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WSTĘP  

 

Efektywna i skuteczna realizacja zadań instytucji pomocy społecznej oraz sprawne 

ich funkcjonowanie wymaga dostępu do aktualnych informacji, które pozwalają 

skutecznie wypełniać zadania wynikające z przepisów prawa. W związku 

z powyższym Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Białymstoku w ramach zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków 

Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt 

„Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji”,  Priorytet I „Zatrudnienie i Integracja 

Społeczna”, Działanie 1.2. „Wsparcie Systemowe Instytucji Pomocy i Integracji 

Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w drugim półroczu 2012 roku 

przeprowadziło po raz kolejny badanie nt. potrzeb informacyjnych z obszaru polityki 

społecznej w województwie podlaskim.  

Badanie zostało przeprowadzone wśród jednostek sektora pomocy i integracji 

społecznej tj. ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, 

domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych. Na 

podstawie wyników badania ankietowego rozpoznano niedobory i luki informacyjne, 

dokonano oceny jakości informacji, z których korzystają jednostki pomocy społecznej.  

Ponadto wskazano problemy społeczne, które powinny zostać poddane pogłębionej 

analizie, celem zwiększenia efektywności działań realizowanych w obszarze polityki 

społecznej.   
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Rozdział 1. Metodologia badania  

 

 

 1.1 METODA I NARZĘDZIE BADAWCZE 

 

Przeprowadzona analiza potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej 

w województwie podlaskim miała charakter badania ilościowego. Narzędziem 

zastosowanym w badaniu był kwestionariusz ankiety. Składał się on z czterech pytań 

o charakterze otwartym, dających swobodę sformułowania odpowiedzi i siedmiu 

zamkniętych, ograniczających odpowiedź do kilku z podanych w ankiecie wariantów. 

Na wstępie badania  respondenci mieli wskazać te grupy społeczne, którymi najczęściej 

zajmują się w swojej pracy. W dalszej kolejności poproszono o ocenę (na skali od 1 do 5, 

gdzie 1 oznacza zdecydowanie negatywną, a 5 zdecydowanie pozytywną ocenę) wartości, 

dostępności oraz aktualności istniejących informacji dotyczących grup zagrożonych 

wykluczeniem. Ankieta zawierała ponadto pytanie o zadania realizowane  przez 

jednostki pomocy społecznej, podczas których wykorzystywane są dostępne 

informacje. Innym elementem badania było też określenie przyczyn trudności 

w dostępie do informacji oraz wskazanie tych problemów społecznych, które wymagają 

najpilniejszego zdiagnozowania i cyklicznej aktualizacji. W badaniu poruszono również 

wątek sposobów upowszechniania informacji z zakresu problematyki społecznej.  

 

 
1.2 CELE BADANIA 

 

Głównym celem badania było zgromadzenie informacji będących punktem 

wyjścia dla dalszych prac badawczych i analitycznych prowadzonych przez Zespół 

Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Białymstoku oraz innych jednostek badawczych. Znajomość deficytów 

informacyjnych pozwoli na realizacje badań, których wyniki, wnioski i rekomendacje 

zostaną praktycznie wykorzystane w planowaniu skutecznych strategii i programów 

rozwiązywania problemów społecznych na poziomie gminy, powiatu, regionu.   

 

Cel główny badania poszerzono o następujące cele szczegółowe:  

 ocena wartości istniejących informacji dotyczących grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

 określenie dostępności do informacji nt. grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 
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 ocena aktualności informacji w obszarze grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

 wskazanie przy realizacji jakich zadań jednostki pomocy społecznej 

wykorzystują informacje dotyczące grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

 identyfikacja przyczyn trudności w dostępie do informacji; 

 wskazanie problemów społecznych, które nie zostały dotychczas 

wystarczająco zdiagnozowane; 

 identyfikacja problemów, w stosunku do których konieczna jest cykliczna 

aktualizacja informacji; 

 wyłonienie problemów społecznych wymagających najpilniejszego 

rozpoznania; 

 określenie preferowanej formy udostępniania informacji z zakresu 

problematyki społecznej.  

 

 

1.3 PRÓBA BADAWCZA ORAZ STRATEGIA DOTARCIA DO RESPOPONDENTÓW  

 

Kwestionariusz ankiety, rozesłano za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

docelowo do 170 podmiotów pomocy i integracji społecznej z terenu województwa 

podlaskiego. Ankietę skierowano do:  

 

 118 ośrodków pomocy społecznej (OPS), 

 14 powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR), 

 21 domów pomocy społecznej (DPS), 

 17 placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

 

Ze względu na fakt, iż wstępnie odnotowano niewielki poziom zwrotów 

wypełnionych ankiet, dodatkowo drogą e-mail oraz telefoniczną zwrócono się do 

instytucji z prośbą o czynny udział w badaniu. W efekcie odnotowano 63% zwrot 

z ośrodków pomocy społecznej, 100% z powiatowych centrów pomocy rodzinie, 71% 

z domów pomocy społecznej oraz 94% z placówek opiekuńczo - wychowawczych. 
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Wykres 1. Liczba ankiet odesłanych przez jednostki organizacji pomocy społecznej 
z terenu województwa podlaskiego 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

  Diagnoza potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej w województwie 

podlaskim została zrealizowana bez większych przeszkód, które mogłyby negatywnie 

wpłynąć na rzetelność i profesjonalizm przeprowadzonego badania ilościowego.  
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ROZDZIAŁ 2. WYNIKI PRZEPROWADZONEGO 
BADANIA 

 

2.1 GRUPY ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM  

W pierwszej części badania poproszono respondentów o wskazanie tych grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym spośród zamieszczonych w ankiecie, którymi 

poszczególne jednostki zajmują się w swojej codziennej pracy. Zagadnienie to ścisłe 

powiązane było z kolejnymi pytaniami o ocenę wartości, dostępności oraz aktualności 

istniejących informacji.  

