
Działanie 11.2

Usługi społeczne i zdrowotne

Wymagania w zakresie wskaźników



Wskaźniki są głównym narzędziem służącym
monitorowaniu postępu w realizacji założonych
działań i celów projektu. Wskaźniki odnoszą się
zarówno do produktów, jak i rezultatów.

Typologia wskaźników

wskaźniki produktu – dot. realizowanych działań. Produkt
stanowi wszystko, co zostało uzyskane w wyniku działań
współfinansowanych z EFS. Są to zarówno wytworzone
dobra, jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas
realizacji projektu. Wskaźniki produktu odnoszą się do osób
lub podmiotów objętych wsparciem;



Typologia wskaźników 

wskaźniki rezultatu – dot. oczekiwanych efektów wsparcia ze środków
EFS. Określają efekt zrealizowanych działań w odniesieniu do osób
lub podmiotów, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy. W celu
ograniczenia wpływu czynników zewnętrznych na wartość wskaźnika
rezultatu, powinien on być jak najbliżej powiązany z działaniami
wdrażanymi w ramach odpowiedniego PI. Oznacza to, że wskaźnik
rezultatu obrazuje efekt wsparcia udzielonego danej osobie/podmiotowi
i nie obejmuje efektów dotyczących grupy uczestników/ podmiotów, która
nie otrzymała wsparcia; Wartości docelowe wskaźników rezultatu
określane są na poziomie PI lub celu szczegółowego;



Typologia wskaźników 

wskaźniki rezultatu bezpośredniego – odnoszą się do sytuacji
bezpośrednio po zakończeniu wsparcia, tj. w przypadku osób
lub podmiotów – po zakończeniu ich udziału w projekcie.
Moment pomiaru – do 4 tygodni po zakończeniu udziału
w projekcie.



Wskaźniki a wniosek o dofinansowanie projektu

W odniesieniu do wskaźników produktu wnioskodawca jest zobligowany
do określenia jedynie wartości docelowej, a w przypadku wskaźników
rezultatu bezpośredniego do określenia zarówno wartości bazowej, jak
również wartości docelowej, przy czym wartość bazowa nie jest wliczana
do wartości docelowej, (w sytuacji, gdy oszacowanie wartości bazowej
wskaźników rezultatu bezpośredniego nie jest możliwe, m.in. ze względu
na brak dostępnych danych historycznych lub ich nieporównywalność
wartość bazowamoże wynosić zero).



Wskaźniki a wniosek o dofinansowanie projektu 

Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we wniosku o dofinansowanie
projektu na etapie aplikowania, a następnie monitorować (zgodnie
z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020) na etapie realizacji projektu
wszystkie poniższe wskaźniki kluczowe określone dla celów tematycznych 1-11,
tj.
•Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami,

• Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji
cyfrowych,

• Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień
dla osób z niepełnosprawnościami,

•Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne
(TIK).



Wskaźniki a wniosek o dofinansowanie 
projektu 

Przy wskaźniku z ww. listy, w ramach którego wnioskodawca nie
przewiduje osiągnięcia jakichkolwiek produktów w polu dot. wartości
docelowych wskaźnika należy wpisać 0. Natomiast pola Źródło danych do
pomiaru wskaźnika oraz Sposób oraz częstotliwość pomiaru wskaźnika
należy odpowiednio uzupełnić.



Wskaźniki a wniosek o dofinansowanie projektu 

Uwaga!

Z uwagi na obowiązek monitorowania przez IZ RPO następujących wskaźników
wspólnych:

•Liczba projektów realizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów
społecznych lub organizacje pozarządowe,
•Liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne
na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym,
•Liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu
i rozwój ich kariery zawodowej;

Wnioskodawca w formularzu wniosku o dofinansowanie, wypełnianym w systemie
LSI2014EFS, powinien w polu 1.13 Typ projektu wybrać typ/typy projektu
odpowiadające ww. wskaźnikom, adekwatnie do rodzaju projektu i oferowanych
form wsparcia:

•projekt realizowany w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub
organizacje pozarządowe,
•projekt obejmujący administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu
krajowym, regionalnym lub lokalnym,
•projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich
kariery zawodowej.



Wskaźniki a wniosek o płatność

Na etapie realizacji projektu wnioskodawca ma obowiązek
monitorowania wskaźników wybranych we wniosku
o dofinansowanie.

Natomiast monitorowanie przez IZ RPO wskaźników
wspólnych będzie odbywało się za pomocą raportów
bazujących na danych uczestników projektów, tzw. Raport na
temat stopnia realizacji wskaźników wspólnych EFS 2014-
2020.



Zasady dotyczące monitorowania wskaźników 

➢ Za rozpoczęcie udziału w projekcie co do zasady uznaje się

przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.

➢ Na poziomie pojedynczego projektu uczestnika należy wykazać tylko raz

w danym wskaźniku produktu i rezultatu.

➢ Wiek uczestników projektów będących osobami fizycznymi liczony jest

na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału

w projekcie.



Zasady dotyczące monitorowania wskaźników – cd.

➢ Zakończenie udziału w projekcie należy rozumieć jako zakończenie

udziału zgodnie z założeniami projektu lub przedwczesne opuszczenie

projektu (tj. przerwanie udziału w projekcie przed zakończeniem

zaplanowanych dla niego form wsparcia).

➢ Dane uczestnika zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału

w projekcie, a więc przedwczesne zakończenie uczestnictwa nie rzutuje

na wartości wskaźników produktu. Uczestnika projektu należy wykazać

w SL2014 w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia

w projekcie.



