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ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA ANALIZA
USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ DZIECI I RODZIN

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Nasza organizacja nazywa się
………………………………………………………….
współpracujemy 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.
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przeprowadzenie badania sondażowego?
TAK

NIE

1. Od jak dawna funkcjonuje Państwa organizacja?
………………………………............
2. Jakie są główne obszary działalności? Proszę o zaznaczenie wybranej odpowiedzi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edukacja i wychowanie
Ochrona zdrowia
Usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna
Kultura i sztuka
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Rynek pracy zatrudnienia, aktywizacja zawodowa
Religie
Inne, jakie……………………………….
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3. Czy Państwa organizacja współpracuje z instytucjami pomocy i integracji społecznej
wymienionymi poniżej? Proszę o zaznaczenie wybranej odpowiedzi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ośrodki pomocy społecznej,
Powiatowe centrum pomocy rodzinie,
Regionalne ośrodki polityki społecznej,
Domy pomocy społecznej,
Ośrodki adopcyjne,
Ośrodki wsparcia,
Ośrodki interwencji kryzysowej,
Placówki specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego,
Starostwo powiatowe,
Urząd miasta,
Urząd gminy,
Inne (jakie?)…………………………………………………………………………

4. Proszę opisać, na czym polega współpraca Państwa organizacji z w/w instytucjami?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Czy w ramach Ustawy o wspieraniu rodziny oraz Ustawy o organizacjach pożytku
publicznego organizacja realizuje zadania zlecone?
TAK

NIE

Jeśli tak, to jakie?………………………………………………………………………
6. Co Pana/Pani zdaniem organizacja, którą Pan/Pani reprezentuje mogłaby zrealizować
w ramach współpracy z instytucjami działającymi na terenie powiatu w ramach zadań
wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej? (należy
podkreślić wybrane odpowiedzi)
a) Dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
• wsparcie dla rodzin zastępczych
jakie? …………………………………………………………………………..
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• zajęcia dla dzieci i młodzieży,
jakie? …………………………………………………………………………..
• wsparcie dla młodzieży usamodzielnianej,
• jakie?...................................................................................................................
• prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej,
jakiej?...................................................................................................................
• pomoc wolontariuszy,
jaka?......................................................................................................................
• Inne, jakie?............................................................................................................
b) Dla Ośrodka Pomocy Społecznej
• wsparcie dla asystentów rodzin,
jakie?....................................................................................................................
• wsparcie dla rodzin przeżywających trudności,
jakie?.....................................................................................................................
• prowadzenie grup wsparcia, terapii rodzinnej,
jakiej?....................................................................................................................
• pomoc wolontariuszy,
jaka?.....................................................................................................................
• prowadzenie placówki wsparcia dziennego,
jakiej?...................................................................................................................
• prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
jakiego?...............................................................................................................
• w ramach zleconego zadania prowadzenie asystentury rodzinnej
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7. Czy zdarzyło się/ zdarza się, że przedstawiciele Państwa organizacji biorą udział
w spotkaniach z przedstawicielami instytucji pomocy i integracji społecznej, celem
wymiany lub udzielenia informacji o realizowanych projektach?
TAK

NIE

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8. Czy Pana/ Pani organizacja kiedykolwiek składała wniosek o dofinansowanie
w partnerstwie z jakąkolwiek instytucją?
TAK

NIE

Jeśli tak, to jako Lider czy Partner?
…………………………………………………………………………………………...
9. Proszę o udzielenie informacji, czy przedstawiciele/ członkowie organizacji biorą
udział w posiedzeniach Rady Powiatu/ Gminy/ Miasta dotyczących planowania
budżetu?
TAK

NIE

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
10. Jak ocenia Pan/ Pani współpracę z instytucjami pomocy i integracji społecznej
działającymi na terenie powiatu? Proszę o zaznaczenie wybranej odpowiedzi
•
•
•
•
•

Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Wymaga poprawy
Źle

Uzasadnienie
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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11. Co Pan/ Pani zmieniłby/ zmieniłaby, aby współpraca z instytucjami pomocy
i integracji społecznej była bardziej efektywna?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi!

