
Analiza badań ankietowych przeprowadzonych w
Ośrodka Opiekuń

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjn
Funkcjonuje w strukturze Miejskiego O
opiekuńcze podczas dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 
Placówka dysponuje 35 miejscami

Cyklicznie prowadzone badania ankietowe
usług oraz potrzeby i oczekiwania rodziców
Wydano 27 kwestionariuszy ankiet
w tym dwa otwarte i 13 zamknię
(2 osoby nie podały swoich  danych). 
roku życia a 3 po 50. Najliczniejsza grupa to osoby z
z zawodowym, 5 wyższym i 2
w rodzinie pełnej, troje w niepełnej. 

Respondenci w pierwszym pytaniu: ,,W jaki sposób Pani/Pan trafiła/trafił z dzieckiem do OR”
najczęściej podają, że z polecenia
informację uzyskaną od pracownika socjalnego (po 13%)
sposób” z dopiskiem - od innych rodziców

Przy przyjęciu dziecka do O
że jest ona łatwa, 3 osoby miały z tym trudno

Kolejne pytanie dotyczyło kadry opieku
kontaktów z rodzicami dzieci. Prawie wszyscy 
i terapeutami wzbogaca ich wiedzę
określiła swojego stanowiska.  

Następnie badani wskazywali w
dziecka w Ośrodku. Niżej zamieszczony wykres przedstawia 
        

Jak wynika z pokazanych odpowiedzi, wi
w bezpośrednim kontakcie z personelem
w trakcie indywidualnych rozmów. 

Rodzice z zaangażowaniem 
(96%), podobają im się zajęcia pokazywane podczas tych spotka
mają zdania a 1 nie udzieliła odpowiedzi.  

kadra przekazuje mi informacje w trakcie indywidualnych 

rozmów

sama/sam dopytuję się o swoje dziecko

na bieżąco podczas przyprowadzania bądź odbierania 

dziecka z grupy terapeutycznej

podczas organizowanych „Dni Otwartych”  lub innych 

spotkań dla rodziców

w inny sposób, (jaki?).

w ogóle nie uzyskuję informacji

Sposób pozyskiwania informacji dot. funkcjonowania dziecka w Ośrodku

 ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców dzieci uczę
rodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie – czerwiec 2016 r.

 
Rehabilitacyjny (OR)  jest placówką wsparcia o zasi

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, świadczy specjalistyczne usługi 
podczas dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 

Placówka dysponuje 35 miejscami, wykonuje swoje zadania przez 5 dni w tygodniu
klicznie prowadzone badania ankietowe, pozwalają poznać opinie o jako

usług oraz potrzeby i oczekiwania rodziców.  
kwestionariuszy ankiet, z czego otrzymano 23 wypełnione. Druk zawierał 15 pyta

13 zamkniętych oraz metryczkę. Ankietę wypełniło 19 kobiet i 3 m
osoby nie podały swoich  danych). Po 7 osób było w wieku 21- 30 lat oraz 31

ycia a 3 po 50. Najliczniejsza grupa to osoby z wykształceniem średnim 
2 z podstawowym. W grupie badawczej 19 dzieci wychowuje si

niepełnej.  
Respondenci w pierwszym pytaniu: ,,W jaki sposób Pani/Pan trafiła/trafił z dzieckiem do OR”

polecenia znajomych (ponad 69%), poprzez skierowanie przez lekarza 
od pracownika socjalnego (po 13%). Jedna osoba zaznaczyła odpowied

od innych rodziców.  
do Ośrodka obowiązuje określona procedura. 74% badanych tw
z tym trudności a 3 nie wypowiedziały się w tej kwestii.

Kolejne pytanie dotyczyło kadry opiekuńczo-terapeutycznej zatrudnionej w placówce
Prawie wszyscy respondenci potwierdzają, że kontakt z opiekunami 

wiedzę na temat rozwoju i potrzeb dziecka (96%). Tylko jedna osoba nie 

wskazywali w jaki sposób uzyskują informacje na temat funkcj
żej zamieszczony wykres przedstawia ich wypowiedzi: 

 
Jak wynika z pokazanych odpowiedzi, większość rodziców pozyskuje informacje na bie

rednim kontakcie z personelem tj. podczas przyprowadzania i odbierania dziecka oraz 
trakcie indywidualnych rozmów.  

