysfakcji 

wspomaganego z usługi, współpracy z profesjonalistą, skale realizacji celów (GAS), 

kwestionariusze umiejętności rozwiązywania problemów.
53

  

                                                 
52 Warto zaznaczyć, że w krajach takich, jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone profesjonalista w ramach interwencji 

społecznej spotyka się z osobą wspomaganą znacznie częściej (nawet codziennie), aniżeli ma to miejsce w Polsce. Wystarczy 

bardziej szczegółowo przeanalizować cytowaną w tekście literaturę, aby przekonać się, że stosowane w pracy z przypadkiem 

(single system design) narzędzia (m.in. skale) są dopasowane do kilku spotkań w tygodniu – przyp.aut. 
53 Więcej na ten temat można znaleźć w rozdziale opracowanym przez B.Szatur-Jaworską Ewaluacja pracy z indywidualnym 

przypadkiem, /w:/ B.Szatur-Jaworska (red.) Ewaluacja w służbach społecznych, Warszawa 2010, s.183-198. 
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 Kolejny poziom analizy dotyczy relacji organizacja – profesjonalista – usługa, ze 

szczególnym uwzględnieniem profesjonalisty. Ewaluacja pracowników jest istotna, ponieważ 

poprzez nią realizowane są zasadnicze wartości, takie jak: sprawiedliwość i równość, 

poszanowanie godności osobistej, troska o jakość życia zawodowego (minimalizowanie 

objawów i skutków wypaleni zawodowego), zapewnienie bezpiecznych, przyjaznych, 

sprzyjających kreatywności warunków pracy. Cele ewaluacji w jej wymiarze wartościującym 

powinny być rozpatrywane z punktu widzenia organizacji, chodzi tutaj o wykorzystanie 

potencjału pracowników dla realizacji celów instytucji; oraz samego pracownika – z 

uwzględnieniem funkcji ewaluacyjnej i rozwojowej. W pierwszym przypadku chodzi o ocenę 

bieżącego poziomu pracy, jej jakości, stopnia wywiązywania się z powierzonych 

obowiązków; w drugim natomiast o ocenę potencjalnych umiejętności i możliwości 

pracownika. 

 I tak w ramach ewaluacji ex-ante warto wykorzystać wiedzę istotną dla pracy socjalnej 

oraz ewaluacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W ostatnich latach popularna stała 

się koncepcja oceniania pracowników z punktu widzenia wielu osób, która nosi nazwę 360-

stopniowa ocena pracownika. Profesjonalistę mogą zatem oceniać przełożeni wyższego 

szczebla, bezpośredni przełożeni, kierownicy zespołów zadaniowych, klienci, pracownicy 

działu personalnego (czy też innych działów w zależności od specyfiki instytucji), jak 

również zaleca się dokonanie samooceny. Ponadto warto skorzystać z metod absolutnych, a 

zwłaszcza oceny opisowej, która uwzględnia mocne i słabe strony pracownika, jego sukcesy 

porażki, propozycje zmian. Ważnym kryterium ewaluacji są również kompetencje (wiedza, 

doświadczenie, umiejętności), dzięki którym współpraca z wspomaganym staje się bardzie 

efektywna i skuteczna. Niemniej ważna jest gotowość do podjęcia współpracy z nowym 

podmiotem. Może się zdarzyć, że profesjonalista będzie posiadał odpowiednie kompetencje, 

lecz z powodu przeciążenia pracą, nie będzie gotowy na kolejne wyzwania. W takim 

przypadku należy zastosować skalę do badania gotowości pracownika do podjęcia nowych 

zadań, a następnie wspólnie z nim zdecydować co dalej.  

 W ramach ewaluacji on-going należy wziąć pod uwagę kilka kryteriów, a mianowicie 

poziom zaangażowania profesjonalisty w pracę z przypadkiem, stosunek do klienta, 

współpracę, wytrwałość i systematyczność. Natomiast w kontekście ewaluacji ex-post warto 

zadać pytanie o wartość dodaną współpracy z wspomaganym (czego się nauczyłam/łem, co 

mogę wykorzystać w pracy z kolejnymi podmiotami, co osiągnąłem/łam, w jakich obszarach 

pracy powinnam wprowadzić zmiany itp.), o mój wkład w realizację poszczególnych celów i 

usług, moje zaangażowanie, jak też o dylematy i konflikty wartości związane z realizowaniem 

usług. Do tego celu można zastosować skale samooceny, ale także metodę zdarzeń 

krytycznych, która pozwoli określić sukcesy i porażki zawodowe pracownika, na przykład w 

kontekście realizacji usług dla klienta czy komunikacji z klientem. Interesującym narzędziem 

jest skala BARS, dzięki której możliwa jest ocena zachowań profesjonalisty. Do kryteriów 

behawioralnych należą: wytrwałość i systematyczność w działaniu, zaangażowanie, 

punktualność, dyspozycyjność, przestrzeganie ustalonych procedur i standardów, współpraca 

z klientem i gotowość pomocy, dbałość o klientów, organizowanie pracy własnej, itp. 

 Wreszcie, ostatnim poziomem analizy jest relacja organizacja – profesjonalista - 

usługa, z naciskiem na organizację. Ewaluacja ex ante powinna umożliwić zgromadzenie 

wiedzy na temat kompetencji (deklarowanych i rzeczywistych przez pryzmat pracy z 
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przypadkiem) profesjonalistów; zasoby organizacji – ludzkie, infrastrukturalne, czasowe, 

finansowe, itp. Metodą i narzędziem przydatnym w analizie tego typu jest SWOT, który 

opiera się na mocnych i słabych stronach instytucji, a które warto zdefiniować na początku. 

Ewaluacja on-going we współpracy z systemem monitoringu mają pomóc w zbadaniu czy 

usługi udzielane są w sposób wystarczający, w ilości odpowiadającej potrzebom, czy 

faktycznie są spełnione kryteria rodzaju świadczeń w kontekście specyfiki placówki, czy 

profesjonaliści znają procedury postępowania, czy usługi mają wpływ na klienta na 

poszczególnych etapach realizacji interwencji, czy istnieje współpraca z innymi 

organizacjami i na jakim poziomie, itp. Natomiast na etapie ewaluacji ex-post następuje 

koncentracja na wynikach, stopniu realizacji celów a tym samym skuteczności. 

 Należy pamiętać, że główną ideą pracy z rodziną dotkniętą przemocą jest 

kompleksowe wsparcie i pomoc w przezwyciężeniu trudności oraz w procesie przygotowaniu 

do wyjścia z przemocy. Zadaniem profesjonalisty jest wzmacnianie systemu pomocy osobom 

dotkniętym przemocą poprzez umożliwienie realizacji optymalnego programu re-adaptacji 

społecznej i zawodowej, współtworzenie w opracowaniu indywidualnych programów 

wychodzenia z przemocy i przeprowadzanie rzetelnej, kompleksowej oceny postępów 

realizowanego programu interwencji. Niemniej istotna jest także współpraca z pozostałymi 

członkami rodziny oraz instytucjami społecznymi, co w rezultacie ma przyczynić się do 

stworzenia optymalnych warunków życia osoby dotkniętej przemocą.  

 Wynika stąd, że aby zmaksymalizować stopień skuteczności w zakresie realizacji 

celów interwencji – pracownik socjalny powinien działać przynajmniej na trzech 

płaszczyznach: 1/ z klientem, 2/ z rodziną klienta oraz 3/ środowiskiem lokalnym, w tym z 

instytucjami społecznymi. Angażując się w pomoc profesjonalista inicjuje oraz 

(współ)uczestniczy w procesie wprowadzania zmiany w życiu swojego klienta. Chodzi o to, 

aby wykorzystać potencjał klienta i przygotować możliwie kompleksową i systemową 

interwencję, w której będzie on aktywnie uczestniczył. 