Poniższa tabela przedstawia sumę wskazań, grup zagrożonych wykluczeniem, 

dokonanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, 

domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo – wychowawcze objęte badaniem.  

 

Tabela 1. Liczba instytucji zajmująca się w swojej pracy poszczególnymi grupami 
zagrożonymi wykluczeniem społecznym (N=119) 

 

 
* Respondent miał możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi 

Źródło: opracowanie własne 

Niepełnosprawni 94

Osoby bezradne w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych 79

Osoby przewlekle chore 77

Osoby długotrwale bezrobotne 74

Osoby uzależnione od alkoholu 73

Osoby żyjące w ubóstwie 71

Ofiary przemocy w rodzinie 71

Rodziny wielodzietne 71

Osoby starsze 68

Osoby samotnie wychowujące dzieci 65

Osoby chorujące psychicznie 63

Dzieci i młodzież zagrożone 

wykluczeniem społecznym 53

Osoby opuszczające zakłady karne 53

Dzieci i młodzież wychowujące się 

poza rodziną 43

Osoby bezdomne 42

Osoby uzależnione od środków 

odurzających (innych niż alkohol) 23

Uchodźcy 13

Osoby należące do mniejszości 

etnicznych i narodowych 4

Imigranci 2

Inny problem 2

Emigranci 1
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Uzyskane wyniki dowodzą, że instytucje pomocy społecznej z terenu 

województwa podlaskiego najczęściej w swojej pracy zajmują się osobami 

niepełnosprawnymi, jako grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Analiza 

wykazała, że 79% jednostek z obszaru sektora pomocy i integracji społecznej  

podejmuje działania w tym obszarze.    

Znaczny odsetek placówek z terenu województwa podlaskiego, w ramach 

wykonywanych zadań oraz świadczonych usług realizuje działania  na rzecz osób 

bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (66%) oraz osób przewlekle 

chorych (64%). Spośród ogółu respondentów - 62% w swojej pracy udziela pomocy 

osobom bezrobotnym, natomiast 61% uzależnionym od alkoholu. 

Najrzadziej wskazywane kategorie społeczne, na rzecz których jednostki pomocy 

społecznej podejmują działania to emigranci (1%), imigranci (2%) oraz mniejszości 

narodowe i etniczne – (3%).  

Respondenci badania mieli również możliwość wskazania innych grup klientów 

pomocy społecznej, niż wymienione w kafeterii odpowiedzi, na rzecz których realizują 

zadania. Wśród odpowiedzi pojawiły się: rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe 

oraz spokrewnione, osoby stosujące przemoc, sprawcy przemocy czy też młodzież 

zdemoralizowana.  
 

Tabela 2. Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym w pracy badanych instytucji 

 

* Respondent miał możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi 

Źródło: opracowanie własne 

OGÓŁEM OPS PCPR DPS POW

N=119 N=74 N=14 N=15 N=16

% % % % %

Osoby bezdomne 35 43 7 47 13

Dzieci i młodzież zagrożone 

wykluczeniem społecznym 45 38 93 7 69

Dzieci i młodzież wychowujące się 

poza rodziną 36 18 100 7 94

Rodziny wielodzietne 60 82 21 0 44

Osoby bezradne w sprawach 

opiekuńczo - wychowawczych 66 80 86 13 38

Osoby długotrwale bezrobotne 62 86 21 13 31

Osoby należące do mniejszości 

etnicznych i narodowych 3 3 14 0 0

Imigranci 2 3 0 0 0

Emigranci 1 1 0 0 0

Niepełnosprawni 79 82 100 93 31

Osoby przewlekle chore 64 81 29 67 13

Osoby opuszczające zakłady karne 45 64 21 0 19

Osoby starsze 57 70 50 60 0

Ofiary przemocy w rodzinie 60 69 93 7 38

Osoby samotnie wychowujące 

dzieci 55 74 36 0 31

Uchodźcy 11 7 50 0 6

Osoby uzależnione od alkoholu 61 78 21 53 25

Osoby uzależnione od środków 

odurzających (innych niż alkohol) 19 22 14 13 19

Osoby żyjące w ubóstwie 60 77 21 33 38

Osoby chorujące psychicznie 53 61 43 53 25

Inny problem 2 0 7 7 6

Grupy zagrożone wykluczeniem 

społecznym 
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Badane ośrodki pomocy społecznej wskazywały najczęściej, że osoby długotrwale 

bezrobotne (86%) oraz rodziny wielodzietne (82%) i osoby niepełnosprawne (82%) 

stanowią najważniejsze zagadnienia ich działalności. Wszystkie powiatowe centra 

pomocy rodzinie wskazały, że realizują działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

oraz dzieci i młodzieży wychowującej się poza rodziną. Z odpowiedzi udzielonych 

przez przedstawicieli domów pomocy społecznej dowiadujemy się, że najczęściej w ich 

kompetencji znajdują się działania na rzecz osób niepełnosprawnych (93%) oraz 

przewlekle chorych (67%). W przypadku placówek opiekuńczo – wychowawczych 

beneficjentami pomocy najczęściej są dzieci i młodzież wychowujące się poza rodziną 

(94%) oraz zagrożone wykluczeniem społecznym (69%). 

Powyższe informacje wskazują na fakt, iż poszczególne instytucje, tj. ośrodki 

pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, 

placówki opiekuńczo – wychowawcze pomagają różnym kategoriom społecznym 

zagrożonym wykluczeniem społecznym w zróżnicowanym stopniu, w zależności od 

potrzeb i pełnionych funkcji.  

