
Załącznik XI - Matryca logiczna wykazania w projekcie wskaźników w ramach poszczególnych typów operacji Poddziałania 

9.2.1 

 
              
 

 Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego  

oraz produktu 
 
 
 
 
 
 
Typy operacji  
w ramach naboru  

Wskaźniki rezultatu  Wskaźnik produktu 

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

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 

Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym objętych 
usługami społecznymi 
świadczonymi  
w interesie ogólnym  
w programie 

Liczba obiektów 
dostosowanych do 
potrzeb osób  
z niepełnosprawno-
ściami 

Liczba osób 
objętych 
szkoleniami/ 
doradztwem  
w zakresie 
kompetencji 
cyfrowych 

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

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług 
społecznych, poprzez:       

1. Profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci   
i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia 
dziennego, świetlic środowiskowych itp.   

X  X X X X 

2. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania 
rodziny, tj. działania asystenta rodziny, grupy 
wsparcia, interwencja kryzysowa, warsztaty  
i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, 
terapeutyczne i prawne (poradnictwo prawne  
i obywatelskie świadczone w oparciu  
o zdiagnozowane, indywidualne potrzeby 
uczestników może być realizowane tylko jako 
integralna część kompleksowego projektu).   

X X X X X X 



  
3. Wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji 

ze środowiskiem, w tym poprzez specjalistyczne 
poradnictwo, usługi świadczone w ramach 
mieszkalnictwa wspomaganego – chronionego, 
treningowego i wspieranego (np.: pobyt czasowy  
z uwzględnieniem usług w formie treningów, 
nauki samodzielności, poradnictwa, pracy 
socjalnej, zmierzające do całkowitego 
usamodzielnienia). 

X X X X X X 

4. Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez:       

a) rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz 
wsparcie dla procesu deinstytucjonalizacji form 
instytucjonalnych pieczy zastępczej;   

X  X X X X 

b) wsparcie rodzin i wychowanków pieczy 
zastępczej w ramach m.in. poradnictwa, terapii  
i specjalistycznego wsparcia. 

X X X X X X 

5. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób 
związanych ze świadczeniem usług społecznych,  
w tym osób sprawujących pieczę zastępczą. 

X X X X X X 

UWAGA! Projektodawca we wniosku o dofinansowanie jest zobowiązany do wykazania i monitorowania na etapie realizacji projektu poniższych trzech 

wskaźników produktu również w przypadku, gdy ich planowana wartość wynosi zero: 

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

2. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 

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

 


