
Tytuł infografiki: EWALUACJA WPŁYWU RPO WSL 2014-2020 W OBSZARZE WSPARCIA 
USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH ORAZ SYSTEM UOCHRONY ZDROWIA W 
WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.  

Wybrane wyniki badania. Infografika podzielona jest na pięć części oddzielonych 
kropkowanymi liniami.  

Część pierwsza: tytuł części opatrzony jest ikoną przedstawiającą dłoń przekazującą monetę 
drugiej dłoni. Tytuł: CHARAKTER UDZIELONEGO WSPARCIA. W ramce znajdują się 
punkty zakresu udzielonego wsparcia, każdy opatrzony ikoną.  Zakres wsparcia pierwszy 
(ikona przedstawia troje ludzi z uniesionymi rękoma): wsparcie z zakresu aktywnej integracji. 
Zakres połączony strzałką z napisem: Działanie 9.1, do tego Działania dopisana treść: 
Większa zdolność do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakres 
wsparcia drugi (ikona przedstawia pacjenta leżącego na łóżku): wsparcie usług społecznych i 
zdrowotnych. Zakres połączony strzałką z napisem: Działanie 9.2, do tego Działania 
dopisana treść: Większa dostępność tego rodzaju usług w województwie śląskim. Zakres 
wsparcia trzeci (ikona przedstawia trójkę osób): Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. 
Zakres połączony strzałką z napisem: Działanie 9.3, do tego Działania dopisana treść: 
lepsza kondycja sektora ekonomii społecznej w wymiarze zatrudnienia. Zakres wsparcia 
trzeci (ikona przedstawia budynek szpitala): Wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia. Zakres 
połączony strzałką z napisem: Działanie 10.1, do tego Działania dopisana treść: Lepsza 
jakość i dostępność usług medycznych. Zakres wsparcia trzeci (ikona przedstawia domek 
objęty dłońmi): Rozwój infrastruktury usług społecznych. Zakres połączony strzałką z 
napisem: Działanie 10.2, do tego Działania dopisana treść: Większa dostępność mieszkań 
wspomaganych i chronionych oraz innych usług społecznych.  

Część druga: tytuł części opatrzony jest ikoną przedstawiającą przesuwające się koło zębate 
ponad słupkami z danymi. Tytuł: SKALA UDZIELONEGO WSPARCIA. Ta część podzielna 
jest na dwa punkty. Punkt pierwszy: realizowane projekty. Realizowane projekty z EFS (EFS 
opatrzony ikoną trojga osób, liczba projektów opatrzona siedmioma teczkami, kwota 
dofinansowania opatrzona siedmioma banknotami): 301 projektów, 379 mln zł. Realizowane 
projekty z EFRR (EFRR opatrzony budynku, liczba projektów opatrzona dwoma teczkami, 
kwota dofinansowania opatrzona dwoma banknotami): 70 projektów, 115 mln zł. Punkt drugi: 
Wybrane produkty. Punkt ten opatrzony jest sześcioma podpunktami, każdy opatrzony 
własną ikoną. Podpunkt pierwszy (ikona przedstawia grupę ludzi): 53 tysięcy osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem Podpunkt drugi 
(ikona przedstawia apteczkę):  1260 wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
zdrowotnych Podpunkt trzeci (ikona przedstawia dłoń unoszącą serce):  3095 wspartych w 
programie miejsc świadczenia usług społecznych Podpunkt czwarty (ikona przedstawia 
grupę ludzi z krzyżem nad nimi):  258 tysięcy ludności objętych ulepszonymi usługami 
zdrowotnymi Podpunkt piaty (ikona przedstawia apteczkę): 31 wspartych podmiotów 
leczniczych Podpunkt szósty (ikona przedstawia dłoń unoszącą serce): 99 wspartych 
obiektów świadczących usługi aktywizacji społeczno-zawodowej.  

Część trzecia: tytuł części opatrzony jest ikoną przedstawiającą strzałki wskazujące na 
przesuwający się w górę wykres liniowy. Tytuł: UZYSKANE EFEKTY WSPARCIA. Treść 
(opatrzona symbolem potwierdzenia): Przewiduje się, iż zrealizowane zostaną wartości 
docelowe prawie wszystkich wskaźników monitorujących produkty i rezultaty udzielonego 
wsparcia. Efekty uzyskane w projektach (efekty podzielone są na dwie kategorie, każda 
opatrzona symbolem): Kategoria pierwsza: uczestnicy projektów (symbol trójki osób):  Efekt 
pierwszy (symbol człowieka z medalem): większa wiara we własne siły; Efekt drugi (symbol 
uśmiechu): większe zadowolenie / poczucie satysfakcji; Efekt trzeci (symbol przekreślonego 
krzyczącego człowieka): większy spokój; Efekt czwarty (symbol zapalonej żarówki): zdobycie 
nowej wiedzy lub umiejętności. Kategoria druga: uczestnicy projektów (symbol budynku 
instytucji): Efekt pierwszy (symbol budynku): większa jakość i dostępność świadczonych 
usług społecznych i zdrowotnych; Efekt drugi (symbol zapalonej żarówki): lepsza wiedza / 



umiejętności pracowników instytucji; Efekt trzeci (symbol podania dłoni): lepsza współpraca z 
innymi instytucjami w regionie.  

Część czwarta: tytuł części opatrzony jest ikoną przedstawiającą koło zębate z 
wykrzyknikiem w środku od którego odchodzą cztery ikony, z literą S, zegarem, wykresem 
oraz człowiekiem. Tytuł: CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WDRAŻANIE WSPARCIA. Czynniki 
zostały podzielone na pozytywne (z symbolem plusa) oraz negatywne (z symbolem minusa). 
Czynniki pozytywne: skuteczny system oceny i wyboru projektów (czynnik opatrzony 
symbolem wypełnionego notatnika); dobra współpraca pomiędzy beneficjentami a IZ i IP 
(czynnik opatrzony symbolem interakcji między dwoma osobami); odpowiednie kwalifikacje 
personelu odpowiedzialnego za realizację projektów (czynnik opatrzony symbolem biretu 
akademickiego); wystarczające zapotrzebowanie na wsparcie u przedstawicieli grupy 
docelowej (czynnik opatrzony symbolem grupy osób). Czynniki negatywne: pandemia 
COVID-19 oraz jej skutki, w tym obowiązujące obostrzenia sanitarne (czynnik opatrzony 
symbolem wirusa).  

Część piąta. W tej części znajdują się logotypy: element graficzny z hasłem „Razem 
zmieniamy Śląskie”, logotyp Fundusze Europejskie – Program Regionalny, flaga 
Rzeczypospolitej Polskiej, logo województwa śląskiego, flaga Unii Europejskiej (treść: Unia 
Europejska, Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne). W tej części znajdują się 
dwa pola tekstowe. Pierwsze pole zawiera treść: Badanie zrealizowane przez: Pracownię 
Badań i Doradztwa "Re-Source" na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego. Drugie pole zawiera treść: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 