 Możliwości zastosowania różnorodnych procedur ewaluacyjnych są, można by rzec, 

nieograniczone i zależą między innymi od przyjętej przez pracownika perspektywy, obszaru 

zmiany i potrzeb rodziny, podstawowych kryteriów i celów interwencji oraz sposobu 

wykorzystania zgromadzonej wiedzy po zakończeniu realizacji programu. Dlatego też 

badacze-ewaluatorzy
54

 wyróżniają m.in. modele proaktywne (proactive), wyjaśniające 

(clarificative), interakcyjne (interactive), monitorujące (monitoring) oraz podejście typu 

„impact” (impact)
55

. Każdy z nich posiada pewne znamienne cechy charakterystyczne 

szczegółowo opisane w literaturze przedmiotu
56

. W procesie interwencji bardzo przydatny 

może okazać się również model zmiany opracowany przez Johna Kottera
57

, obejmujący 

osiem kluczowych etapów. Pierwszy polega na określeniu obszaru zmian. Istotna jest tutaj 

świadomość zmiany, konieczność jej wprowadzenia oraz zgromadzenie odpowiedniej 

wiedzy, uzasadniającej jakiekolwiek modyfikacje ze strony podmiotów zaangażowanych w 

badania czy program interwencji. Drugi obejmuje działania mające na celu zbudowanie 

                                                 
54 Owen J., Rogers P., Program Evaluation. Forms and Approaches, Sage Publications, London 1999; Rogers P., Hough G., 

Improving the Effectiveness of Evaluations: Making the Link to Organisational Theory, Evaluation and Program Planning, 

1995, 18 (4), 321-32; Simonelli A., The Project Evaluation Continuum, Evaluation News and Comment, 1996, 5 (2), 13-18. 
55 Szczegółowe zestawienie modeli znajduje się w Tabeli 3 na ostatnich stronach opracowania. 
56 m.in. K.Ornacka, Ewaluacja…, op.cit. 
57 J.Kotter, Leading Change. Why Transformation Effects Fail, Harvard Business Review, March-April 1995, 59-67. 



 35 

zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzanie ustalonych w fazie wstępnej zmian. Trzeci 

etap wiąże się ze stworzeniem wizji zmiany, to znaczy kierunku, zakresu oraz sposobu jej 

przeprowadzania. Na czwartym etapie nacisk położony jest na efektywne i skuteczne 

poinformowanie wszystkich podmiotów zaangażowanych w interwencję o przygotowanej 

wizji zmiany. Piąty odnosi się do wydobycia odpowiednich zasobów z innych podmiotów, 

mających związek z prowadzoną interwencją. W praktyce chodzi o to, aby asystent wspólnie 

z przedstawicielami instytucji mógł zgromadzić narzędzia, pozwalające na realizację wizji 

zmiany, przygotować strukturę wspierającą tą zmianę oraz wyeliminować potencjalne 

przeszkody, które mogą uniemożliwić jej wprowadzenie w obszar praktyki. Etap szósty to 

planowanie oraz realizacja krótkoterminowych celów i zmian, określających wpływ na 

przebieg programu interwencji. Istotna jest bowiem możliwość zaobserwowania jego 

dynamiki zmian oraz postępu w podejmowanych przez profesjonalistę działaniach. Etap 

siódmy polega na połączeniu wprowadzonych na poszczególnych etapach programu 

interwencji zmian i modyfikacji oraz określeniu wsparcia zarówno finansowego, ze strony 

instytucji pomocy społecznej, jak również ze strony poszczególnych jednostek biorących 

udział w procesie interwencji. Cały cykl działań kończy etap ósmy, który koncentruje się na 

instytucjonalizacji nowych podejść oraz metod pracy. To one niewątpliwie przyczyniają się 

do poprawy funkcjonowania całego systemu klienta oraz zwiększenia poziomu skuteczności 

działań, jak również są swego rodzaju potwierdzeniem dla profesjonalisty, że zmiany są 

konieczne, ważne i użyteczne dla samego klienta.  

 Połączenie modeli ewaluacji z modelem zmiany, to znaczy uwzględnienie ich na 

rozmaitych etapach przygotowywania, realizacji oraz wykorzystania programu interwencji, 

umożliwia dostrzeżenie szerszego kontekstu nie tylko badań ewaluacyjnych, ich niezwykłej 

dynamiki oraz różnorodnych podmiotów ewaluujących i ewaluowanych, ale przede 

wszystkim sieci relacji pomiędzy pracownikiem socjalnym a samą osobą, która staje się 

najważniejszym partnerem w procesie zmiany. Dodatkowo, taki wielowymiarowy kontekst 

działania pozwala określić zasadnicze momenty zmian, ich dynamikę, jak też strategie, 

odnoszące się do poprawy efektywności i skuteczności działania w ramach programu 

interwencji. 

 Należy podkreślić, że bez względu na zastosowany model ewaluacji w każdym 

przypadku istotne jest wspólne wypracowanie szczegółowego planu interwencji wraz z 

działaniami, terminem ich realizacji oraz zdefiniowaniem zakresu odpowiedzialności wobec 

zaangażowanych partnerów, który prowadzić powinien do podpisania kontraktu. Niezbędnym 

elementem wpływającym na powodzenie (współ)pracy z klientem jest zatem wykorzystanie 

metod i podejść uczestniczących, w tym metody konsultacji ze wszystkimi partnerami 

interwencji. Współuczestnictwo i współpraca w ramach wspomnianych podejść koncentrują 

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

pracownikiem socjalnym a osobą, której pomaga; uwzględnienie w opracowywaniu planu 

interwencji stanowiska, potrzeb, opinii, oczekiwań, interesów zarówno osoby, jej 

najbliższych, jak również innych zaangażowanych uczestników procesu pomocy. Ponadto, 

określenie wzajemnych zależności między partnerami, negocjowanie wspólnych stanowisk i 

celów oraz zwiększenie trwałości interwencji poprzez aktywne zaangażowanie lokalnej 

społeczności. W rezultacie zaangażowania rodziny w proces przygotowania planu 

interwencji, pracownik przeprowadza analizę potrzeb swojego klienta oraz jego zasobów 
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indywidualnych, jak również społecznych. Stosując podejście action research (AR)
58

, tj. 

badania w działaniu, pracownik we współpracy z rodziną stara się dokonać analizy sytuacji 

klienta „tu i teraz”, zidentyfikować obszary problemowe, zaprojektować zmianę, 

sformułować wnioski dotyczące przeprowadzonych działań oraz opracować rekomendacje 

dotyczące dalszych zmian. Dodatkowym narzędziem, które pozwoli uchwycić sytuację 

klienta jest analiza SWOT tyle, że powinna ona zostać przeprowadzona przed 

przystąpieniem do opracowania programu interwencji. Badanie sytuacji klienta „tu i teraz” z 

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

stopnia skuteczności interwencji po jej zakończeniu – tylko wtedy możliwe będzie 

zastosowanie metod porównawczych i stwierdzenie w jakim stopniu udało się zrealizować 

poszczególne elementy interwencji. 

 Badanie skuteczności odnośnie to interwencji ze strony profesjonalisty można 

przeprowadzać na dwóch poziomach: zewnętrznym (instytucjonalnym) – dla potrzeb 

pracodawcy oraz wewnętrznym (indywidualnym) – dla potrzeb samego pracownika. D. 