 

2.2 OCENA DOSTĘPNYCH INFORMACJI NA TEMAT BENEFICJENTÓW POMOCY 
SPOŁECZNEJ  

  

 Zgodnie z założeniami badania przedstawiciele podmiotów pomocy i integracji 

społecznej, biorący udział w badaniu, dokonali oceny informacji na temat grup 

społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie podlaskim, pod 

względem trzech kryteriów:  

 wartości merytorycznej  informacji, 

 dostępności danych, 

 aktualności informacji. 

Respondenci mieli za zadanie ocenić te informacje w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało 

zdecydowanie negatywną ocenę, natomiast  5 – zdecydowanie pozytywną. 

 Biorąc pod uwagę ocenę wartości merytorycznej informacji dowiadujemy się, 

że najwyżej oceniono informacje nt. osób długotrwale bezrobotnych. Wartość 

uśrednionej oceny wyniosła 4,01. Równie wysoko oceniono wartość informacji na temat 

osób niepełnosprawnych (średnia 3,80) i rodzin wielodzietnych (średnia 3,80). Na 

podstawie dokonanej analizy stwierdzono, że jednostki pomocy społecznej najniżej 

oceniają wartość merytoryczną danych o osobach należących do mniejszości etnicznych 

i narodowych (średnia 2,33), emigrantach  (średnia 2,22) oraz imigrantach (średnia 

1,86). 
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 Poniższy wykres przedstawia uśrednioną strukturę ocen merytorycznej 

wartości informacji wskazaną przez jednostki pomocy społecznej (OPS, PCPR, DPS, 

POW) z terenu województwa podlaskiego.  

 

 

Wykres 2. Ocena wartości merytorycznej informacji na temat grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne 
 

 W dalszej części badania respondenci ocenili dostępności informacji 

dotyczących grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie województwa 

podlaskiego. Dostępność danych stanowi istotną rolę w procesie podejmowania 

działań. Z analizy odpowiedzi dotyczących przystępności informacji wynika, że 

najwyższą oceną otrzymały materiały informacyjne nt. osób długotrwale bezrobotnych. 

Średnia ocen wszystkich beneficjentów badania wyniosła 3,93. Na drugim miejscu, ze 

średnią ocen 3,72 uplasowały się informacje dotyczące rodzin wielodzietnych. Wysoką 

pozycje pod względem dostępności danych osiągnęła również kategoria „osoby 

starsze” (średnia 3,71).  
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Wykres 3. Ocena dostępności informacji według badanych instytucji 
 

 

Źródło: opracowanie własne 
 

 

Najgorzej oceniany jest dostęp do informacji dotyczący imigrantów i emigrantów 

(średnia 2,00). 

Uczestnicy badania ocenili również aktualność informacji dotyczących różnych 

grup klientów pomocy społecznej. Jest ona jednym z podstawowych kryteriów 

warunkujących przetwarzanie danych i mówi w jakim stopniu informacja określa stan 

rzeczywisty. Wyniki badania pokazują, że respondenci wysoko ocenili aktualność 

danych w obszarze długotrwałego bezrobocia (średnia 3,97), co ilustruje poniższy 

wykres nr 4. Równie wysoko oceniono aktualność danych o osobach starszych (średnia 

3,70) i rodzinach wielodzietnych (średnia 3,69).  
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Wykres 4. Ocena aktualności informacji według badanych instytucji 
 

                
 

Źródło: opracowanie własne 
 
 

Warto odnotować, iż najwyższy odsetek wskazań w przypadku aktualności 

danych dotyczy odpowiedzi „inne” niż wskazane w kwestionariuszu ankiety. Analiza 

wykazała, że najniżej oceniono aktualność danych o emigrantach (średnia 1,80), 

imigrantach (średnia 2,00) i osobach należących do mniejszości etnicznych (średnia 

2,13).  
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Osoby starsze

Osoby długotrwale bezrobotne

Inny problem

1,80 

2,00 

2,13 

2,81 

2,90 

3,08 

3,28 

3,33 

3,36 

3,39 

3,39 

3,44 

3,47 

3,51 

3,52 

3,63 

3,66 

3,69 

3,70 

3,97 

4,50 
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2.3 WYKORZYSTYWANIE DOSTĘPNYCH INFORMACJI O GRUPACH ZAGROŻONYCH 
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM PRZEZ JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Jednym z celów przeprowadzonego badanie nt. identyfikacji potrzeb 

informacyjnych było poznanie, przy realizacji jakich zadań jednostki organizacji 

pomocy społecznej wykorzystują dostępne informacje o grupach społecznych 

zagrożonych wykluczeniem społecznym .   

W przypadku ośrodków pomocy społecznej dostępne zasoby informacyjne 

najczęściej wykorzystywane są przy realizacji zadań własnych i zleconych, przy 

udzielaniu beneficjentom pomocy społecznej: wsparcia finansowego, pomocy 

niematerialnej, poradnictwa, pracy socjalnej z rodzinami bezradnymi życiowo 

i wychowawczo, z osobami żyjącymi w ubóstwie, osobami starszym, chorującymi 

przewlekle,  niepełnosprawnymi lub z problemem alkoholowym.  

Informacje te są również pomocne przy opracowywaniu strategii, programów 

pomocy społecznej czy projektów systemowych. Niektóre jednostki wskazywały, że 

zasób dostępnych informacji jest pomocny przy rozwijanie nowych form pomocy, 

opracowywaniu oceny zasobów pomocy społecznej, organizacji różnego rodzaju 

konferencji, szkoleń, kursów. 

  Przedstawiciele większości powiatowych centrów pomocy rodzinie wykazali, 

że informacje dotyczące klientów pomocy społecznej najczęściej wykorzystywane są 

przy realizacji zadań własnych wynikających z ustaw:  

 o pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze, 

usamodzielnienie), 

 o pomocy społecznej (prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej, 

prowadzenie mieszkań chronionych, powiatowych ośrodków wsparcia, opracowywanie 

strategii), 

 o rehabilitacji społecznej i zawodowych osób niepełnosprawnych (rehabilitacja 

społeczna, dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocnych, 

likwidacje barier architektonicznych, technicznych, w poruszaniu się, warsztaty terapii 

zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne) 

 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (opracowywanie i realizacja programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz programów oddziaływań korekcyjno- 

edukacyjnych) 

 o ochronie zdrowia psychicznego, 

 o samorządzie powiatowym. 