żowaniem uczestniczą w ,,Dniach otwartych” organizowanych 
ęcia pokazywane podczas tych spotkań (78%). Tylko 

1 nie udzieliła odpowiedzi.   
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Sposób pozyskiwania informacji dot. funkcjonowania dziecka w Ośrodku

ród rodziców dzieci uczęszczających do 
czerwiec 2016 r. 

 wsparcia o zasięgu gminnym. 
wiadczy specjalistyczne usługi 

podczas dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych w wieku  do 18 roku życia. 
5 dni w tygodniu.  

 opinie o jakości świadczonych  

Druk zawierał 15 pytań, 
kobiet i 3 mężczyzn 

lat oraz 31-40, 4 osoby do 50 
średnim - 8, 6 osób 

podstawowym. W grupie badawczej 19 dzieci wychowuje się 

Respondenci w pierwszym pytaniu: ,,W jaki sposób Pani/Pan trafiła/trafił z dzieckiem do OR” 
skierowanie przez lekarza oraz  
zaznaczyła odpowiedź ,,w inny 

procedura. 74% badanych twierdzi, 
ę w tej kwestii. 

terapeutycznej zatrudnionej w placówce oraz 
ą że kontakt z opiekunami 

a temat rozwoju i potrzeb dziecka (96%). Tylko jedna osoba nie 

 informacje na temat funkcjonowania 

 

 rodziców pozyskuje informacje na bieżąco, 
podczas przyprowadzania i odbierania dziecka oraz 

organizowanych w placówce 
 (78%). Tylko  4 osoby (17%) nie 
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W Ośrodku prowadzone s
respondentów czy widzą potrzebę
Aż 83% badanych nie udzieliło 
1 zaproponowała zajęcia z tyflopedagogiki 

Ocenę jakości świadczonych w O
poniższy wykres.  
   

 
Bardzo dobrą ocenę wystawiło 61% badanych, 35
1 osoba zaznaczyła odpowiedź ,,raczej dobre”. Nie zaznaczono odpowiedzi: ,,przeci
Zatem rodzice dzieci pozostających pod opiek
usługi opiekuńcze bardzo wysoko

Jeszcze lepszą ocenę respondenci wystawili prowadzonej w placówce indywidualnej 
i grupowej terapii. Z jej jakości zadowolonych jest 21 osób (91%), 2 osoby
odpowiedź  ,,raczej tak”. W grupie nie było osób niezadowolonych. 

 
 

Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z jako
indywidualnej i grupowej terapii dziecka ?

 tak 

 raczej tak  

raczej nie, (dlaczego) 

nie, (dlaczego?). 

 
 
W jednostce pracują osoby profesjonalnie przygotowane, podejmuj

dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie. P
2 odpowiedzi ,,raczej tak”).      

Pobyt dzieci w Ośrodku a szczególnie 
efekty. Badani zostali poproszeni o wskazanie 
uczęszczają do placówki. Niżej zamieszczony wykres zawiera opinie rodziców:
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rodku prowadzone są różne formy terapii grupowych i indywidualnych
ą potrzebę wprowadzenia innych dodatkowych form, a je

 odpowiedzi na to pytanie, 3 osoby (13%) nie widz
cia z tyflopedagogiki oraz metodą N.C. Kepharta.  
świadczonych w Ośrodku specjalistycznych usług opieku

 wystawiło 61% badanych, 35% uznaje usługi realizowane w O
ź ,,raczej dobre”. Nie zaznaczono odpowiedzi: ,,przeci

Zatem rodzice dzieci pozostających pod opieką Ośrodka oceniają świadczone tam specjalistyczne 
wysoko.  
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. Z jej jakości zadowolonych jest 21 osób (91%), 2 osoby
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ą osoby profesjonalnie przygotowane, podejmujące 
brze i bezpiecznie. Potwierdzają to wszyscy badani (21 odpowiedzi ,,tak”; 

środku a szczególnie wysoki poziom pracy personelu 
zostali poproszeni o wskazanie zmian w rozwoju dzieci jakie nast

żej zamieszczony wykres zawiera opinie rodziców: 
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nie widzą takiej potrzeby, 

rodku specjalistycznych usług opiekuńczych pokazuje 
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ci zadowolonych jest 21 osób (91%), 2 osoby (9%) zaznaczyły 
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 wszelkie starania by 
wszyscy badani (21 odpowiedzi ,,tak”; 

 przynoszą wymierne 
zmian w rozwoju dzieci jakie nastąpiły odkąd 

Jak ocenia Pani/Pan 

jakość świadczonych 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych?



Prawidłowa opieka, pielę
ruchowa dzieci (21% wskazań), staj
rozwija się ich komunikacja i/lub mowa (po 18% wskaza
(13% wskazań), nabywają wiedzę
oraz  nabywają umiejętności społecznego funkcjonowania (

Wśród atutów placówki
specjalistycznych usług opiekuń
wykwalifikowaną kadrą, wyposaż
obiektu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (po 11 osób
terapii, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, pomoc terapeutyczn
zajęć integracyjnych (po 8 osób, po 12%

Dzieci w Ośrodku mogą
zapewnione całodzienne wyżywienie.
do wieku i potrzeb dzieci. Dwie osoby nie miały zdania na ten temat. 

W jednym z końcowych pyta
zwiększą atrakcyjność świadczonych usług? Je
która zaproponowała stworzenie sali terapi
nie udzieliły odpowiedzi.  

