
 CEL BADANIA I DOBÓR BADANEJ ZBIOROWO ŚCI 
 
 

W okresie od 20 maja 2013 r. do 31 maja 2013 r. zostało przeprowadzone badanie ankietowe, mające na celu m.in. 
ocenę jakości świadczonych usług. Kwestionariusz ankiety zawierał 8 pytań, w tym: 4 pytania zamknięte i 4 pytania półotwarte. 

 
W ww. okresie z usług opiekuńczych korzystało 86 osób. Mając na uwadze specyfikę środowiska osób objętych 

usługami, z badania wyłączono osoby, które w tym czasie okresowo nie korzystały z usług oraz te, z którymi kontakt logiczny był 
utrudniony lub niemożliwy. Liczba wydanych ankiet stanowiła zatem 64, z czego zwrotnie otrzymano 63 ankiety.   

  
 

CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI 
 
 
Płeć  
 

kobieta 39 61,90% 
mężczyzna 22 34,92% 
brak danych 2 3,18% 

 
 
Wiek  
 

do 60 r.ż. 5 7,94% 
pow. 60 r.ż. do 70 r.ż. 9 14,28% 
pow. 70 r.ż. do 80 r.ż. 16 25,40% 
pow. 80 r.ż. do 90 r.ż. 25 39,68% 
pow. 90 r.ż.  5 7,94% 
brak danych 3 4,76% 

      
             
Sytuacja rodzinna 
 

osoba samotna 14 22,22% 
osoba posiadająca rodzinę lecz niezamieszkująca z rodziną, samotnie gospodarująca 36 57,14% 
osoba zamieszkująca z rodziną lecz samotnie gospodarująca 2 3,18% 
osoba zamieszkująca i gospodarująca z rodziną 9 14,28% 
brak danych 2 3,18% 

 
 
Wśród 63 osób biorących udział w badaniu ankietowym – 62% stanowiły kobiety, zaś 35% mężczyźni. 2 osoby nie 

udzieliły odpowiedzi na pytanie o płeć. 
 Najliczniejszą kategorię podopiecznych stanowiły osoby w przedziale wiekowym pow. 80 roku życia do 90 roku życia 
(40%). Kolejne grupy pod względem liczebności to osoby powyżej 70 roku życia do 80 roku życia (25%) oraz powyżej 60 roku 
życia do 70 roku życia (14%). Liczba klientów powyżej 90 roku życia stanowiła 8%, podobnie jak tych do 60 roku życia. Trzech 
ankietowanych nie wskazało swojego wieku. 
 Biorąc pod uwagę sytuację rodzinną – 57% badanych wskazało, iż posiadają rodzinę lecz zamieszkują oddzielnie               
i prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, 22% to osoby samotne (osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca                
w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych), natomiast pozostałe 17% osób zamieszkiwało z rodziną         
(w tym: 14% prowadziło wspólne gospodarstwo domowe z członkami swojej rodziny, zaś 3% gospodarowało odrębnie). 2 osoby 
nie udzieliły odpowiedzi na pytanie dotyczące sytuacji rodzinnej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



WYNIKI BADAŃ 
 

 
1. Z jakich źródeł dowiedział/a si ę Pan/Pani na temat pomocy w formie usług opieku ńczych oferowanej przez 

Miejski O środek Pomocy Społecznej w Lubinie?  
 
 

od rodziny 18 28,57% 
od lekarza, pielęgniarki środowiskowej 16 25,40% 
od pracownika socjalnego 13 20,63% 
od sąsiadów 4 6,35% 
od znajomych 11 17,46% 
z internetu 0 0,00% 
z innych źródeł  6 9,52% 
brak danych 0 0,00% 

 
 
 Osoby korzystające z usług opiekuńczych dowiedziały się o tej formie pomocy głównie od członków swojej rodziny 
(29%), lekarza lub pielęgniarki środowiskowej (25%) oraz pracownika socjalnego (21%). Część klientów pozyskała informacje                
od znajomych (18%), sąsiadów (6%) oraz z innych źródeł (10%) takich jak: prasa, ulotki.  
 

2. Jak długo korzysta Pan/Pani z usług opieku ńczych? 
 
 

do 1 miesiąca 4 6,35% 
pow. 1 miesiąca do 1 roku 11 17,46% 
pow. 1 roku do 5 lat 30 47,62% 
pow. 5 lat do 10 lat 12 19,05% 
pow. 10 lat 5 7,93% 
brak danych 1 1,59% 

 
 
 Na dzień przeprowadzanych badań ankietowych - 48% osób korzystało z usług opiekuńczych powyżej 1 roku do 5 lat. 
Kolejne grupy pod względem liczebności stanowiły osoby objęte opieką powyżej 5 lat do 10 lat (19%) oraz powyżej 1 miesiąca 
do 1 roku (18%). Ponad 10 lat z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało w tym czasie 5 osób, natomiast niespełna                  
1 miesiąc – 4 osoby. Jeden podopieczny nie udzielił odpowiedzi na zadane pytanie. 
 

3. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze sprawowanej opiek i? 
 
 

tak 53 84,13% 
raczej tak 9 14,28% 
nie mam zdania 1 1,59% 
raczej nie 0 0,00% 
nie 0 0,00% 
brak danych 0 0,00% 

 
 
 Zadowolenie ze sprawowanej opieki wyrazili niemal wszyscy korzystający z tej formy pomocy. Wśród nich - 84% osób 
wyraziło zdecydowane zadowolenie, zaś 14% stwierdziło, że są „raczej zadowoleni” z usług. 1 osoba odpowiedziała, że „nie ma 
zdania” w powyższej kwestii. 
 