 Analiza odpowiedzi udzielonych przez PCPR wskazuje, że dostępne zasoby 

informacyjne o grupach osób zagrożonych wykluczeniem stanowią podstawę 

opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych, programów oraz 

projektów systemowych realizowanych na terenie powiatów na rzecz rodzin 

dysfunkcyjnych oraz zagrożonych wykluczeniem.  
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 Pracownicy domów pomocy społecznej, którzy wzięły udział w badaniu, 

w odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu wykorzystania zasobów informacyjnych 

dotyczących grup zagrożonych wykluczeniem społecznym najczęściej stwierdzali, że 

wykorzystują je przy:  

 realizacji działalności statutowej (np. świadczeniu całodobowych usług opiekuńczych, 

bytowych i wspomagających, w tym pielęgnacja osób starszych przewlekle chorych 

i niepełnosprawnych, pracy socjalnej, organizacji terapii zdjęciowej, pomocy 

psychologicznej i aktywizacyjnej itp.), 

 realizacji zadań wynikających z ustaw oraz programów,  

 identyfikacji i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców (tj. aktywizacji mieszkańców 

DPS, rozwijaniu integracji mieszkańców DPS ze środowiskiem zewnętrznym, przy 

adaptacji mieszkańców do warunków w DPS), 

 tworzeniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańców DPS, 

 podnoszeniu jakości realizowanych zadań. 

W opinii przedstawicieli badanych placówek opiekuńczo - wychowawczych 

dostępne informacje najczęściej wykorzystywane są przy realizacji zadań z zakresu:  

 profilaktyki  społecznej, 

 świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, edukacyjnych 

skierowanych do wychowanków oraz ich rodzin, 

 zajęć specjalistycznych z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zajęć 

naprawczych dla dzieci wychowujących się poza rodziną, pedagogizacji 

rodziców (wykluczonych społecznie i bezradnych wychowawczo),  

 planowanych projektów,  

 planowaniu i realizacji zadań związanych z losem dzieci usamodzielniających się 

(opuszczających placówkę). 
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2.4 BARIERY W DOSTĘPIE DO INFORMACJI 

 

Kolejny etap badania polegał na określeniu głównych barier w dostępie do 

informacji o grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym. W niniejszym badaniu 

przyjęto, że przyczyny trudności w dostępie do informacji mogą wynikać z: 

 przeszkód formalno – prawnych 

 przeszkód nieformalnych, 

 odpłatności za korzystanie z informacji, 

 problemów z identyfikacją źródeł informacji, 

 trudności z interpretacją danych. 

Formalno - prawne przeszkody zostały wskazane w kwestionariuszu ankiety 

jako pierwszy czynnik pod względem trudności w dostępie do informacji. Pod 

pojęciem trudności formalno-prawne rozumie się np. ochronę danych osobowych czy 

też brak oficjalnych dostępnych statystyk.  

Wykres 5. Formalno - prawne przeszkody w dostępie do informacji 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Z informacji uzyskanych w drodze badania wynika, że największe trudności 

w dostępie do informacji w tym zakresie występują w przypadku osób 

niepełnosprawnych (średnia 26,05%). Równie duże utrudnienia dotyczą informacji 

o osobach chorujących psychicznie i  przewlekle chorych (po 20,17%). Najrzadziej 

badane instytucje wskazywały trudności formalno – prawne w dostępie do danych 

o imigrantach i emigrantach (po 2,52%). 

Kolejna przeszkoda to  utrudnienia nieformalne. Jest to np. niechęć instytucji do 

upublicznienia informacji, brak opracowań, publikacji z danymi itp. Poniższa tabela 

przedstawia szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów dotyczących utrudnień 

o charakterze nieformalnym w pozyskiwaniu informacji o poszczególnych kategoriach 

społecznych zagrożonych wykluczenie społecznym.  

 

Tabela 3. Nieformalne przeszkody w dostępie do informacji 
 

 

Źródło: opracowanie własne 

 
 

Z rozkładu odpowiedzi wynika, iż najwięcej utrudnień nieformalnych występuje 

w przypadku pozyskiwania informacji o: 

 

Ofiary przemocy w rodzinie 18,49%

Osoby bezradne w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych 17,65%

Osoby uzależnione od alkoholu 17,65%

Dzieci i młodzież zagrożone 

wykluczeniem społecznym 15,13%

Niepełnosprawni 14,29%

Osoby chorujące psychicznie 14,29%

Osoby samotnie wychowujące dzieci 13,45%

Osoby żyjace w ubóstwie 12,61%

Dzieci i młodzież wychowujące się 

poza rodziną 11,76%

Rodziny wielodzietne 11,76%

Osoby długotrwale bezrobotne 11,76%

Osoby przewlekle chore 11,76%

Osoby starsze 11,76%

Osoby bezdomne 8,40%

Osoby opuszczajace zakłady karne 6,72%

Osoby uzależnione od środków 

odurzających (innych niż alkohol) 5,88%

Osoby należące do mniejszości 

etnicznych i narodowych 2,52%

Imigranci 2,52%

Uchodźcy 2,52%

Emigranci 1,68%
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 ofiarach przemocy w rodzinie (średnia 18,49%), 

 osobach bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (średnia 

17,65%), 

 osobach uzależnionych od alkoholu (średnia 17,65%).  

Najmniejsze przeszkody nieformalne odnotowano w dostępie do informacji na 

temat emigrantów (średnia 1,68%), uchodźców (średnia 2,52%) i imigrantów 

(średnia 2,52%).  

