
 

  

 

OFERTA 
 

Oferujemy realizację dwuetapowego badania ewaluacyjnego związanego z realizacją 

Pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i testowaniem 

Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z bezdomności w Projekcie 1.18 „Tworzenie  

i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w ramach Działania 1.2 Wsparcie 

systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społecz-

na Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki według projektu ewaluacji zawartego  

w „Metodologii ewaluacji w ramach Audytu Naukowego”. 

 

Koszt badania od 14. 900 zł brutto. 

 

Etap1 Ewaluacja pod kątem kryterium trafności, czyli dopasowa-

nia przyjętych w modelu GSWB rozwiązań oraz wartości 
merytorycznej modelu GWSB z punktu widzenia potrzeb 

Partnerstwa Lokalnego  

 

Etap I składa się z dwu części: 
1) analizy treści dokumentów zastanych 

2) wywiadu grupowego z przedstawicielami PL 

 
Etap I będzie realizowany do 16 grudnia 2012 r., w którym to dniu 

zostanie oddana ostateczna wersja raportu końcowego z I etapu 
ewaluacji. 

 

Etap2 Ewaluacja pod kątem kryterium skuteczności, czyli osią-
gnięcia zakładanych w modelu GSWB celów 

 

Etap II składa się z dwu części: 
1) wywiadów pogłębionych z kluczowymi informatorami 

2) weryfikacji wyników analizy w panelu ekspertów 
 

Etap II będzie realizowany w przedziale czasowym od 1 kwietnia 
2013 r. do 30 maja 2013 r., w którym to dniu zostanie oddana osta-

teczna wersja raportu końcowego z II etapu ewaluacji. 

 
 

Zapraszamy do kontaktu!  

 

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.  

Pełną ofertę naszej firmy, zrealizowane projekty można zobaczyć na naszych stronach 

www.ewaluacje.org lub www.biostat.com.pl 

 

 

 

 

 

Firma BIOSTAT jest jed-

nym z liderów na rynku 

projektów ewaluacyj-

nych. Zatrudniamy naj-

lepszych specjalistów, 

dzięki którym do końca 

roku 2011 zrealizowaliśmy 

ponad 140 ewaluacji  

w ramach projektów dofi-

nansowanych z Unii Euro-

pejskiej. Posiadamy także 

duże doświadczenie   

w realizacji badań spo-

łecznych w zakresie 

polityki społecznej oraz 

analizie i opracowywa-

niu danych jakościo-

wych i ilościowych. 

Nasze usługi to gwarancja 

sumienności i rzetelno-

ści poprawnie wykona-

nych badań. 

 

 

 
 

 

 

 

KONTAKT: 

 

BioStat 
ul. Kowalczyka 17 
44-206 Rybnik    
Tel. 32 422 17 07 
Fax: 32 44 085 64 
 
www.biostat.com.pl 
www.ewaluacje.org 