Wskaźniki planowane do osiągnięcia 
w ramach naboru

Wskaźniki produktu 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

Wskaźnik obejmuje osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (definicja jak we
wskaźniku: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
w programie), które otrzymały wsparcie w postaci usług społecznych w ramach projektu.
Usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym należy rozumieć zgodnie z definicją usług
społecznych świadczonych w społeczności lokalnej wskazaną w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

na lata 2014-2020.



Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

Przynależność do grupy osób z niepełnosprawnościami określana jest w momencie
rozpoczęcia udziału w projekcie.
Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami
psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym
dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
Definicja opracowana na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Wskaźniki planowane do osiągnięcia 
w ramach naboru 



Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 

cd.

Informacje dodatkowe:
Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością jest w szczególności:
− orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym,
− orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie ukończyły 16
roku życia,
− orzeczenie o niezdolności do pracy,
− orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj
niepełnosprawności,
− orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na
niepełnosprawność intelektualnąw stopniu głębokim,
− inne równoważne orzeczenia (KRUS, służbymundurowe itd.),
− w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający stan zdrowia
wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia.

Wskaźniki planowane do osiągnięcia 
w ramach naboru 



Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich

Osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć jako osoby przebywające na
obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3).
Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje
tereny wiejskie.
Uczestnik może charakteryzować się kilkoma cechami wskazującymi na szczególną
sytuację.
Dane będą gromadzone na podstawie Local Administrative Unit level of LAU 2 (lokalna
administracja/gminy). Kategoria 3 DEGURBY powinna być określana na podstawie:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units tabela dla roku
odniesienia 2012.

Wskaźniki planowane do osiągnięcia 
w ramach naboru 



Wskaźniki planowane do osiągnięcia 
w ramach naboru

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy,
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących
(łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu

Wskaźnik podlega monitorowaniu, jeżeli program zakłada działania z zakresu aktywizacji zawodowej
kierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu
Inwestycyjnego 9(iv).

Wskaźnik służy monitorowaniu sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami społecznymi po zakończeniu udziału w projekcie.
Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi
zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Definicja poszukiwania pracy, uczestniczenia w kształceniu lub szkoleniu, zdobywania kwalifikacji,
zatrudnienia jak we wskaźniku wspólnym: liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących
pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, zatrudnionych (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu.



Wskaźniki planowane do osiągnięcia 
w ramach naboru

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu

Miejsce świadczenia usługi społecznej to:
1. miejsce wsparte ze środków EFS, w którym świadczona jest usługa społeczna lub miejsce gotowe do
świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu; są to miejsca m. in. w placówkach dziennego
pobytu, świetlicach, mieszkaniach o charakterze wspomaganym.
2. osoba, np. asystent czy opiekun osób niesamodzielnych, która otrzymała wsparcie EFS
(np. szkolenie) lub której wynagrodzenie jest finansowane ze środków projektu EFS
(np. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po
zakończeniu projektu.
Zakres świadczonych usług określony jest w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

W zakresie usług asystenckich wskaźnikmierzy liczbę asystentów.
W zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wskaźnik mierzy liczbę opiekunów zawodowych
i innych osób świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. We wskaźniku nie należy
wykazywać opiekunów faktycznych.
W zakresie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia (formy dzienne), rodzinnych domach pomocy
domach pomocy społecznej i innych miejscach całodobowego lub dziennego pobytu, wskaźnik mierzy
liczbęmiejsc w wymienionych podmiotach.



Wskaźniki planowane do osiągnięcia 
w ramach naboru

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług
społecznych istniejących po zakończeniu projektu cd.

W zakresie wsparcia rodzinywskaźnikmierzy:
• liczbę asystentów rodziny,
• odnośnie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin
z dziećmi, pomocy prawnej – liczbę specjalistów, np. pedagogów, psychologów,
• liczbę grup samopomocowych i grup wsparcia,
• liczbę miejsc w placówkach wsparcia dziennego (w przypadku pracy podwórkowej – liczbę
wychowawców),
• liczbę rodzin wspierających.
W zakresie mieszkań wspomaganych i mieszkań chronionych wskaźnik mierzy liczbę miejsc w
mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach chronionych.
Moment pomiaru wskaźnika: w ciągu 4 tygodni od zakończenia projektu. Wartość wskaźnika należy
zweryfikować w miejscu świadczenia usług społecznych lub w miejscu realizacji projektu, np.
podczas kontroli, na podstawie analizy dokumentów oraz obserwacji. Obowiązek weryfikacji
wartości wskaźnika należy do instytucji podpisującej umowę z beneficjentem.



Wskaźniki planowane do osiągnięcia 
w ramach naboru

Wnioskodawca powinien we wniosku o dofinansowanie projektu, oprócz adekwatnych wskaźników
uwzględnionych w tabeli powyżej, wybrać z listy rozwijanej następujące, odpowiednie
wskaźniki produktu:
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi
i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie;
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami

w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie;

orazwskaźniki rezultatu bezpośredniego:
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę
instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie;
- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych
istniejących po zakończeniu projektu;
- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i

chronionych istniejących po zakończeniu projektu.

Z uwagi na to, iż przedmiotowe wskaźniki mają charakter informacyjny, nie ma obowiązku
wskazywania wartości docelowej. Wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania
ww. wskaźników na etapie realizacji projektu.
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Dziękuję za uwagę


