
  CEL BADANIA I DOBÓR BADANEJ ZBIOROWO ŚCI 
 

W okresie od 31 października do 10 listopada 2016r. zostało przeprowadzone badanie ankietowe, mające na celu ocenę 
jakości świadczonych usług. Kwestionariusz zawierał 4 pytania. 

W ww. okresie z usług opiekuńczych korzystało 106 osób. Z badania wyłączono osoby, które w tym czasie okresowo nie 
korzystały z usług oraz te, z którymi kontakt był utrudniony lub niemożliwy z uwagi na stan zdrowia. Liczba wydanych ankiet 
stanowiła zatem 86, z czego zwrotnie otrzymano 81 ankiet.   

  
 

CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI 
 
Wiek  
 

do 50 r.ż. 1 1% 
pow. 50 r.ż. do 60 r.ż. 8 9% 
pow. 60 r.ż. do 70 r.ż. 10 12% 
pow. 70 r.ż. do 80 r.ż. 26 32% 
pow. 80 r.ż.  38 46% 
razem 81 100% 

                  
Sytuacja rodzinna 
 

osoba samotna 27 33% 
osoba posiadająca rodzinę lecz niezamieszkująca z rodziną, samotnie gospodarująca 43 54% 
osoba zamieszkująca z rodziną lecz samotnie gospodarująca 5 6% 
osoba zamieszkująca i gospodarująca z rodziną 6 7% 
razem 81 100% 

 
Wśród 81 uczestników badania najliczniejszą kategorię stanowili podopieczni pow. 80 roku życia (38 osób). Kolejne 

grupy pod względem liczebności to osoby w przedziale wiekowym: pow. 70 - 80 (26 osób), pow. 60 - 70 (10 osób) do 60 roku 
życia (9 osób). 
 Biorąc pod uwagę sytuację rodzinną – 54% badanych wskazało, iż posiadają rodzinę lecz zamieszkują oddzielnie               
i prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, 33% to osoby samotne (osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca                
w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych), 13% zamieszkiwało z rodziną (w tym: 7% prowadziło 
wspólne gospodarstwo domowe z członkami swojej rodziny, zaś 6% gospodarowało odrębnie).  
 
 

WYNIKI BADAŃ 
 

1. Jak długo korzysta Pan/Pani z pomocy w formie usług  opieku ńczych oferowanych przez MOPS w Lubinie? 
 

nie dłużej niż 1 miesiąc 2 2% 
pow. 1 miesiąca do 1 roku 21 26% 
pow. 1 roku do 5 lat 33 41% 
pow. 5 lat do 10 lat 14 17% 
pow. 10 lat 8 10% 
brak odpowiedzi 3 4% 
razem 81 100% 

 
 Najliczniejszą grupą były osoby korzystające z usług opiekuńczych powyżej 1 roku do 5 lat (33 osoby – 41%). Osoby 
objęte opieką powyżej 1 miesiąca do 1 roku stanowiły 26% (21 osób), powyżej 5 lat do 10 lat - 17% (14 osób), ponad 10 lat – 
10% (8 osób), niespełna 1 miesiąc – 2% (2 osoby). Spośród ankietowanych - 3 osoby nie udzieliły odpowiedzi na pytanie.  
 

2. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z e świadczonych usług, czy spełnione s ą Pana/Pani oczekiwania,                               
co do sprawowanej opieki? 

 
tak 75 93% 
raczej tak 6 7% 
nie 0 0% 
raczej nie 0 0% 
razem 81 100% 

 
 Zadowolenie ze sprawowanej opieki wyrazili wszyscy korzystający z tej formy pomocy. Wśród nich – 93% wyraziło 
zdecydowane zadowolenie, zaś 7% stwierdziło, że są „raczej zadowoleni” z usług.  



3. Jak ocenia Pan/Pani jako ść świadczonej opieki według nast ępujących kryteriów? 
 

 bardzo dobrze dobrze przeciętnie  źle brak 
odpowiedzi 

l. osób % l. osób % l. osób % l. osób % l. osób % 
wykonywanie obowiązków zgodnie  
z ustalonym zakresem 

54 67 23 28 1 1 0 0 3 4 

przestrzeganie godzin świadczonych usług 
 45 56 31 38 2 2 0 0 3 4 

sprawność świadczenia usługi (usługa 
świadczona w optymalnym czasie, bez pośpiechu 
i bez zbędnej zwłoki) 

46 57 24 30 3 4 0     0 8 9 

dostęp do usług w określonym wymiarze i czasie 
(dostosowanie wymiaru godzinowego usług, 
dostosowanie opieki do pory toalety, podania 
posiłku, leków) 

45 56 30 37 0 0 0 0 6 7 

przepływ informacji (możliwość kontaktu  
z pracownikami MOPS) 49 61 22 28 2 2 0 0 8 9 

kwalifikacje i kompetencje opiekunek 
 

58 72 20 24 0 0 0 0 3 4 

wykazywanie przez opiekunki własnej inicjatywy               
w sprawach związanych ze sprawowaną opieką 51 63 26 32 3 4 0 0 1 1 

radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych  
w sprawach związanych ze sprawowaną opieką 40 50 34 42 1 1 0 0 6 7 

komunikacja interpersonalna 
 50 62 26 32 2 2 0 0 3 4 

zaufanie do opiekunek 
 55 68 21 26 2 2 0 0 3 4 

poczucie bezpieczeństwa 
 52 64 19 24 1 1 0 0 9 11 

używanie przez opiekunki obuwia zmiennego, 
odzieży ochronnej 58 72 19 24 1 1 0 0 3 3 

 
 Wyniki pokazują, że większość podopiecznych oceniła jakość świadczonej opieki według poszczególnych kryteriów 
„bardzo dobrze” i „dobrze”, przy czym „bardzo dobrze” – połowa i ponad połowa ankietowanych. Najwyżej oceniono kwalifikacje                         
i kompetencje opiekunek (58 osób) oraz używanie przez opiekunki obuwia zmiennego i odzieży ochronnej (58 osób). Równie 
wysokie oceny dotyczyły kolejno: zaufania do opiekunek (55 osób), wykonywania obowiązków zgodnie z ustalonym zakresem 
(54 osoby), poczucia bezpieczeństwa (52 osoby), wykazywania przez opiekunki własnej inicjatywy w sprawach związanych                  
ze sprawowaną opieką (51 osób), komunikacji interpersonalnej (50 osób), przepływu informacji (49 osób), sprawności 
świadczenia usługi (46 osób), przestrzegania godzin świadczonych usług (45 osób), dostępu do usług w określonym wymiarze              
i czasie (45 osób), radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych w sprawach związanych ze sprawowaną opieką (40 osób).  
 

4. Czy poleciłby/aby Pan/Pani korzystanie z usług osob ie potrzebuj ącej? 
 

tak 75 93% 
raczej tak 6 7% 
nie 0 0% 
raczej nie 0 0% 
razem 81 100% 

  
Aż 93% badanych poleciłoby innym osobom potrzebującym pomoc w formie usług opiekuńczych. Podopieczni 

uzasadniając swój wybór wyrażali ogólne zadowolenie ze sprawowanej opieki. Wskazywali na pozytywne cechy opiekunek takie 
jak: troskę, serdeczność, zaangażowanie w pracę. Pojawiły się także stwierdzenia, że dzięki tej formie pomocy osoby z niej 
korzystające mają możliwość porozmawiania z opiekunkami i niejednokrotnie poradzenia się w trudnych sytuacjach. 
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