Royse i B. Thyer
59

  zwracają uwagę na to, kto jest odbiorcą ewaluacji interwencji, a zatem 

jaki był/jest jej cel oraz jakiego rodzaju wiedzę należało/należy zgromadzić. I tak, z punktu 

widzenia instytucji (pracodawcy) na podstawie ewaluacji skuteczności interwencji należy 

wykazać (…); natomiast asystent na podstawie przeprowadzonej ewaluacji powinien 

dowiedzieć się (…)  

 

Tabela 1. Kwestie istotne w ewaluacji skuteczności interwencji z uwzględnieniem odbiorcy 

POZIOM INSTYTUCJI POZIOM ASYSTENTA 

Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji 

należy wykazać, że: 

Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji asystent 

winien dowiedzieć się: 

 klientom jest udzielana pomoc  czy klientom jest udzielana pomoc? 

 klienci są zadowoleni z usług i świadczeń  czy klienci są zadowoleni z otrzymywanych 

świadczeń i usług? 

 program interwencji zmienił spojrzenie klienta 

na badany problem 

 czy spojrzenie klienta na problem zmieniło się za 

sprawą wprowadzonego programu? 

 program interwencji jest wartościowy  czy program jest wartościowy na tyle, by warto 

było w niego inwestować? 

 określony program jest bardziej skuteczny od 

innych, dotychczas stosowanych 

 czy działania podejmowane w ramach nowego 

programu są bardziej skuteczne, niż 

dotychczasowe? 

 program wymaga dodatkowych zasobów 

ludzkich (zespołu odpowiedzialnego za 

program) i finansowych 

 w jaki sposób możliwe jest udoskonalenie 

programu? 

 zespół odpowiedzialny za program jest 

wystarczająco efektywny i skuteczny  

w swoich działaniach. 

 czy zespół odpowiedzialny za program 

efektywnie i skutecznie wykorzystuje swój czas w 

ramach programu? 

                                                 
58 Więcej na temat tego podejścia znaleźć można m.in. D.Burns, Systemic Action Research A strategy for whole system 

change, The Policy Press, Bristol 2007; Badanie w działaniu i możliwości jego wykorzystania w obszarze pracy socjalnej, 

Ornacka K., Pawluś D., (w:) L. Miś (red.) Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, Zeszyty Pracy Socjalnej, Zeszyt 

XIV, IS UJ, Kraków 2008, s.73-85. 
59 D. Royce, B.Thyer, op.cit. 
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 Źródło:  opracowanie własne na podstawie ROYSE D., THYER B.A., 1996: Program Evaluation. An 

 Introduction, Nelson-Hall Publications, Chicago. 

 

Analizując powyższą tabelę warto zwrócić uwagę na to, że w ewaluacji nie ograniczamy się 

do analizy skuteczności działań pracownika socjalnego, lecz podejmujemy próbę uchwycenia 

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

bardziej uważnie także kryteriom wymienionym powyżej, tzn. trafności (gdy mowa o planie 

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

trwałości (gdy praca z klientem zorganizowana jest w określonych odstępach czasu), czy 

użyteczności bądź oddziaływania (gdy chcemy sprawdzić w jakim stopniu nasza pomoc 

wpłynęła na funkcjonowanie klienta). Zarówno w przypadku instytucji, jak też pracownika 

zastosowane procedury ewaluacyjne będą miały charakter ilościowy i jakościowy, co pozwoli 

na wykorzystanie modelu Hammonda do analizy działań podejmowanych przez pracownika 

na rzecz rodziny dotkniętej przemocą. Model ten obejmuje trzy kluczowe obszary: podmioty 

interwencji, kontekst społeczny (m.in. środowisko lokalne) oraz strategia/metodyka działania. 

Do grupy podmiotów interwencji należą klienci, profesjonaliści oraz administracja (a więc 

m.in. przedstawiciele instytucji, która zatrudnia asystentów pracowników socjalnych). 

Kontekst społeczny obejmuje środowisko lokalne, w którym funkcjonuje niepełnosprawna 

rodzina dotknięta zjawiskiem przemocy, naturalny system wsparcia oraz instytucje, które 

poprzez współpracę z pracownikiem socjalnym  i klientem przyczyniają się do poprawy jego 

funkcjonowania. Aby uruchomić potencjał środowiska pracownik powinien mieć świadomość 

celu/ów, metod oraz zasobów, które będzie mógł wykorzystać (ludzkie, finansowe, czasowe, 

materialne itp.) w przyszłości. Tymczasem strategia/metodyka działania dotyczy sposobu 

pracy pracownika socjalnego z klientem oraz systemem, w którym funkcjonuje. Oznacza to, 

że badanie skuteczności działań może odbywać się poprzez zbieranie opinii na temat pracy 

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

obszarach jego aktywności), albo pośrednio od przedstawicieli instytucji (współ)pracujących 

w procesie aktywizacji rodziny. Interesujące jest to, że model Hammonda daje możliwość 

wyboru zarówno obszaru analizy, jak również elementów wchodzących w jego skład
60

.  

 Warto jeszcze zwrócić uwagę na inny model opracowany przez  Stufflebeam’a
61

. 

Może on zostać wykorzystany zarówno w pracy z klientem, jak również do badania 

skuteczności działań samego pracownika socjalnego. Jest to tzw. CIPP model, co oznacza 

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

kontekst umożliwia (roz)poznanie sytuacji klienta; zasoby są wykorzystywane do 

opracowania planu interwencji, który następnie jest realizowany, a w procesie jego wdrażania 

analizowane są poszczególne działania; rezultat dotyczy klienta i pojawia się po zakończeniu 

realizacji planu interwencji. W każdym z tych etapów możliwe jest zbadanie skuteczności 

działań pracownika, pod warunkiem, że będą one miały charakter zamknięty. 

 

                                                 
60 Royse David, Research Methods in Social Work, Nelson-Hall Publications, Chicago 1995, s.268-269. 
61 Stufflebeam Donald. L., Evaluation models, New Directions for Evaluation, New York 2001,nr 89, s. 11. 
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Dobre praktyki – doświadczenia zagraniczne 
 

Przedstawione dotychczas Modele Ewaluacji są wykorzystywane przez badaczy nauk 

społecznych w rozmaitych obszarach pracy socjalnej i pomocy społecznej. Wybór 

odpowiedniego Modelu zależy niewątpliwie od wielu czynników, począwszy od ustalonych 

w fazie wstępnej kryteriów badań, poprzez cele szczegółowe programu interwencji, a 

skończywszy na sposobach i zakresie wykorzystania oraz rozpowszechniania samych 

wyników przez podmioty ewaluujące. Możliwe jest jednak również zastosowanie w 

działaniach podejmowanych przez badaczy-ewaluatorów w obszarze pracy wszystkich 

zaprezentowanych w niniejszej pracy Modeli.  

Dobrym przykładem takiego wieloaspektowego podejścia do badań ewaluacyjnych 

jest rozwinięty i dostosowany do potrzeb pracy socjalnej i pomocy społecznej, tak zwany 

Program Evaluation Continuum (Kontinuum Ewaluacji Programu) w skrócie PEC, którego 

autorem jest Tony Simonelli
62

. Podstawowym założeniem tego programu jest możliwość 

podejmowania przez badaczy-ewaluatorów istotnych decyzji na każdym etapie prowadzenia 

badań ewaluacyjnych. W praktyce odnosi się to przede wszystkim do trzech podstawowych 

faz (etapów), a mianowicie: etapu działań skoncentrowanych na przygotowaniu programu 

interwencji (1), jego realizacji (2) oraz po zakończeniu realizacji programu, kiedy nacisk 

położony jest na analizę i wykorzystanie zgromadzonych materiałów (3). 

Model Ewaluacji Proaktywnej oraz Model Ewaluacji Wyjaśniającej mają, zdaniem 

Simonellego, zasadnicze znaczenie w badaniach ewaluacyjnych, zwłaszcza na ich etapie 

wstępnym (1). Służą one bowiem między innymi do szczegółowej analizy obszaru 

problemowego, identyfikacji potrzeb oraz podmiotów ewaluowanych i na ich podstawie 

przygotowania odpowiedniego programu interwencji, a następnie analizy pod kątem jego 

skuteczności i efektywności. W zależności od decyzji, jakie zostaną podjęte zarówno przez 

instytucje finansujące, jak i inne podmioty zaangażowane w badania, następuje etap realizacji 

programu interwencji (2). Na tym etapie badań Simonelli proponuje wykorzystanie Modelu 

Ewaluacji Monitorującej, dzięki któremu możliwe jest ustalenie, w jakim zakresie 

realizowane są cele programu. Dodatkowo, badacze-ewaluatorzy mogą wykorzystać 

założenia oraz podejścia Modelu Ewaluacji typu „Impact”, by na podstawie wprowadzonych 

do programu zasadniczych zmian określić stopień osiągnięcia ustalonych celów. Tymczasem 

ostatni etap (3), po zakończeniu realizacji programu interwencji, koncentruje się na Modelu 

Ewaluacji typu „Impact”, dzięki któremu nacisk położony jest na analizę bezpośrednich 

efektów programu (Simonelli wprowadza tutaj pojęcie terminal evaluation – przyp.aut.) oraz 

jego pośrednich i długoterminowych skutków (Simonelli 1996).  

