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ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA ANALIZA
USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ DZIECI I RODZIN

ANKIETA DLA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
Jestem przedstawicielem Ośrodka Pomocy Społecznej w……………………………
Współpracuję z Fundacją Dziecko i Rodzina w projekcie „Razem dla dziecka i rodziny”.
Fundacja Dziecko i Rodzina od marca 2016 roku rozpoczęła realizację projektu „Razem dla
Dziecka i Rodziny” dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
2016 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu, mamy zaszczyt
zaprosić Państwa do udziału w badaniach dotyczących zakresu realizacji zadań w oparciu
o katalog usług i procedur wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy
zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku oraz Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących
przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnej społeczności
z listopada 2012 roku. Celem badania jest zwiększenie efektywności systemu pomocy
społecznej oraz uzyskanie informacji zwrotnych na temat skuteczności usług dla rodzin
i dzieci. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe.
Ankieta jest całkowicie anonimowa, a zebrane informacje wykorzystane zostaną zgodnie
z obowiązującymi normami prawa i wyłącznie w opracowaniu wniosków, celem zwiększenia
efektywności służb pomocowych. Zebrane dane posłużą do wypracowania rekomendacji
i postulatów, które zostaną przedstawione i omówione podczas konferencji zorganizowanej
w październiku 2017 roku.
1. Proszę o wskazanie liczby mieszkańców gminy:
•
•
•
•
•
•

Wieś
Miasto do 10.000 mieszkańców
Miasto od 10.000 – 50.000 mieszkańców
Miasto od 51.000 – 100.000 mieszkańców
Miasto od 101.000 – 500.000 mieszkańców
Miasto powyżej 500.000 mieszkańców

2. Proszę o podanie liczby zatrudnionych pracowników socjalnych w Państwa ośrodku
pomocy społecznej ……………………………………………………………………………...
3. Proszę o podanie liczby zatrudnionych asystentów rodziny w Państwa ośrodku pomocy
społecznej..………………………………………………………………………………………
4.
a)
b)
c)

W jaki sposób zatrudnieni są asystenci rodziny w Państwa ośrodku:
W oparciu o umowy zlecenie (ilu?)……………………………………….............................
W oparciu o umowę o pracę na czas określony(ilu?) ……………………............................
W oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony (ilu?)…………………………………….
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5. Ile rodzin (średnio) obejmuje swoim wsparciem asystent rodziny w Państwa ośrodku?
…………………………………..
W tym ilość rodzin objętych monitoringiem ……………………………………………….
6. Jak często asystenci rodziny przygotowując i realizując plany pracy z rodziną
współpracują z następującymi specjalistami:
Specjalista

1

Koordynator RPZ

2

Wychowawca z

Nigdy

Rzadko

Często

Stale

placówki op.wych.

3

Pracownik socjalny

4

Psycholog

5

Pedagog szkolny

6

Kurator

7

Policja

8

Wychowawca klasy

7. Czy Pana/Pani zdaniem liczba zatrudnionych asystentów rodziny jest adekwatna do
potrzeb w gminie? Proszę o zaznaczenie wybranej odpowiedzi.
TAK

NIE

8. Jeśli asystentów jest za mało, to ilu asystentów trzeba byłoby zatrudnić, aby zaspokoić
potrzeby wszystkich rodzin z terenu Państwa gminy?
………………………………………………………………………………………………..
9. Czy asystenci rodziny mają regularne zebrania zespołu asystentów w celu omawiania
przypadków i wzajemnego wsparcia?
TAK

NIE

10. Czy asystenci rodziny w Pańśtwa ośrodku mają zapewnioną możliwość uczestniczenia w
superwizjach?
TAK

NIE
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Jeśli TAK, to czy jest to superwizja prowadzona z superwizorem z zewnątrz, czy jest to
superwizja wewnętrzna? ……………………………………………………………………..
11. Czy w przypadku, gdy dziecko z rodziny objętej praca asystenta rodziny zostaje
umieszczone w pieczy zastępczej, asystent nadal pracuje z rodziną w celu powrotu dziecka do
rodziny?
TAK

NIE

Ewentualny komentarz:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
12. Czy Państwa ośrodek realizuje ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
w zakresie:
Zakres
TAK
Zapewnienie wsparcia asystenta rodziny
Zapewnienie
rodzinom
konsultacji
i
poradnictwa
specjalistycznego
Zapewnienie rodzinom usług terapeutycznych
Możliwość korzystania z mediacji
Możliwość korzystania z poradnictwa prawnego
Organizacja grup wsparcia
Organizacja grup samopomocowych
Organizacja usług dla rodzin z dziećmi w tym usług
opiekuńczych i specjalistycznych

NIE

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z w/w pytań brzmiała „TAK”, proszę krótko opisać
działania ośrodka pomocy społecznej w tym zakresie, w szczególności ile osób z tej pomocy
korzysta:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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13. Czy ośrodek pomocy społecznej prowadzi placówki wsparcia dziennego?
TAK

NIE

Jeśli „TAK”, proszę podać liczbę tych placówek:
…………………………………………………………………………........…………………

14. Czy ośrodek pomocy społecznej współpracuje z organizacjami pozarządowymi?
TAK

NIE

Jeśli „TAK”, proszę opisać, na czym powyższa współpraca polega:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
15. Czy ośrodek pomocy społecznej zleca zadania organizacją pozarządowym?
TAK

NIE

Jeśli „TAK”, proszę wymienić, jakie zadania są zlecane:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Dziękuję za wypełnienie ankiety!