4. Jak ocenia Pan/Pani jako ść świadczonych usług opieku ńczych? 
 

 
bardzo dobrze 29 46,03% 
dobrze 32 50,79% 
raczej dobrze 2 3,18% 
źle 0 0,00% 
bardzo źle 0 0,00% 
brak danych 0 0,00% 

 
46% ankietowanych oceniło jakość świadczonych usług „bardzo dobrze”, 51% - „dobrze”, natomiast 3% - „raczej 

dobrze”.  



5. Jak ocenia Pan/Pani jako ść świadczonej opieki w nast ępującym zakresie? 
 

 bardzo 
dobrze 

 dobrze  raczej 
dobrze 

 źle  bardzo 
źle 

 brak 
danych 

 

kwalifikacje i 
kompetencje 
pracowników 

32 50,79% 29 46,03% 1 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,59% 

umiej ętno ści praktyczne  
  29 46,03% 31 49,20% 1 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,18% 

komunikatywno ść, 
kontakt interpersonalny  35 55,56% 24 38,09% 1 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,76% 

uprzejmo ść, życzliwo ść 
pracowników 39 61,90% 23 36,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,59% 

znajomo ść i zrozumienie 
potrzeb klienta 34 53,96% 27 42,86% 1 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,59% 

przestrzeganie godzin 
świadczonych usług  34 53,96% 23 36,51% 4 6,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,18% 

zmiany/rotacja w śród 
opiekunek  11 17,46% 20 31,75% 8 12,69% 18 28,56% 2 3,18% 4 6,35% 

zaufanie do osób 
świadcz ących pomoc 36 57,15% 24 38,09% 3 4,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

poczucie bezpiecze ństwa  
 39 61,90% 23 36,51% 1 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

używanie przez opiekunki 
obuwia i odzie ży ochr. 45 71,43% 18 28,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

kontakt z osobami 
koordynuj ącymi  26 41,27% 30 47,62% 4 6,35% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,76% 

 
 
 Wyniki pokazują, że większość podopiecznych oceniła jakość świadczonej opieki w poszczególnych jej aspektach 
„bardzo dobrze” i „dobrze”. Najwyżej („bardzo dobrze”) oceniono używanie przez opiekunki obuwia i odzieży ochronnej                       
(45 osób), najniżej („bardzo źle”) - zmianę/rotację wśród opiekunek (2 osoby).  
 

6. Czy poza opiek ą świadczon ą przez Miejski O środek Pomocy Społecznej w Lubinie korzysta Pan/Pani  bądź 
korzystał/a w przeszło ści z pomocy:  

 
 

 tak 
rodziny 37 58,73% 
sąsiadów 18 28,57% 
znajomych 12 19,05% 
wolontariuszy 5 7,94% 
prywatnych opiekunek 12 19,05% 
innych instytucji  12 19,05% 

 
 
Spośród wszystkich uczestniczących w badaniu - 14 osób wskazało że poza opieką MOPS w Lubinie nie korzysta/ło                  

z pomocy innych osób czy instytucji. Wśród pozostałych, 49 osób korzystających z innej pomocy, rozkład odpowiedzi był 
następujący: 59% - pomoc rodziny, 29% - pomoc sąsiedzka, 19% - pomoc znajomych, 19% - usługi prywatnych opiekunek,              
19% - pomoc innych instytucji (pielęgniarska opieka długoterminowa i środowiskowa, usługi świadczone przez DDP „Senior”,             
DO „Szarotka”, Fundację im. Św. Brata Alberta), 8% -pomoc wolontariuszy. 

  
7. Jeżeli korzysta Pan/Pani b ądź korzystał/a z dodatkowej pomocy, to prosz ę wskazać dlaczego?  

 
 

jest tańsza lub bezpłatna 11 17,46% 
jest świadczona również w godzinach popołudniowych, wieczornych, w niedziele i święta 15 23,81% 
mogę więcej wymagać od osób mi pomagających  4 6,35% 
mogę korzystać z pomocy doraźnie, gdy jest taka potrzeba 16 25,40% 
nie jestem ograniczony/a czasowo i mogę sam/a decydować o liczbie godzin usług w danym dniu 8 12,69% 
lubię towarzystwo innych osób i dzięki temu nie czuję się samotny/a 18 28,57% 
inne odpowiedzi   1 1,59% 
brak danych 20 31,75% 

 
 
 



Jako powody korzystania z dodatkowej pomocy, podopieczni wskazywali, iż lubią towarzystwo innych osób i dzięki temu 
nie czują się samotni (29%), mogą korzystać z pomocy doraźnie, gdy jest taka potrzeba (25%), mają możliwość korzystania                 
z opieki również w godzinach popołudniowych, wieczornych, w niedziele i święta (24%), opieka jest tańsza, bezpłatna (18%), nie 
są ograniczeni czasowo i mogą sami decydować o liczbie godzin świadczonej pomocy (13%), mogą więcej wymagać od osób 
pomagających (6%). 20 osób nie udzieliło odpowiedzi, dlaczego korzystają bądź korzystały z dodatkowej pomocy.  
 

8. Czy nale żałoby co ś zmieni ć, jeśli chodzi o pomoc w formie usług opieku ńczych, z których Pan/Pani korzysta? 
 
 

tak  6 9,52% 
nie 53 84,13% 
brak danych 4 6,35% 

 
 
 84% badanych nie zmieniłoby nic jeśli chodzi o pomoc w formie usług opiekuńczych, z których korzystają. Natomiast              
6 osób odpowiadając na pytanie: Co należałoby zmienić? wskazało na chęć korzystania z opieki również w godzinach 
popołudniowych i nocnych, o stałej porze i przez stałe opiekunki. 4 osoby nie odpowiedziały na pytanie. 
 
 
 
 

opracowała:  
Magdalena Badalewska 
Iwona Kluska 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


