
❑ Od kilku lat OCENA SPRAWOZDANIA z wykonania zadania publicznego

odbywa się W OPARCIU O OSIĄGNIĘTE REZULTATY.

❑ Organizacje często miały PROBLEM Z NAZWANIEM REZULTATÓW, które

chciałyby osiągnąć, realizując projekt.

❑ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu stworzył katalog

obowiązkowych rezultatów dla każdego ogłoszonego zadania, dzięki czemu:

– ORGANIZACJE NIE MUSZĄ ich SAMODZIELNIE NAZYWAĆ/wymyślać,

– wszystkie OFERTY złożone w ramach jednego zadania MOŻNA ze sobą

szybciej PORÓWNAĆ.

❑ Każdy OFERENT ma:

– OBOWIĄZEK określić wszystkie OBOWIĄZKOWE REZULTATY,

– PRAWO do wskazania własnych DODATKOWYCH REZULTATÓW.

REZULTATY



❑ Katalog OBOWIĄZKOWYCH rezultatów jest wskazany przy każdym zadaniu.

❑ NIEWSKAZANIE WSZYSTKICH OBOWIĄZKOWYCH rezultatów – 0 pkt

w ocenie merytorycznej zakładanych rezultatów.

❑ W ofercie należy wpisać PEŁNĄ NAZWĘ OBOWIĄZKOWEGO REZULTATU.

❑ Jeśli OBOWIĄZKOWY rezultat NIE JEST PLANOWANY do osiągniecia, należy

PLANOWANY POZIOM jego osiągnięcia określić jako „0”.

❑ Określenie planowanego poziomu osiągnięcia rezultatu na poziomie „0”

NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z NIEWSKAZANIEM REZULTATU.

❑ Oferent MOŻE wskazać także wybrane przez siebie DODATKOWE

REZULTATY.

❑ Warto dokonać ANALIZY WYSTĄPIENIA RYZYKA w związku z planowanym

działaniem.

REZULTATY



NAZWY KOLUMN DOT. REZULTATÓW W OGŁOSZENIU I OFERCIE
OGŁOSZENIE

DRUK OFERTY

Rezultat Wskaźnik rezultatu Źródło potwierdzenia

vs

Nazwa rezultatu
Planowany poziom 

osiągnięcia rezultatu 
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania 
rezultatów / źródło 

informacji o osiągnięciu 
wskaźnika 



ODNIESIENIE SIĘ DO OBOWIĄZKOWYCH REZULTATÓW 
PODLEGA OCENIE MERYTORYCZNEJ

Kryterium oceny merytorycznej

Proponowana jakość wykonania zadania przez oferenta

h) zakładane rezultaty realizacji projektu, planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (maksymalnie 10 punktów)
niewskazanie wszystkich obowiązkowych rezultatów – 0 pkt



PRZYKŁAD
W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM W ZADANIU „PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W RÓŻNYCH TYPACH PLACÓWEK” WSKAZANO 5 OBOWIĄZKOWYCH REZULTATÓW. 

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

KATALOG OBOWIĄZKOWYCH REZULTATÓW

Lp Rezultat Wskaźniki rezultatu Źródło potwierdzenia

1.
zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami 

dostępu do rehabilitacji
liczba godzin rehabilitacji wykaz zajęć

2.
uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami 

w projekcie

liczba osób 

z niepełnosprawnościami

karty uczestników ze 

wskazanymi rodzajami 

rehabilitacji

3. rozwój wolontariatu liczba wolontariuszy oświadczenia wolontariuszy

4.
rozwój współpracy lokalnej wewnątrz-

i międzysektorowej

liczba partnerów 

zaangażowanych 

w realizację projektu

wykaz partnerów

5.
upowszechnianie informacji 

nt. działań projektowych

liczba materiałów 

informacyjnych

wykaz upowszechnianych 

informacji



Oferent składa projekt „Moc rehabilitacji” na zadanie „Prowadzenie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”