Simonelli uważa, że przygotowany Program Evaluation Continuum (PEC) może być 

bardzo przydatny badaczom-ewaluatorom w realizowaniu badań ewaluacyjnych oraz 

przygotowywaniu określonych programów interwencji w obszarze pracy socjalnej i pomocy 

społecznej. Jego wykorzystanie może mieć charakter teoretyczny i odnosić się do analizy 

założeń wynikających z poszczególnych Modeli Ewaluacji oraz, na ich podstawie, 

                                                 
62 Simonelli A., The Project Evaluation Continuum, w: Evaluation News and Comment, 1996, 5 (2), 13-18. 
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gromadzenia wiedzy o rzeczywistości społecznej. Niewątpliwie również należy wziąć pod 

uwagę jego aspekt praktyczny, dzięki któremu zmienia się sposób pojmowania badań 

ewaluacyjnych. Przyjęcie bowiem takiej wieloaspektowej, wielowymiarowej perspektywy 

przyczynia się do przyjęcia przez badaczy określonego stanowiska w odniesieniu do badań. 

Zgodnie z nim, po pierwsze, podstawowe założenia oraz podejścia stosowane w ramach 

poszczególnych Modeli, mogą zostać z powodzeniem zastosowane przy podejmowaniu 

decyzji na każdym etapie prac związanych z programem interwencji. Po drugie natomiast, 

przygotowanie ogólnych założeń ewaluacji programu interwencji winno stanowić integralną 

część w pracach badaczy nad wprowadzaniem zmian do programu oraz jego 

dostosowywaniem do potrzeb ewaluowanych podmiotów. Simonelli zwraca również uwagę 

na to, że PEC może stanowić ważne narzędzie dla tych, którzy w instytucjach pomocy 

społecznej zajmują się kierowaniem, zarządzaniem czy planowaniem, ponieważ zapewnia on 

badaczom-ewaluatorom odpowiednią wiedzę, która pozwala zrozumieć procedurę 

przygotowania programu interwencji
63

. 

 Rozwinięty przez Simonellego PEC znalazł swoje zastosowanie w obszarze 

zarządzania zmianami, a zwłaszcza w pracach Johna P. Kottera
64

. Wprowadzanie zmian 

organizacyjnych oraz zarządzanie przedsięwzięciami czy projektami na większą skalę, winno 

obejmować osiem etapów, które Kotter nazywa krytycznymi. Pierwszy polega na określeniu 

obszaru zmian. Istotna jest tutaj świadomość zmiany, konieczność jej wprowadzenia oraz 

zgromadzenie odpowiedniej wiedzy, uzasadniającej jakiekolwiek modyfikacje ze strony 

podmiotów zaangażowanych w badania. Drugi obejmuje działania mające na celu 

zbudowanie zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzanie ustalonych w fazie wstępnej 

zmian. Trzeci etap wiąże się ze stworzeniem wizji zmiany, to znaczy kierunku, zakresu oraz 

sposobu jej przeprowadzania. 

Na czwartym etapie nacisk położony jest na efektywne i skuteczne poinformowanie 

wszystkich podmiotów zaangażowanych w badania ewaluacyjne o przygotowanej wizji 

zmiany. Piąty odnosi się do wydobycia odpowiednich zasobów z innych podmiotów, 

mających związek z prowadzonymi badaniami. W praktyce chodzi o to, aby ułatwić im 

zgromadzenie narzędzi, pozwalających na realizację wizji zmiany, przygotowanie struktury 

wspierającej tą zmianę oraz eliminowanie potencjalnych przeszkód, które mogą uniemożliwić 

jej wprowadzenie w obszar praktyki. Etap szósty to planowanie oraz realizacja 

krótkoterminowych celów i zmian, określających wpływ na przebieg programu. Istotna jest 

bowiem możliwość zaobserwowania jego dynamiki zmian oraz postępu w podejmowanych 

przez badaczy-ewaluatorów działaniach. 

Etap siódmy polega na połączeniu wprowadzonych na poszczególnych etapach 

programu interwencji zmian i modyfikacji oraz określeniu wsparcia zarówno finansowego, ze 

strony instytucji pomocy społecznej, jak również ze strony poszczególnych jednostek 

biorących udział w badaniach. Cały cykl działań kończy etap ósmy, który koncentruje się na 

instytucjonalizacji nowych podejść, programów czy projektów. To one niewątpliwie 

przyczyniają się do poprawy funkcjonowania całego systemu rozmaitych instytucji, nie tylko 

pomocy społecznej. Proces instytucjonalizacji jest także potwierdzeniem dla badaczy, że 
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podmioty zarządzające mają nie tylko świadomość konieczności wprowadzania zmian, ale 

także, dostrzegając korzyści z nich wynikające, popierają wszelkie działania podejmowane 

przez badaczy-ewaluatorów.  

Rysunek 1 przedstawia omówiony powyżej proces wprowadzania zmian w obszar 

praktyki bezpośredniej oraz wykorzystanie badań ewaluacyjnych. Warto zwrócić uwagę, że o 

ile rysunek ten wskazuje procedurę dokonywania zmian jako proces linearny, o tyle w 

praktyce odbywa się to w sposób niezwykle dynamiczny, czasem nawet mniej 

uporządkowany. 

 

Rysunek 1.   Proces zmian oraz zastosowanie badań ewaluacyjnych 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: OWEN J., ROGERS P., 1999: Program Evaluation. Forms and Approaches, London, 

Sage Publications. 

 

 

Spojrzenie na badania ewaluacyjne przez pryzmat wprowadzonego przez Simonellego 

w obszar praktyki bezpośredniej programu PEC, pozwala na znalezienie odpowiedzi na 

pytanie „dlaczego”, które wydaje się podstawowym w badaniach tego typu. Jak wykazano 

powyżej, uwzględnienie poszczególnych Modeli Ewaluacji na rozmaitych etapach 

przygotowywania, realizacji oraz wykorzystania programu interwencji, umożliwia 

dostrzeżenie szerszego kontekstu badań ewaluacyjnych, ich niezwykłej dynamiki oraz 

różnorodnych podmiotów ewaluujących i ewaluowanych. Niewątpliwie także należy 

podkreślić, że istnieje możliwość dostosowywania Modeli do konkretnych etapów cyklu 

organizacyjnego czy programu interwencji, co w konsekwencji pozwala określić zasadnicze 

momenty zmian, ich dynamikę, jak też strategie, odnoszące się do poprawy efektywności i 

skuteczności samego programu. 
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Okazuje się jednak, że mimo niewątpliwych zalet, jakie niesie z sobą podejście 

wielowymiarowe i wieloaspektowe rozwinięte przez Simonellego, badacze-ewaluatorzy 

bardziej skłonni są do wykorzystywania poszczególnych Modeli Ewaluacji oraz 

charakterystycznych dla nich podejść i rozwiązań praktycznych
65

. Sytuacja taka uzależniona 

jest przede wszystkim od potrzeb podmiotów ewaluowanych oraz tych, którzy przyczyniają 

się do przygotowania badań ewaluacyjnych i realizacji programu interwencji. 