Wśród gro problemów jakie utrudniają dostęp do informacji wymienia się 

również odpłatność za korzystanie z danych. Na tę trudność badani wskazywali 

stosunkowo rzadko, o czym świadczy niski poziom wskazań. Analiza przeprowadzona 

w toku badania wykazała, że odpłatność za dane najbardziej utrudnia dostęp do 

informacji na temat: dzieci i młodzieży wychowujących się poza rodziną, osób 

bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i rodzin wielodzietnych. 

Najmniejszą przeszkodę, w postaci opłat za możliwość korzystania z informacji 

odnotowano w przypadku danych nt. uchodźców, emigrantów, osób uzależnionych od 

środków odurzających (innych niż alkohol) i osób starszych (po 0,84%). 

 

Wykres 6. Odpłatność za dostęp do informacji 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Dzieci i młodzież wychowujące się poza rodziną

0,84% 

0,84% 

0,84% 

0,84% 

1,68% 

1,68% 

1,68% 

1,68% 

1,68% 

1,68% 

1,68% 

1,68% 

1,68% 

2,52% 

2,52% 
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2,52% 

2,52% 

3,36% 

4,20% 
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 Kolejna bariera w dostępie do danych o grupach zagrożonych wykluczeniem 

społecznym to problem z identyfikacją źródeł informacji. Prawie co piąty respondent 

wskazał, że problem ten dotyczy danych o osobach niepełnosprawnych (średnia 

21,01%) i przewlekle chorych (średnia 20,17%). Równie często wskazywano tę barierę 

w przypadku informacji o dzieciach i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym 

(średnia 17,65%) oraz o beneficjentach pomocy społecznej bezradnych w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych (średnia 16,81%). Najrzadziej zaś wskazywano na dane 

opisujące osoby należące do mniejszości etnicznych i narodowych (2,25%), emigrantów 

i imigrantów (po 1,68%). 

   

 

Wykres 7. Problemy z identyfikacją źródeł informacji 
 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 Respondenci badania wskazywali też na trudności z interpretacją dostępnych 

danych. Zgodnie z wynikami pozyskanymi w efekcie prac badawczych utrudnienie to 

dotyczy głównie informacji związanych z osobami niepełnosprawnymi (13,45%). Co 

dziesiąty ankietowany wskazał, że problem ten odnosi się również do zasobów 

informacyjnych nt. osób uzależnionych od alkoholu.   
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Wykres 8. Trudności z interpretacją danych 
 

 
 
 

Źródło: opracowanie własne 
 

 Najmniej trudności stwarza ankietowanym interpretacja informacji dotyczących 

uchodźców (średnia 0,84%) oraz osób należących do mniejszości etnicznych 

i narodowych (średnia 1,68%).  
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2.5 POTRZEBA DIAGNOZOWANIA „STARYCH” I „NOWYCH” PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH 

 

W przeprowadzonym badaniu podjęto temat niezdiagnozowanych na terenie 

województwa podlaskiego „starych” i „nowych” problemów społecznych. Celem 

badania było poznanie, w jakich obszarach badawczych istnieją luki informacyjne. Do 

respondentów skierowane pytanie w formie otwartej, z prośbą o wskazanie tych 

problemów społecznych (zarówno „starych” jak i „nowych”), które ich zdaniem nie 

zostały dotychczas wystarczająco zbadane.   

Po dokonaniu kategoryzacji uzyskanych odpowiedzi stworzono hierarchię 

potrzeb badawczych.   

Ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego najpilniej 

zgłaszały potrzebę uzupełnienia luk w zasobach informacyjnych następujących 

„starych” obszarów problemowych:  

 przemoc w rodzinie,  

 bezrobocie, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (w tym wśród  osób  

młodych, 

 uzależnienie od alkoholu, 

 sytuacja osób niepełnosprawnych, 

 bezdomność, 

 uzależnienie od środków odurzających (innych niż alkohol), 

 rodziny wielodzietne, 

 ubóstwo, 

 osoby samotnie wychowujące dzieci, 

 problemy osób starszych, 

 narkomania,  

 choroby psychiczne.  

*kolejność wskazanych powyżej problemów wynika z częstotliwości wskazywania ich przez 

 respondentów badania 
 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia przedstawiciele ośrodków pomocy 

społecznej w pierwszej kolejności wskazywali na potrzebę przeprowadzenia diagnozy 

w obszarze przemocy w rodzinie, co czwarta osoba udzieliła takiej odpowiedzi. Można 

domniemywać, iż skala owego zjawiska na terenie gmin województwa podlaskiego jest 

na tyle duża, że problem ten wymaga regularnego monitorowania. 
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Oprócz wymienionych powyżej problemów, pojedyncze OPS – y wskazywały 

także na potrzebę diagnozowania sytuacji wśród: dzieci i młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym, osób opuszczających zakłady karne, osób chorych 

długotrwale. Wśród „starych” problemów niewystarczająco zdiagnozowanych 

wymieniano również: prace „na czarno”, współpracę z organizacjami pozarządowymi, 

sytuację materialną rodzin, uchodźctwo, eurosieroctwo, uzależnienie od gier 

komputerowych w sieci, od zakładów buchmacherskich, gier w automatach, salonach, 

kasynach.  