Ostatnie pytanie ankiety dotyczył
udzieliło 17 badanych, 6 osób nie 
Rodzice podają, że ich potomstwo ucz
w latach 2000 - 2012,  troje w 
stanowili rodzice dzieci pozostają
którzy korzystają z usług placówki 

 
Podsumowując należy stwierdzi

znaną i dobrze ocenianą. Świadczy o tym mi
że trafiają z chorym (niepełnosprawnym) dzieckiem z
do jednostki jest łatwa i nie sprawia trudno

poprawiła się sprawność ruchowa dziecka 

dziecko stało się bardziej samodzielne w codziennych 

czynnościach życiowych

rozwinęła się komunikacja i/lub mowa dziecka

poszerzył się zakres rozumienia mowy przez dziecko

dziecko ma większą wiedzę na temat otaczającego świata

dziecko nabyło umiejętności społecznego funkcjonowania

dziecko stało się bardziej otwarte i radosne

widać niewielkie zmiany

nie widać żadnych zmian

Jakie nastąpiły zmiany w rozwoju Pani/Pana dziecka, odkąd uczęszcza do 

 
opieka, pielęgnacja i rehabilitacja fizyczna powoduje, że poprawia si

ń), stają się one bardziej samodzielne w zakresie codziennych czynno
 ich komunikacja i/lub mowa (po 18% wskazań), stają się bardziej otwarte i radosne 

ą wiedzę na temat otoczenia (11%), poszerza się ich zakres rozumienia mowy
ści społecznego funkcjonowania (po 9,5%).   

ród atutów placówki, respondenci najczęściej zaznaczali dost
piekuńczych w jednym miejscu (12 osób – 

, wyposażenie w sprzęt i pomoce niezbędne do terapii dzieci i dostosowanie 
obiektu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (po 11 osób, po 16%) oraz szeroki wybór form i metod 

ii, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, pomoc terapeutyczn
, po 12%). 

rodku mogą przebywać od 4 do 9 godzin dziennie. W tym czasie maj
żywienie. Zdaniem ponad 91% badanych żywienie jest dostosowane 

wieku i potrzeb dzieci. Dwie osoby nie miały zdania na ten temat.  
ńcowych pytań kwestionariusza: ,,Czy ma Pani/Pan jakieś
świadczonych usług? Jeśli tak, proszę podać” wypowiedziała si

która zaproponowała stworzenie sali terapii wzrokowej, pozostałe nie miały żadnych propozycji b

iety dotyczyło czasookresu uczęszczania przez dzieci do OR. 
udzieliło 17 badanych, 6 osób nie wypowiedziało się.  

e ich potomstwo uczęszcza do placówki od wielu lat. 7 dzieci 
 2014 r., pięcioro w 2015 i dwoje w 2016. Zatem 

pozostających pod opieką Ośrodka przez 16 lat swojego 
 z usług placówki od niespełna roku.  

ży stwierdzić,  że Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny jest p
Świadczy o tym między innymi deklaracja badanych, którzy twierdz

 z chorym (niepełnosprawnym) dzieckiem z polecenia znajomych. 
sprawia trudności. Kadra opiekuńczo-terapeutyczna wzbogaca wiedz
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ii, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, pomoc terapeutyczną i szeroką ofertę 

 od 4 do 9 godzin dziennie. W tym czasie mają 
żywienie jest dostosowane 

 kwestionariusza: ,,Czy ma Pani/Pan jakieś propozycje, które 
” wypowiedziała się tylko 1 osoba, 

żadnych propozycji bądź 

dzieci do OR. Informacji 

7 dzieci zostało przyjętych 
2016. Zatem grupę badawczą 

swojego życia, ale i tacy, 

Rehabilitacyjny jest placówką 
dzy innymi deklaracja badanych, którzy twierdzą, 

polecenia znajomych. Procedura przyjęcia 
terapeutyczna wzbogaca wiedzę 
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rodziców na temat rozwoju i potrzeb pociech podczas przyprowadzania bądź odbierania dziecka 
z grupy, w trakcie indywidualnych spotkań czy w czasie organizowanych ,,Dni Otwartych”. 

Bogata oferta różnych form terapii (usprawnienie ruchowe, terapia psychologiczna w ujęciu 
systemowym, logopedyczna, neurologopedagogiczna, możliwość korzystania z Sali Doświadczania 
Świata) w pełni zabezpiecza potrzeby niepełnosprawnych dzieci i jest uznawana przez badanych  
za największy atut placówki.  
Specjalistyczne usługi opiekuńcze ocenione zostały na bardzo wysokim poziomie, rodzice 
są zadowoleni z jakości prowadzonej indywidualnej i grupowej terapii, natomiast przebywające 
w Ośrodku dzieci, dzięki staraniom personelu, czują się dobrze i bezpiecznie. 

Troskliwa opieka i profesjonalna terapia - dostosowana do potrzeb, wpływa na poprawę 
sprawności ruchowej dziecka, rozwój umiejętności komunikacyjnych, poszerza jego wiedzę  
o otaczającej rzeczywistości, poprawia funkcjonowanie i wpływa na zwiększenie samodzielności.  
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