Kontynuując powyższy wątek wypada stwierdzić, że w naukach społecznych, w tym 

również i stosowanych, dużą rolę odgrywają rozmaite systemy, przez pryzmat których 

analizowane jest funkcjonowanie jednostek
66

. Można przypuszczać, że działania 

podejmowane w ramach pracy socjalnej najczęściej dotyczą różnorodnych zjawisk i procesów 

zachodzących na poziomie mikropraktyki oraz mezzopraktyki. Bezpośrednio zatem odnoszą 

się albo do jednostek, albo do rodzin, albo innych małych grup.  

Oczywiście niesłusznym byłoby twierdzenie, że poza tymi obszarami realizowania 

pracy socjalnej, z niczym innym nie mamy do czynienia. Niemniej należy zauważyć, że w 

działaniach bezpośrednich pracownicy socjalni spotykają się przede wszystkim ze 

wspomnianymi systemami, albowiem to zrozumienie sposobu ich funkcjonowania pozwala 

znaleźć rozmaite strategie rozwiązywania problemów oraz wpływa na uchwycenie związków 

występujących pomiędzy wieloma systemami rzeczywistości społecznej. Dodatkowo ułatwia 

przeprowadzanie badań ewaluacyjnych i, w konsekwencji, gromadzenie niezbędnej dla 

badaczy wiedzy.  

Mając na uwadze powyższe rozważania, można przypuszczać, że wykorzystywanie 

modeli systemowych do badania rzeczywistości społecznej i funkcjonowania jednostek staje 

się niezwykle przydatne w naukach społecznych, ale również w pracy socjalnej i pomocy 

społecznej. Okazuje się, że człowiek, jako istota społeczna, jest zależny od systemów, które 

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

zrealizowania swoich celów czy aspiracji, ale które także pomagają w rozwiązywaniu 

wszelkiego rodzaju problemów życiowych. W coraz większym stopniu współczesne 

społeczeństwa stawiają przed ludźmi we wszystkich fazach ich życia skomplikowane zadania 

adaptacyjne. 

Struktury i funkcje systemów rodzinnych, organizacyjnych i innych systemów 

środowiskowych, uległy drastycznej zmianie. Zdolność rodziny do spełniania funkcji 

integracyjnych została ograniczona przez zróżnicowane szanse, potrzeby, obowiązki i interesy 

jej członków. Równocześnie instytucje mają poważne problemy w spełnianiu swych 

zamierzonych funkcji usługowych. Te dramatyczne zmiany i rozbieżności pomiędzy 

wymogami przystosowawczymi, a dostępnymi zasobami zaspokajającymi te wymogi, 

wywołują stres. Sposoby radzenia sobie ze stresem wynikają z tego, jak ludzie postrzegają te 
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wymagania, zasoby środowiska i swoje własne zdolności reagowania. A zatem istoty ludzkie 

są pojmowane jako ewoluujące i przystosowujące się poprzez wzajemne oddziaływania z 

wszystkimi elementami swoich środowisk. W tych procesach adaptacyjnych człowiek i 

środowisko kształtują się wzajemnie. Ludzie formują swoje środowiska na różne sposoby, a 

w rezultacie muszą się przystosować do zmian, jakie tworzą.  

Według Allen Pincus i Anne Minahan
67

 należy zwrócić uwagę na trzy rodzaje 

systemów, które w zasadniczy sposób przyczyniają się do poprawy funkcjonowania 

jednostek. Pierwszy tworzą rozmaite systemy nieformalne lub naturalne, takie jak rodzina, 

przyjaciele, sąsiedzi czy współpracownicy. Drugi obejmuje różnorodne systemy formalne, 

takie jak organizacje społeczne, stowarzyszenia czy związki zawodowe, których 

podstawowym celem jest realizacja potrzeb. Trzeci natomiast odnosi się do systemów 

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

szpitale, szkoły, ośrodki adopcyjne, oddziały dzienne, urzędy pracy itp., to znaczy instytucje, 

które wyznaczają określone role i pozycje społeczne jednostek ze względu na rodzaj i miejsce 

wykonywanej przez nie pracy. 

Zdaniem Pincus i Minahan podmioty pracy socjalnej nie zawsze posiadają wiedzę i 

umiejętności pozwalające im wykorzystać zasoby tych systemów. Dzieje się tak po pierwsze 

najczęściej w sytuacji, kiedy systemy nie występują albo kiedy za ich pośrednictwem nie ma 

możliwości zaspokojenia potrzeb jednostek, a tym samym rozwiązania ich problemów. Po 

drugie, gdy podmioty te nie są świadome istnienia systemów albo kiedy z uwagi na 

towarzyszący wstyd i obawę przed ośmieszeniem się nie są zainteresowane skorzystaniem z 

ich zasobów i pomocy. Po trzecie, mechanizmy funkcjonowania systemów mogą prowadzić 

do powstawania nowych problemów, na przykład konfliktu interesów czy zależności, co w 

konsekwencji powoduje niechęć podmiotów pracy socjalnej do korzystania z możliwości, 

jakie zapewniają. Po czwarte, powiązanie podmiotów w sieć systemów społecznych może 

spowodować nakładanie się sprzecznych celów, co najczęściej prowadzi do sytuacji 

niezaspokojenia potrzeb, oczekiwań oraz dysfunkcjonalności systemu przekazywania 

informacji. 

Na przestrzeni wielu lat obserwuje się w pracy socjalnej coraz większe 

zainteresowanie badaczy skierowane w stronę znalezienia uniwersalnego modelu pracy 

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

rzeczywistości, stanowiłby znakomite połączenie procesu interwencji z ewaluacją. Jedną z 

takich propozycji wydaje się Model 4-systemowy, rozwinięty przez Pincus i Minahan oraz 

zintegrowany Model Ewaluacji, przedstawiony przez Simonellego. Połączenie tych Modeli 

daje możliwość znalezienia wspólnej bazy dla strategii stosowanych w obszarze pracy 

socjalnej, jak również podejść i rozwiązań wypracowanych w ramach działań ewaluacyjnych. 

Pincus i Minahan wyróżniają na gruncie pracy socjalnej cztery zasadnicze systemy, 

których funkcjonowanie odzwierciedlone jest w postaci następujących po sobie etapów lub 

faz i wynikających z nich umiejętności pracownika socjalnego. Sama praca socjalna 

natomiast definiowana jest jako proces, w ramach którego realizowane są poszczególne 

działania profesjonalne. Pierwszym, który pojawia się w procesie interwencji, jest tak zwany 

Agent System (system agenta). Odnosi się on przede wszystkim do pracowników socjalnych, 
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badaczy-ewaluatorów oraz instytucji pomocy społecznej, ponieważ ich podstawowym 

zadaniem jest wywołanie zmiany w podmiotach pracy socjalnej. Oczywiście zmiany te mogą 

być przeprowadzane przez badaczy i profesjonalistów zewnętrznych, nie związanych z 

określoną instytucją pomocy społecznej. Niektórzy uważają nawet, że takie rozwiązanie jest 

lepsze z uwagi na znacznie wyższy poziom obiektywności, o który trudniej, gdy pracownik 

socjalny identyfikuje się z systemem zmiany.
68

  

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

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

momencie rozpoczyna się faza pierwsza procesu interwencji, która koncentruje się na 

nawiązaniu kontaktu oraz zdefiniowaniu problemu. Obejmuje ona po pierwsze etap 

przedstawienia problemu, przy czym nacisk położony jest na trzy elementy: zidentyfikowanie 

warunków społecznych, warunków stanowiących problem dla jednostki oraz określenie 

przyczyn, takiego stanu rzeczy. Po drugie, etap analizy systemów, na którym podejmowane są 

działania w celu określenia ich wpływu na sytuację społeczną jednostki. Po trzecie, etap 

ustalenia celów, to znaczy sprecyzowania celu ogólnego oraz celów szczegółowych, jak 

również ich hierarchii i możliwości realizacji. Po czwarte, etap ustalenia strategii działania, 

które pozwolą rozwiązać sytuację problemową jednostki. Skupia się on na znalezieniu 

systemów mających bezpośredni oraz pośredni związek z sytuacją podmiotu pracy socjalnej, 

uszczegółowieniu zadań, których wykonanie uwarunkowane jest podejmowaniem rozmaitych 

interakcji oraz określeniu trudności czy przeszkód, które mogą pojawić się w przyszłości. Po 

piąte, etap stabilizacji zmian, na którym ujawnione trudności jednostki, wynikające z 

wprowadzonych zmian, poddane zostają weryfikacji oraz analizie umożliwiającej ich 

rozwiązanie. 