 Respondentów zapytano również o „nowe” problemy społeczne, które nie 

zostały dotychczas wystarczająco zdiagnozowane. Przedstawiciele OPS najczęściej 

wskazali wśród nich: eurosieroctwo i migracje zagraniczne, uzależnienie od Internetu, 

hazardu, narkomanie, rozwody i separacje, uzależnienia od gier oraz od pomocy 

społecznej. Pojedyncze jednostki pośród „nowych problemów społecznych” nt., których 

brak jest aktualnych informacji wyliczali: 

 

 bezrobocie absolwentów szkół średnich i wyższych, 

 obniżający się wiek osób korzystających z pomocy społecznej, 

 pauperyzację rodzin, 

 rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny, 

 usługi specjalistyczne dla dzieci, 

 placówki wsparcia dziennego dla dzieci w województwie podlaskim, 

 dopalacze, 

 problem „życia na kredyt”, 

 żebractwo, 

 finansowanie nowych zadań samorządu, 

 agresję rodziców, opiekunów w stosunku do własnych dzieci, 

 osamotnienie, depresję, 

 choroby społeczne, 

 samookaleczenia w okresie dorastania, 

 przemoc psychiczną, seksualną i ekonomiczną, 

 prostytuowanie się nieletnich. 

 

Swoje stanowisko nt. luk informacyjnych w diagnozowaniu „starych” 

i „nowych” problemów przedstawiły też powiatowe centra pomocy rodzinie. Analiza 

odpowiedzi dotyczących braków informacyjnych wśród monitoringu „starych 

problemów” wskazuje na potrzebę zdiagnozowania na terenie powiatów następujących 

obszarów badawczych: niepełnosprawność oraz przemoc (w rodzinie, wobec osób 

starszych, w środowisku pracy). Pojedyncze jednostki powiatowe wskazywały na 

problemy następujących grup społecznych: osób przewlekle chorych, osób starszych, 

opuszczających zakłady karne, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem, młodzieży 

opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze. Ponadto 

zasygnalizowano potrzebę przeprowadzenia analiz w przedmiocie: alkoholizmu, 
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konfliktów międzypokoleniowych, bezradności w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych oraz rozpadu związków małżeńskich z dziećmi niepełnosprawnymi. 

W przypadku potrzeb informacyjnych nt. „nowych” problemów powiatowe 

centra pomocy rodzinie wymieniały najczęściej eurosieroctwo i handel ludźmi. 

Pojedyncze PCPR – y zgłosiły następującą tematykę badawczą: 

 samotność,  

 samotność macierzyństwa, 

 powrót z zagranicy osób chorych nieubezpieczonych, 

 uzależnienie cywilizacyjne (zwłaszcza Internet, komputer, telefony komórkowe, 

hazardy itp.), 

 uzależnienia od nowych środków odurzających (w tym problem dopalaczy), 

 prostytucja nieletnich, 

 przemoc wobec starszych, 

 współżycie seksualne nastolatek, 

 konflikty porozwodowe w sprawie kontaktów z dziećmi. 

 

Z analizy kwestionariuszy ankiet wypełnionych przez domy pomocy społecznej 

wynika, że najistotniejszym „starym” problemem wymagającym zdiagnozowania jest 

alkoholizm osób zamieszkujących w DPS. Przedstawiciele domów pomocy społecznej 

wskazywali pojedynczo również na takie problemy jak: depresja osób starszych, 

konflikty wśród mieszkańców DPS, izolację społeczną osób niepełnosprawnych, bariery 

architektoniczne, przeszkody formalno - prawne oraz trudności w finansowaniu 

placówek pomocy społecznej, narkomania, problemy osób chorych psychicznie, powrót 

do środowiska osób opuszczających DPS, wyuczona bezradność mieszkańców domów 

pomocy społecznej.  

Wśród nowych problemów społecznych, które nie zostały dotychczas 

wystarczająco zdiagnozowane domy pomocy społecznej, które wzięły udział 

w badaniu wymieniają: problem braku miejsc pracy chronionej dla osób 

niepełnosprawnych, problem seksualności osób niepełnosprawnych,  uzależnienia od 

Internetu, problem kierowania do DPS osób z wieloletnim uzależnieniem od alkoholu 

oraz osób starszych, wymagających opieki, aspołecznych, agresywnych, zakłócających 

spokój starszym i schorowanym mieszkańcom, trudności we współpracy z rodzinami 

mieszkańców. 

Pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych za najważniejsze „stare” 

problemy społeczne wymagające odpowiedniej diagnozy uznają: 

 alkoholizm rodziców wychowanków placówek, 

 uzależnienie od substancji psychoaktywnych, dopalacze, zachowania 

dewiacyjne,  

 trudności w regulowaniu sytuacji prawnych dzieci umieszczanych 

w rodzinach adopcyjnych i zastępczych, 

 efektywność pracy kuratora rodzinnego i społecznego,  
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 eurosieroctwo,  

 przemoc w rodzinach, 

 problem zaniedbywania dzieci na rzecz podniesienia standardu życia, 

pozycji społecznej i zawodowej, 

 różnorodność form opieki zastępczej, wynikającej z indywidualnych 

potrzeb dziecka,  

 bezrobocie wśród absolwentów wszelkiego typu szkół rozpoczynających 

ścieżkę zawodową,  

 edukację osób niepełnosprawnych, 

 trudności w usamodzielnianiu się wychowanków,  

 zaspokajanie potrzeb dzieci w rodzinach, 

 wykorzystywanie seksualne, 

 bezradność życiową. 

 

Wśród „nowych” problemów społecznych luki informacyjne dotyczą głównie 

tematyki uzależnień oraz losów wychowanków opuszczających placówki. Wśród 

uzależnień respondenci wymieniają: zażywanie środków psychoaktywnych, 

sexocholizm internetowy, uzależnienie od komputera, Internetu oraz innych środków 

masowego przekazu. Pośród zagadnień, które wymagają uzupełnia wymieniano 

ponadto bezrobocie, bezdomność usamodzielnionych wychowanków, euroturystykę 

zarobkową, wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży, diametralnie obniżony 

wiek inicjacji seksualnej, sytuację młodocianych matek (przed 18 rokiem życia), brak 

motywacji i odpowiedniego wykształcenia wychowanków, prostytucję wśród 

nieletnich, samookaleczenia dzieci i młodzieży, adaptację byłych wychowanków na 

rynku pracy.  