Możliwe sytuacje dotyczące obowiązkowych rezultatów, mające 
przełożenie na liczbę uzyskanych punktów w ocenie zakładanych 
rezultatów realizacji projektu i planowanego poziomu osiągnięcia 

rezultatów 



OFERENT NIE ODNOSI SIĘ DO WSZYSTKICH OBOWIĄZKOWYCH REZULTATÓW

NIE MA ZNACZENIA, CZY POMINIE JEDEN, DWA, TRZY, CZTERY CZY WSZYSTKIE PIĘĆ

OTRZYMUJE 0 PKT/10 PKT W KRYTERIUM DOT. ZAKŁADANYCH REZULTATÓW

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Moc rehabilitacji
Lp

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatu 
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / 
źródło informacji o osiągnięciu 

wskaźnika 

1.
zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami 

dostępu do rehabilitacji
350 godzin rehabilitacji wykaz zajęć

2.
uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami 

w projekcie
60 OzN

karty uczestników ze wskazanymi 

rodzajami rehabilitacji

3. rozwój wolontariatu
2 wolontariuszy 

zaangażowanych w projekt
oświadczenia wolontariuszy

4.
rozwój współpracy lokalnej wewnątrz-

i międzysektorowej

1 partner zaangażowany 

w realizację projektu
wykaz partnerów

5.
upowszechnianie informacji 

nt. działań projektowych

liczba materiałów 

informacyjnych

wykaz upowszechnianych 

informacji

1



OFERENT ODNOSI SIĘ DO WSZYSTKICH OBOWIĄZKOWYCH REZULTATÓW I ZAKŁADA 

REALIZACJĘ WSZYSTKICH Z NICH                                                                                       

OTRZYMUJE 0-10 PKT W KRYTERIUM DOT. ZAKŁADANYCH REZULTATÓW

2

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Moc rehabilitacji
Lp

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatu 
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / 
źródło informacji o osiągnięciu 

wskaźnika 

1.
zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami 

dostępu do rehabilitacji
350 godzin rehabilitacji wykaz zajęć

2.
uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami 

w projekcie
60 OzN

karty uczestników ze wskazanymi 

rodzajami rehabilitacji

3. rozwój wolontariatu
2 wolontariuszy 

zaangażowanych w projekt
oświadczenia wolontariuszy

4.
rozwój współpracy lokalnej wewnątrz-

i międzysektorowej

1 partner zaangażowany 

w realizację projektu
wykaz partnerów

5.
upowszechnianie informacji 

nt. działań projektowych
50 postów na fb

wykaz upowszechnianych 

informacji



OFERENT ODNOSI SIĘ DO WSZYSTKICH OBOWIĄZKOWYCH REZULTATÓW, 

ALE NIE ZAKŁADA REALIZACJI WSZYSTKICH Z NICH                                                                                       

OTRZYMUJE 0-10 PKT W KRYTERIUM DOT. ZAKŁADANYCH REZULTATÓW

3

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Moc rehabilitacji
Lp

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatu 
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / 
źródło informacji o osiągnięciu 

wskaźnika 

1.
zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami 

dostępu do rehabilitacji
350 godzin rehabilitacji wykaz zajęć

2.
uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami 

w projekcie
60 OzN

karty uczestników ze wskazanymi 

rodzajami rehabilitacji

3. rozwój wolontariatu
0 wolontariuszy 

zaangażowanych w projekt
–

4.
rozwój współpracy lokalnej wewnątrz-

i międzysektorowej

1 partner zaangażowany 

w realizację projektu
wykaz partnerów

5.
upowszechnianie informacji 

nt. działań projektowych
50 postów na fb

wykaz upowszechnianych 

informacji



OFERENT ODNOSI SIĘ DO WSZYSTKICH OBOWIĄZKOWYCH REZULTATÓW, ZAKŁADA REALIZACJĘ WSZYSTKICH 

Z NICH  I WSKAZUJE NA DODATKOWE REZULTATY SAMODZIELNIE OKREŚLONE

OTRZYMUJE 0-10 PKT W KRYTERIUM DOT. ZAKŁADANYCH REZULTATÓW

4
Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Moc rehabilitacji

Lp
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatu 

(wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / 
źródło informacji o osiągnięciu 