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

podmioty pracy socjalnej, takie jak jednostki, rodziny, grupy, społeczności lokalne, 

poszukujące wsparcia i pomocy ze strony systemu agenta. Należy rozróżnić „potencjalnych 

klientów” pracy socjalnej od „klientów właściwych”
69

. Do pierwszej grupy należą osoby, 

które mimo braku zainteresowania wymagają pomocy instytucjonalnej. Do drugiej natomiast 

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

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

klienta, jest niewątpliwie kontrakt. Jego wypracowanie daje obu stronom możliwość 

podejmowania rozmaitych działań, realizowania celów w oparciu o zdefiniowane strategie 

wywoływania zmian. 

Na tym etapie realizowana jest faza druga, która odnosi się do gromadzenia 

informacji o podmiocie pracy socjalnej oraz faza trzecia, polegająca na inicjowaniu 

kontaktów wstępnych. Są one niewątpliwie ze sobą związane i koncentrują się na 

nawiązywaniu rozmów z jednostką oraz jej systemami, przeprowadzaniu rozmaitych testów 

projekcyjnych, technik symulacyjnych czy obserwacji w środowisku naturalnym  jednostki. 

Działania podejmowane przez profesjonalistów sprowadzają się również do analizy źródeł 

zastanych, informowania o zaletach wynikających z korzystania ze świadczeń pomocy 
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społecznej, a także organizowania spotkań z jednostkami tworzącymi „system klienta” w celu 

wyeliminowania oporu i niechęci do wywoływania zmian.  

 Kolejny system, trzeci, zwany Target System (system obiektów działania, system 

celów) tworzą je podmioty pracy socjalnej, które mają zostać poddane zmianom, 

zaplanowanym wcześniej przez profesjonalistów oraz instytucje pomocy społecznej. 

Zasadniczym celem, który winien zostać zrealizowany, jest znalezienie odpowiednich 

zasobów, strategii oraz mechanizmów, które w konsekwencji doprowadziłyby do poprawy 

społecznego funkcjonowania tych podmiotów.  

 Działania bezpośrednie skupione są na fazie czwartej, czyli wypracowywaniu 

warunków kontraktu. Na tym etapie podstawowym celem jest negocjowanie kontraktu 

pierwszego, zawieranego pomiędzy pracownikiem socjalnym oraz systemem klienta, 

kontraktu drugiego pomiędzy pracownikiem socjalnym oraz innymi systemami, wreszcie 

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

procedura wywoływania zmian. W trakcie prac związanych z precyzowaniem warunków 

kontraktu odbywa się etap nawiązywania dobrych relacji. Sprowadza się on do wyjaśnienia 

oraz uzasadnienia jego celów, terminów wykonania poszczególnych zadań, przedstawiania 

swoich stanowisk. Ponadto bardzo istotne znaczenie ma etap radzenia sobie z oporem, w 

trakcie którego liczy się zaangażowanie innych członków systemu. Wszelkie działania 

zmierzają tutaj do określenia i wyeliminowania obaw czy lęków, redefinicji problemu i 

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

podniesienie poczucia własnej wartości. 

 System czwarty, występujący w literaturze pod nazwą Action System (system 

działania), odnosi się do rozmaitych czynników, które bezpośrednio lub pośrednio mają 

związek z działaniami podejmowanymi przez pracowników socjalnych w praktyce 

bezpośredniej. W ramach Action System możliwe jest realizowanie różnorodnych celów oraz 

zadań. Przykładowo wywieranie wpływu na „potencjalnych klientów”, aby zaangażowali się 

w proces interwencji, gromadzenie wiedzy na temat określonego problemu jednostki, 

zapoznanie ich z zasadami funkcjonowania instytucji pomocy społecznej oraz formami i 

zakresem przysługujących im świadczeń. W zależności od potrzeb możliwe jest również 

utworzenie nowego systemu klienta, prowadzenie interwencji w oparciu o system już 

istniejący albo koordynowanie działań jednostek tworzących dany system, tyle że nie 

pozostających ze sobą w bezpośrednich interakcjach. 

 Etap ten rozpoczyna fazę piątą, czyli tworzenia systemów działania, w której 

określane są rozmiar i układ systemów działania, a także procedury operacyjne (ustalenie 

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

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

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

wykorzystywana jest wiedza teoretyczna, umiejętności oraz doświadczenie, a także autorytet 

osobisty profesjonalistów w celu wywierania wpływu na rozmaite systemy działania. Cały 

proces interwencji kończy faza ósma, zwana terminacją. 

 Omówiony powyżej Model 4-systemowy, rozwinięty przez Pincus i Minahan, jest z 

powodzeniem wykorzystywany w praktyce bezpośredniej pracy socjalnej. Jego uniwersalność 

polega między innymi na tym, że pozwala on dostrzec bogactwo i różnorodność zjawisk i 

procesów występujących w społecznej rzeczywistości, która została poddana rozmaitym 
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zmianom. Wiedza, którą można w ten sposób zgromadzić, daje badaczowi możliwość 

nakreślenia struktury funkcjonowania jednostek, form i zakresu interakcji czy umiejętności 

profesjonalnych, które są wymagane na poszczególnych etapach procesu interwencji. Można 

zatem powiedzieć, że jest to wiedza kompleksowa i wieloaspektowa, chociaż niekompletna. 

 Znaczenie tej wiedzy, jak również jej charakter, ułatwiają badaczowi identyfikację 

potrzeb oraz celów, których osiągnięcie jest konieczne do poprawy funkcjonowania 

jednostek, a także wypracowanie poszczególnych warunków kontraktu. Niewątpliwie wiedza 

ta przyczynia się do określenia systemu klienta, albowiem to on stanowi główny cel 

interwencji. Zdobyta wiedza oraz umiejętności pozwalają wreszcie badaczowi działać 

bardziej efektywnie oraz skutecznie, czego dopełnieniem są wykorzystywane strategie i 

podejścia ewaluacyjne.  

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

przez Jacka Rothmana
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 inny model, który stosowany jest z powodzeniem w odniesieniu do 

społeczności lokalnej oraz zintegrowany Model Ewaluacji, którego autorem jest Simonelli. 

Budowanie modelu rozpoczyna się zwykle w momencie zgłoszenia się jednostki do instytucji 

pomocy społecznej. Pracownik socjalny, psycholog, socjolog czy ewaluator tworzą Agent 

System (system agenta) i od tej chwili określony profesjonalista będzie prowadził proces 

interwencji z wykorzystaniem strategii ewaluacyjnych. 

W fazie wstępnej, po nawiązaniu kontaktu, pracownik socjalny dokonuje wstępnej 

oceny sytuacji jednostki zarówno w aspekcie psychologicznym, społecznym, jak i 

medycznym. Powinien on przy tym wykazać się umiejętnością aktywnego słuchania i 

koncentrować na uczuciach jednostki, zapewniając jej poczucie bezpieczeństwa. Przyjmując 

za Carlem Rogersem wczuwające się zrozumienie, uwagę-ciepło-uznanie oraz autentyczność 

(szczerość), to umiejętności, które każdy profesjonalista powinien posiadać.  