Reasumując informacje pozyskane w drodze badania ankietowego od jednostek 

sektora pomocy i integracji społecznej warto podkreślić, iż na terenie województwa 

podlaskiego istnieje cały wachlarz problemów społecznych, zarówno tych starych jak 

i nowych, które należałoby zdiagnozować w celu wypełnienia braków i luk 

informacyjnych.   
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2.6 PROBLEMY SPOŁECZNE WYMAGAJĄCE CYKLICZNEJ AKTUALIZACJI DANYCH  

  

Jakość informacji w znacznym stopniu zależy od cykliczności aktualizacji danych. 

Jednym z elementów przeprowadzonego badania było poznanie opinii przedstawicieli 

jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego nt. tego, które 

problemy społeczne na terenie województwa podlaskiego wymagają systematycznego 

uaktualniania.   

W wyniku odpowiedzi uzyskanych od przedstawicieli ośrodków pomocy 

społecznej dowiadujemy się, że cyklicznej aktualizacji wymagają informacje na niżej 

wymienione problemy społeczne. 

 
Rysunek 1. Problemy społeczne na terenie województwa podlaskiego wymagające 

cyklicznej aktualizacji danych według przedstawicieli OPS 

 

*kolejność wskazanych powyżej problemów wynika z częstotliwości wskazywania ich przez 

 respondentów badania 

Źródło: opracowanie własne 

Według ośrodków pomocy społecznej biorących udział w badaniu cyklicznej 

aktualizacji najpilniej powinny być poddawane zjawiska przemocy w rodzinie 

oraz bezrobocia. Prócz wymienionych powyżej wymieniono również pojedyncze 

problemy, które należy systematycznie aktualizować tj. pauperyzację rodzin czy 

sytuację osób opuszczających zakłady karne.    

W przypadku powiatowych centrów pomocy rodzinie zjawiska wymagające 

cykliczności badania to niepełnosprawność i przemoc w rodzinie. Badani wskazują na 

przemoc  

bezrobocie 

alkoholizm 

niepełnosprawność 

ubóstwo 

choroby psuchiczne 

bezradność w sprawach opiekuńczo -
wychowawczych 

bezdomność 

uzależnienia 
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potrzebę aktualizacji bazy danych o osobach niepełnosprawnych z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności przez ZUS, KRUS oraz powiatowe i wojewódzkie 

zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. 

Domy pomocy społecznej biorące udział w badaniu zgłaszają potrzebę cyklicznej 

aktualizacji danych nt. skali zjawiska alkoholizmu. Ponadto dostrzegają potrzebę 

aktualizacji przepisów prawnych oraz zmian w szeroko rozumianym systemie polityki 

społecznej. Pojedyncze wskazania dotyczyły również takich problemów jak: depresja 

osób starszych,  konflikty wśród mieszkańców, ubóstwo, powody kierowania do DPS 

itp. 

  Przedstawiciele placówek opiekuńczo – wychowawczych, biorący udział 

w badaniu, wśród problemów wymagających regularnej  aktualizacji wymieniają:   

 ubóstwo dzieci, 

 niedożywienie dzieci, 

 przemoc w rodzinie, 

 uzależnienie od alkoholu i innych środków, 

 dewiacje seksualne, 

 zachowania agresywne, 

 przestępczość, 

 pracę w NGO,  

 rozwiązania ekonomii społecznej, 

 efektywność pomagania, 

 analizę losów wychowanków usamodzielnianych,  

 skuteczność pracy kuratorów, asystentów rodziny. 

 

Niektóre jednostki pomocy wskazują w ankiecie, że cykliczna aktualizacja 

informacji konieczna jest w przypadku każdego z problemów społecznych. Generalnie 

można wnioskować, iż poszczególne jednostki pomocy społecznej tj. OPS, PCPR, DPS, 

POW zgłaszają potrzebę systematycznego monitoringu tych problemów społecznych, 

z którymi borykają się w swojej pracy. Warto jednak odnotować, iż wśród problemów 

wymienianych przez respondentów badania ze wszystkich jednostek, zdecydowanie 

dominowała potrzeba cykliczności w badaniach dotyczących przemocy w rodzinie.   
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2.7 PROBLEMY SPOŁECZNE WYMAGAJĄCE NAJPILNIEJSZEGO ROZPOZNANIA 

  

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w ankiecie była diagnoza potrzeb 

w zakresie problemów społecznych wymagających najpilniejszego rozpoznania.  

Odpowiedzi na to pytanie pokrywały się często z poprzednimi wskazaniami 

respondentów. Nie mniej jednak poniżej zaprezentowano wskazania respondentów  

oraz uzasadnienia potrzeby badawczej poszczególnych problemów.   

W pierwszej kolejności ankietowani wskazują na problem przemocy. Problem 

ten jest zjawiskiem niezmiennie złożonym i trudnym do diagnozowania, stąd też luka 

informacyjna w tym obszarze. Ankietowani wskazują na pilną potrzebę badań 

w zakresie przemocy w rodzinie, przemocy wobec dzieci, osób niepełnosprawnych 

oraz agresji w szkole. Przemoc jako zjawisko powszechne w środowiskach rodzinnych 

i lokalnych, należy monitorować celem reagowania i udzielania pomocy ofiarom 

w odpowiednią porę, przeciwdziałania temu zjawisku, ujawnianiu problemu. 

Monitoring problemu wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie tych 

zagrożonych przemocą. Respondenci badania stwierdzają, iż temat przemocy jest 

zagadnieniem wstydliwym. Procedury badawcze prowadzone w tym obszarze 

pozwalają zapobiegać tragediom rodzinnym oraz umożliwiają „przerwanie milczenia”. 

Beneficjenci badania wskazują również na potrzebę pilnego diagnozowania 

negatywnych zjawisk, jakimi są agresja w szkole (agresja wśród uczniów jak i wobec  

nauczycieli) oraz przemoc wobec osób niepełnosprawnych.  