wskaźnika 

1.
zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami 

dostępu do rehabilitacji
350 godzin rehabilitacji wykaz zajęć

2.
uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami 

w projekcie
60 OzN

karty uczestników ze wskazanymi 

rodzajami rehabilitacji

3. rozwój wolontariatu
2 wolontariuszy 

zaangażowanych w projekt
oświadczenia wolontariuszy

4.
rozwój współpracy lokalnej wewnątrz-

i międzysektorowej

1 partner zaangażowany 

w realizację projektu
wykaz partnerów

5.
upowszechnianie informacji 

nt. działań projektowych
50 postów na fb

wykaz upowszechnianych 

informacji

6.
wzrost poziomu samodzielności OzN biorących 

udział w rehabilitacji
30 OzN

analiza wyników ankiet 

przeprowadzonych wśród 

uczestników przed rozpoczęciem 

rehabilitacji i po jej zakończeniu



OFERENT ODNOSI SIĘ DO WSZYSTKICH OBOWIĄZKOWYCH REZULTATÓW, NIE ZAKŁADA REALIZACJI 

WSZYSTKICH Z NICH  I WSKAZUJE NA DODATKOWE REZULTATY SAMODZIELNIE OKREŚLONE                                                                                  

OTRZYMUJE 0-10 PKT W KRYTERIUM DOT. ZAKŁADANYCH REZULTATÓW

5
Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Moc rehabilitacji

Lp
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatu 

(wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / 
źródło informacji o osiągnięciu 

wskaźnika 

1.
zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami 

dostępu do rehabilitacji
350 godzin rehabilitacji wykaz zajęć

2.
uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami 

w projekcie
60 OzN

karty uczestników ze wskazanymi 

rodzajami rehabilitacji

3. rozwój wolontariatu
2 wolontariuszy 

zaangażowanych w projekt
oświadczenia wolontariuszy

4.
rozwój współpracy lokalnej wewnątrz-

i międzysektorowej
0 –

5.
upowszechnianie informacji 

nt. działań projektowych
50 postów na fb

wykaz upowszechnianych 

informacji

6.
wzrost poziomu samodzielności OzN biorących 

udział w rehabilitacji
30 OzN

analiza wyników ankiet 

przeprowadzonych wśród 

uczestników przed rozpoczęciem 

rehabilitacji i po jej zakończeniu



OFERENT NIE ODNOSI SIĘ DO WSZYSTKICH OBOWIĄZKOWYCH REZULTATÓW I WSKAZUJE NA DODATKOWE 

REZULTATY SAMODZIELNIE OKREŚLONE

OTRZYMUJE 0 PKT/10 PKT W KRYTERIUM DOT. ZAKŁADANYCH REZULTATÓW
6

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
KATALOG OBOWIĄZKOWYCH REZULTATÓW

Lp Rezultat Wskaźniki rezultatu Źródło potwierdzenia

1.
zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do 

rehabilitacji
liczba godzin rehabilitacji wykaz zajęć

2.
uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami 

w projekcie

liczba osób 

z niepełnosprawnościami

karty uczestników ze wskazanymi 

rodzajami rehabilitacji

3. rozwój wolontariatu liczba wolontariuszy oświadczenia wolontariuszy

4.
rozwój współpracy lokalnej wewnątrz-

i międzysektorowej

liczba partnerów zaangażowanych 

w realizację projektu
wykaz partnerów

5.
upowszechnianie informacji 

nt. działań projektowych
liczba materiałów informacyjnych wykaz upowszechnianych informacji

6.
wzrost poziomu samodzielności OzN biorących udział 

w rehabilitacji
30 OzN

analiza wyników ankiet 

przeprowadzonych wśród 

uczestników przed rozpoczęciem 

rehabilitacji i po jej zakończeniu

7. wprowadzenie innowacyjnych form rehabilitacji 100 godzin wykaz zajęć

8.
Opracowanie publikacji – zestaw ćwiczeń do 

samodzielnego wykonania w domu
60 sztuk wykaz publikacji



❑ Przypominamy, że w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości

związanych z rezultatami, pracownicy Regionalnego Ośrodka

Polityki Społecznej w Poznaniu są do Państwa dyspozycji.

❑ Dane kontaktowe znajdą Państwo na końcu ogłoszenia

konkursowego.

Zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 

REZULTATY