Kolejny etap to zbieranie informacji od jednostki, która wraz z osobami 

zaangażowanymi w problem, tworzą Client System (system klienta). Następuje 

przedstawienie sytuacji problemowej, a więc próba uzyskania odpowiedzi na szereg pytań 

dotyczących społecznych uwarunkowań problemu, a także wspólne zrozumienie przyczyn 

sytuacji przedstawionej przez klienta, stanowiącej przeszkodę, utrudniającą mu prawidłowe 

funkcjonowanie. W tym miejscu również następuje określenie systemów zaangażowanych w 

problem, z którym zgłosił się klient. Trzeba zaznaczyć, że od tego momentu rozpoczyna się 

praca systemowa z rodziną (poszczególnymi członkami danej struktury rodzinnej).  

Można powiedzieć, że Agent System oraz Client System stanowią etap, na którym 

możliwe jest wykorzystanie założeń oraz podejść w ramach Modelu Ewaluacji Proaktywnej. 

Przyjęcie takiego stanowiska związane jest z tym, że wysiłek profesjonalistów czy badaczy-

ewaluatorów skupia się na zdefiniowaniu sytuacji podmiotu pracy socjalnej, czyli takiego, 

który poddany zostanie procedurze ewaluacyjnej. Program interwencji nie został jeszcze 

przygotowany, gdyż faza gromadzenia informacji nie została zakończona. 

Ustalenie celu ogólnego i celów szczegółowych oraz strategii działania, tworzą tzw. 

system obiektów działania, dzięki któremu możliwe staje się znalezienie obiektów, w oparciu 

o które dokonywane będą pożądane zmiany. Istotne jest również ustalenie hierarchii 

                                                 
70 J.Rothman, Social Research and Development: Research and Development in The Human Services, Prentice-Hall, New 

York 1980;  J.Rothman, T.Edison,  Intervention Research: Design and Development for Human Service, Haworth Press, New 

York 1994. 
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problemów, dzięki czemu „klient” będzie mógł uporządkować swoją sytuację. Etap ten 

zakończony jest zawarciem i podpisaniem kontraktu między systemem agenta oraz systemem 

klienta, włącznie z poszczególnymi członkami, którzy do niego należą.  

Po wspólnym uzgodnieniu i ustaleniu celów oraz strategii zmierzających do 

rozwiązania sytuacji problemowej klienta, przychodzi czas na tworzenie systemu działania. 

System ten tworzą instytucje koordynujące i współpracujące z placówką, w oparciu o 

zaplanowany wcześniej plan interwencji. Instytucja, do której zgłosiła się jednostka, powinna 

(chyba, że jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby klienta) czynić starania w celu 

znalezienia instytucji wspomagających. Po wstępnej klasyfikacji tych instytucji pod 

względem określonych kryteriów, powstanie sieć instytucjonalna, tak niezbędna z 

perspektywy systemowej. Oprócz formalnej sieci wsparcia, dana instytucja może podjąć 

starania zmierzające do znalezienia nieformalnych sieci wsparcia jednostki, często mającej 

większy wpływ na społeczne jej funkcjonowanie. 

Target System pozwala na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych w ramach Modelu 

Ewaluacji Wyjaśniającej, ponieważ na tym etapie następuje doprecyzowanie celów, zadań i 

strategii oraz ich uzasadnienie. Po zrealizowaniu tego etapu interwencji następuje powiązanie 

klientów z ustalonymi wcześniej instytucjami lub pozostawienie w ośrodku i tam 

kontynuowanie interwencji. Model ten rozciąga się na Action System, przy czym tutaj 

również mamy do czynienia z podejściami i sposobem postępowania typowym dla Modelu 

Ewaluacji Interakcyjnej. Można zatem stwierdzić, że Modele te w pewien sposób na siebie 

nachodzą. 

Bez względu na decyzje w sprawie dalszego postępowania wobec jednostki, 

niezbędne jest monitorowanie działań oraz dokonanie krótkiej oceny uzyskanych rezultatów. 

Po niej następuje tak zwana ewaluacja końcowa, obejmująca przegląd poszczególnych etapów 

realizacji procesu interwencji, wskazanie celów i zadań zrealizowanych przez jednostkę oraz 

za jednostkę, określenie potencjalnych trudności i problemów, które mogą pojawić się w 

przyszłości. Cały proces interwencji kończy się terminacją z możliwością powrotu do 

instytucji w sytuacji kryzysowej.  

Model Ewaluacji Monitorującej wydaje się mieć zastosowanie na etapie realizowania 

poszczególnych warunków kontraktu oraz w samej fazie monitorowania i może on przebiegać 

aż do fazy ostatniej, czyli terminacji. Po niej następuje przeprowadzenie działań w oparciu o 

Model Ewaluacji typu „Impact”, z dokładnym określeniem skutków krótkoterminowych oraz 

długoterminowych. Poniższy rysunek prezentuje zintegrowany Model Interwencji wraz z 

jego poszczególnymi elementami.  
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 Rysunek 2. Zintegrowany Model Interwencji 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie się do 

instytucji pomocowej 

Ocena pod względem 

 psychologicznym 

 społecznym 

 medycznym 

Nawiązanie 

kontaktu 

Zbieranie informacji 

 społeczne  

uwarunkowania  

problemu  

 co stanowi problem  

i dlaczego 

 określenie systemów 

zaangażowanych 

Przedstawienie sytuacji 

problemowej 

System 

agenta 

System 

klienta 

 hierarchia problemów 

 strategie dla innych 

systemów 

Ustalenie celów 

i strategii działania 
Target 

system 

Kontrakt 

Model Ewaluacji Proaktywnej 

Model Ewaluacji Wyjaśniającej 



 48 
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Model and Method, Peacock Publishers, Illinois. 
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Wnioski  
 

Ewaluacja stanowi nieodłączną część złożonego zespołu czynności, mających na celu 

rozwiązanie problemu. Wiąże się z tym konieczność poszukiwania rozmaitych rozwiązań, 

sprawdzania ich efektywności i skuteczności oraz opracowania uniwersalnych procedur czy 

strategii rozwiązywania problemów, które z powodzeniem zostałyby wykorzystane w 

procesie interwencji. Nie jest nowym stwierdzenie, że sytuacje problemowe są generowane i 

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

socjalną w przygotowywaniu, opracowywaniu oraz realizacji odpowiednich strategii radzenia 

sobie z nimi. Wszystko po to, aby w rezultacie podejmowanych działań doprowadzić do 

poprawy społecznego funkcjonowania jednostek. W tym skomplikowanym procesie 

poszukiwania adekwatnych rozwiązań, profesjonaliści dokonują ewaluacji, na postawie której 

weryfikują swoją dotychczasową działalność, innych profesjonalistów, różnorodne programy 

interwencji, zaangażowane instytucje pomocy społecznej, zainteresowane podmioty, jak 

również samą profesję, a także zgromadzoną w jej ramach wiedzę, pod względem 

przydatności teoretyczno-metodologicznej. 

Ewaluacja jest próbą uporządkowania działań podejmowanych w obszarze pomocy 

społecznej i pracy socjalnej oraz wskaźnikiem samoświadomości tych, których zawodowa 

aktywność koncentruje się wokół zmiany dotychczasowego funkcjonowania jednostek, 

instytucji czy szeroko rozumianych programów społecznych. Nie ulega wątpliwości, że jej 

związek z wypracowaniem standardów jakości usług społecznych wobec zróżnicowanych 

grup docelowych (w tym również rodziny dotkniętej przemocą) jest znamienny. Należy 

podkreślić, że istotą ewaluacji powinna być świadomość celowości działań podejmowanych 

przez profesjonalistów, ponieważ to ona stanowić będzie motywację do udoskonalania 

praktyki. Bez niej, ale również bez pomocy procedur ewaluacyjnych, przekształcanie obrazu 

rzeczywistości społecznej będzie zdecydowanie trudniejsze, jeśli w ogóle możliwe. 
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Tabela 3  Charakterystyka typów ewaluacji – podsumowanie. 

