
Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej  

w Gorlicach 

ul. Łukasiewicza 6 

38-300 Gorlice  

tel. 018 3537574  e-mail: gops.gorlice@post.pl 

 

 

 

A N K I E T A 

 

 

dotycząca: potrzeb w zakresie udzielania pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych w Gminie Gorlice   skierowana do mieszkańców Gminy Gorlice mająca na celu 

rozeznanie potrzeby udzielania ww. pomocy. 

 

Bardzo prosimy o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety 

 

Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych 

osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, 

która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, 

wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Na podstawie  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. 2005 Nr 189 poz. 1598 

są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym tj. 

 

1) Uczenie i rozwijanie u podopiecznego umiejętności niezbędnych do samodzielnego  życia 

2) Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia podopiecznego 

3) Rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu 

4) Pomoc mieszkaniowa 

5) Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych 
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     PŁEĆ 

 

      ○ kobieta  

      ○ mężczyzna 

 

      WIEK 

 

      ○  30–45 lat 

      ○  46–55 lat 

      ○  56–65 lat 

      ○  66–75 lat 

      ○  powyżej 75 lat 

 

      STATUS SPOŁECZNY 

 

      ○ osoba korzystająca ze świadczeń  pomocy społecznej 

      ○ osoba niekorzystająca ze świadczeń pomocy społecznej 

 

 

1. Czy kiedykolwiek słyszał Pan /Pani o pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych? 

 

○  Tak, słyszałem/am. 

○  Tak, ale nie zastanawiałem/am się co to za forma pomocy 

○  Nie, nigdy  

 

2. Jakiej pomocy według państwa potrzebują osoby/rodziny u których występuje 

niepełnosprawność i długotrwała choroba ? 

 

○  Pomocy finansowej 

○  Wsparcia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych 

○  Wskazanie innych instytucji, placówek, fundacji świadczących pomoc na rzecz  osób 

niepełnosprawnych 

○  Umieszczenie w placówce zapewniającej całodobową opiekę (zakład opiekuńczo-leczniczy, 

dom pomocy społecznej) 

 

3. Czy zna Pan /Pani  osoby/rodziny w swoim otoczeniu u których występuje 

niepełnosprawność i długotrwała choroba ? 

 

○  Słyszałem/am o takich rodzinach 

○  Znam nielicznie takie osoby/rodziny 

○  Nie słyszałem/am o takich osobach/rodzinach 

 

 

4. Czy zna Pan/Pani osoby dotknięte poniżej przedstawionymi niepełnosprawnościami, które 

mogłyby kwalifikować się do pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych? 

 

○ TAK   ○ NIE       Osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

○ TAK   ○ NIE       Osoby z niepełnosprawnością fizyczną 

○ TAK   ○ NIE       Osoby z zaburzeniami psychicznymi 

○ TAK   ○ NIE       Nie znam takich osób 

  



     5. Jeśli dostrzega Pan/Pani konieczność uruchomienia specjalistycznych usług     

     opiekuńczych, to kto takie usługi powinien świadczyć?  

 

□ Opiekunki środowiskowe  

□ Pielęgniarka środowiskowa 

□ Pracownik socjalny 

□ Specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje  

Inne (jakie?)………………………………………………………………………………… 

 

     6. Czy zwróciłbyś/abyś się o pomoc w formie specjalistycznych usług   

     opiekuńczych w przypadku trudnej sytuacji w Twojej rodzinie? 

 

     ○  Tak 

     ○  Raczej tak 

     ○  Raczej nie 

     ○  Nie 

 

 

 

Dziękujemy za udział w ankiecie. 
 