TYPY  EWALUACJI: PODSUMOWANIE 

 PROAKTYWNA WYJAŚNIAJĄCA INTERAKTYWNA MONITORUJĄCA TYPU „IMPACT” 

ORIENTACJA/E  Synteza Wyjaśnienie sposobu 

zaprojektowania programu 

obejmujące świadczenie 

usług w ramach/objęte 

programem.  

Udoskonalenie 

dostarczone programu.  

Ocena przebiegu programu 

i osiągnięte rezultaty, 

modyfikacje i wyjaśnienie 

zasobów programu. 

Ustalenie wartości 

programu, uzasadnienie 

decyzji dotyczącej 

przeprowadzania 

programu, wiarygodność 

w stosunku do sponsorów 

i innych 

współudziałowców 

programu. 

KWESTIE 

CHARAKTERYSTYCZNE 

 czy istnieje potrzeba 

przygotowania 

programu, 

 co wiadomo na temat 

problemu, którego 

będzie dotyczył 

program, 

 jakie działania 

praktyczne są w tej 

dziedzinie najlepsze, 

 czy podejmowano 

inne próby w celu 

znalezienia 

rozwiązań tego 

problemu, 

 co podobne badania 

lub zdrowy rozsądek 

mówią ewaluatorom 

o tym problemie, 

 co można znaleźć w 

źródłach 

 jakie są zamierzone 

rezultaty danego 

programu i jak 

zaprojektować 

program, aby je 

osiągnąć, 

 jakie są istotne 

podstawy racjonalne 

danego programu, 

 jakie elementy czy 

struktury programu 

powinny zostać 

zmodyfikowane by 

zmaksymalizować 

możliwości programu 

w celu osiągnięcia 

zamierzonych 

rezultatów, 

 czy program jest 

możliwy do 

zrealizowania 

 co program stara się 

osiągnąć, 

 jak przebiega 

świadczenie usług, 

 czy świadczenie 

usług 

działa/funkcjonuje 

odbywa się w ogóle, 

 czy jest zgodne z 

planem programu, 

 jak można zmienić 

sposób świadczenia 

usług, by były one 

bardziej efektywne, 

 jak można zmienić 

organizację by była 

ona bardziej 

efektywna. 

 

 czy program dociera do 

wybranej populacji, 

 czy wprowadzanie w 

życie odpowiada 

kryteriom programu, 

 jak odbywa 

się/przebiega 

wprowadzanie w życie 

programu pomiędzy 

wieloma miejscami, 

 jak przebiega 

wprowadzanie 

programu teraz w 

porównaniu z tym, co 

było miesiąc temu, czy 

rok temu, 

 czy koszty rosną czy 

maleją, 

 jak można 

zmodyfikować 

program by był on 

 czy program został 

wprowadzony 

zgodnie z planem, 

 czy postawione cele 

zostały osiągnięte, 

 czy realizacja potrzeb 

objęta programem 

została osiągnięta, 

 jakie są 

niezamierzone 

wyniki programu, 

 czy strategia 

wprowadzenia 

programu prowadzi 

do osiągnięcia 

zamierzonych 

rezultatów, 

 w jaki sposób różnice 

w sposobie 

wprowadzania 

programu wpływają 
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zewnętrznych by 

zmodyfikować 

(ożywić) istniejącą 

politykę lub program. 

 jakie aspekty programu 

są podatne/otwarte na 

późniejsze 

monitorowanie czy 

ocenę jego wpływu. 

 

bardziej efektywny, 

 jak można udoskonalić 

program by był on 

bardziej wydajny, by 

działał sprawniej 

 czy jest miejsce, które 

wymaga większej 

uwagi w celu 

zapewnienia bardziej 

efektywnego 

świadczenia usług. 

 

na jego wyniki, 

 czy program jest 

efektywny pod 

względem kosztów. 

STAN PROGRAMU Żaden Rozwojowy Początkowy etap 

wprowadzania programu, 

program podatny na stały 

przegląd/modyfikacje i 

udoskonalanie. 

Ustalony, plan programu na 

miejscu. 

Ustalony 

CENTRUM 

ZAINTERESOWANIA 

Zawartość programu/treść 

programu. 

Wszystkie elementy 

programu. 

Główny nacisk kładzie się 

na dane, mogące wpłynąć 

na zmiany w programie 

(plan) i w konsekwencji 

wpłynąć na jego rezultaty. 

Wprowadzenie programu i 

rezultaty. 

Nacisk na wprowadzenie 

programu i rezultaty. 

Badania obejmują 

zarówno pierwszy, jak i 

drugi element i znane są  

jako badania przebiegu 

programu i jego wyników. 

CZAS TRWANIA/ 

REALIZACJI PROGRAMU 

Przed rozpoczęciem 

przygotowywania 

programu. 

Zastosowany w rozwoju 

programu od początku, 

bardziej prawdopodobne 

znaczenie w trakcie 

świadczenia usług, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

początkowych etapów 

świadczenia usług w 

Mierzony podczas 

wprowadzania programu. 

Podczas wprowadzania 

programu. 

Po zakończeniu programu 

przynajmniej jeden cykl z 

tymi, którzy skorzystali 

na programie. W 

praktyce, podejmowane są 

badania oceniające i 

mierzące wpływ danego 

programu od chwili jego 

ustalenia. 
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ramach programu. 

 

KLUCZOWE PODEJŚCIA 

 Ocena potrzeb, 

 Przegląd badań 

empirycznych, 

 Przegląd najlepszych 

działań praktycznych 

(ustalenie kryteriów). 

 Ocena ewaluacyjna, 

 Logika/teoria rozwoju, 

 Akredytacja. 

 Ewaluacja 

dialogiczna,  

 badania w działaniu,  

 przegląd jakościowy, 

 podejście rozwojowe, 

 upełnomocnienie. 

 analiza składników 

programu, 

 devolved performance 

assessment, 

 analiza systemów. 

 podejście oparte na 

celach, 

 podejście oparte na 

potrzebach, 

 podejście nie 

nastawione na cel, 

 badania typu przebieg 

procesu-rezultat 

(process-outcome), 

 sprawdzanie 

programu. 

SPOSOBY ZBIERANIA 

DANYCH 

 Kwestionariusz, 

przegląd/analiza 

dokumentów i baz 

danych, wizyty w 

instytucjach i inne 

metody interaktywne. 

Grupy focusowe, 

techniki delphi 

przydatne do oceny 

potrzeb. 

 Ogólnie odnosi się do 

połączenia analizy 

dokumentów, wywiadu 

i obserwacji. Dane 

dotyczą planu 

programu oraz 

wskazań dla 

organizacji. Przebieg 

programu prowadzi do 

udoskonalenia/ulepsze

nia morale wśród 

realizatorów programu. 

 intensywne badania 

terenowe, w tym 

obserwacja i wywiad. 

Zakres 

zgromadzonych 

danych zależy od 

podejścia. 

Realizatorzy 

programu mogą być 

związani z ewaluacją 

w różnym zakresie, 

od totalnej 

odpowiedzialności za 

program do 

sformułowania 

wniosków. 

 wykorzystanie 

istotnych pomiarów 

programu w celu 

zgromadzenia danych, 

np. poprzez wskaźniki 

ilościowe. Podejście 

systemowe polega na 

ocenie zarządzania 

systemem informacji, 

który obejmuje 

możliwość rozwoju 

wskaźników. 

 tradycyjnie 

wymagane są 

badania, gdzie 

możliwe jest 

zastosowanie grup 

kontrolnej i 

eksperymentalnej, 

oraz testów i innych 

danych ilościowych. 

Badania dotyczące 

wprowadzania 

programu wymagają 

danych 

obserwowalnych. 

Określenie 

wszystkich wyników 

wymaga 

zastosowania metod 

eksploracyjnych oraz 

danych 

jakościowych.  

Źródło: opracowanie własne 