Wśród kolejnych obszarów wymagających najpilniejszego rozpoznania 

wskazano uzależnienia. Decyzją badanych wymienić wśród nich należy alkoholizm 

i narkomanię. Rozwój cywilizacyjny zapoczątkował również nowe formy uzależnień 

takie jak Internet czy świat wirtualny w postaci gier, portali społecznościowych oraz 

hazardu. Coraz częściej mówi się też o uzależnieniach, od środków odurzających tj. 

dopalaczy bądź też innych substancji psychoaktywnych. Są one trudniejsze w dostępie, 

ale ich działania są bardziej destrukcyjne dla organizmu.  

Ponadto coraz bardziej powszechne staje się uzależnienie od Internetu i świata 

wirtualnego, co skutkuje izolowaniem się, głównie młodzieży i dzieci, od rówieśników. 

Spędzanie dużych ilości czasu na grach online albo na portalach społecznościowych 

zaburza stosunki międzyludzkie i powoduje brak więzi społecznych. Rozwijający się 

problem narastającej cyfryzacji powoduje wiele negatywnych efektów ubocznych np. 

zanik tradycyjnych kontaktów społecznych, zubożenie języka polskiego, zaburzenia 

fizyczne i psychiczne, prostytuowanie się czy też zbyt wczesną inicjację seksualną.  

Zapobieganie oraz minimalizowanie skutków jakie niosą ze sobą uzależnienia 

wymaga ciągłej pracy socjalnej nie tylko z osobami uzależnionymi ale również z ich 

rodzinami.  Stały monitoring i rozpoznania w trym obszarze znacznie usprawniłyby 

oraz podniosły jakość działań pomocowych w ty obszarze.   
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Procedura badawcza wykazała, że wśród problemów wymagających szybkiego 

rozpoznania znajdują się również zagadnienia dotyczące osób niepełnosprawnych,  

przewlekle chorych oraz starszych. Respondenci wielokrotnie podkreślają nie tylko 

brak aktualizacji informacji o tych grupach społecznych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym ale wskazują również na brak dostępu do danych w tych obszarach. 

Potrzebę pilnego monitoringu  w przedmiotowym obszarze respondenci argumentują 

następująco: 

 brak bazy danych o osobach przewlekle chorych, brak dostępu do pełnych informacji, 

 brak konkretnych danych nt. niepełnosprawności powoduje małe zainteresowanie OPS 

realizacją projektów poświęconych wyłącznie tej grupie, 

 dostępne są szczątkowe informacje z powiatowego zespołu do spraw orzekania 

o niepełnosprawności, ZUS i  KRUS nie ujawniają informacji o niepełnosprawności, 

 określenie liczby osób niepełnosprawnych jest niezbędne do rzetelnego podziału 

środków finansowych PFRON. 

 

Kolejne problemy społeczne wymagające pilnego zdiagnozowania, wskazane 

przez ankietowanych to bezrobocie, ubóstwo i wiążąca się z nimi trudna sytuacja 

finansowa. Zaproponowane przez respondentów zagadnienia wiążą się głównie ze 

zjawiskiem długotrwałego bezrobocia, a tym samym sytuację ekonomiczną podlaskich 

rodzin (wszystkich nie tylko korzystających z pomocy społecznej). W przypadku 

ostatniego z wymienionych zagadnień, czyli sytuacji ekonomicznej mieszkańców 

Podlasia, respondenci zgłaszają brak informacji w tym obszarze. W związku 

z ubożeniem rodzin, a co za tym idzie z rozwojem nowych problemów społecznych 

z tego wynikających, badania na temat pauperyzacji rodzin oraz skali ubóstwa (w tym 

na obszarach wiejskich) są bardzo pożądane.  

Bezrobocie stanowi problem badawczy, który tak jak powyższe wymaga pilnej 

potrzeby monitoringu i diagnozowania, celem dostosowania form pomocy 

adekwatnych do potrzeb mieszkańców, wynikających z sytuacji społecznej 

i gospodarczej. Oprócz wyżej wymienionych, pilnych do realizacji bloków 

tematycznych, pojedyncze jednostki wymieniały również następującą problematykę 

badawczą:   

 dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, 

 brak możliwości zapewnienia całodobowej opieki osobom samotnym i obłożnie 

chorym, 

 problem z organizowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, 

 zjawisko migracji, 

 ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej. 

 ubóstwo mieszkańców domów pomocy społecznej. 
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2.8 FORMY PREZENTACJI DANYCH ORAZ PREFEROWANA TEMATYKA SZKOLEŃ 

 

Rozpowszechnianie danych uzupełniających braki informacyjne odnosi się 

do działań, dzięki którym uzyskana w drodze procesów badawczych  wiedza, zostaje 

udostępniona szerszej grupie odbiorców. Prezentacja danych oraz udostępnianie 

aktualnych informacji z zakresu polityki społecznej może przybierać różne formy. 

Poniższe zestawienie tabelaryczne prezentuje najbardziej pożądane przez 

przedstawiciel badanych instytucji sposoby rozpowszechniania informacji.  

Tabela 4. Preferowane formy prezentacji danych 
te 

 

Źródło: opracowanie własne 

  Jak obrazuje powyższa tabela najlepszym sposobem prezentacji danych są 

szkolenia. Ponad 60% respondentów wskazało te formę jako najbardziej pożądaną. 

Przedstawiciele jednostek pomocy społecznej wskazują, że równie dobrym sposobem 

przekazywania informacji są konferencje (46%). Nie co mniejszy odsetek, gdyż 42% 

preferuje raporty z badań, które zawierają analizę i interpretację wyników.   

Najmniej popularną formą udostępniania informacji okazują się być graficzne 

zestawienia statystyczne w formie drukowanej (11%) oraz publikowane na stronie 

internetowej (16%).  A więc, z odpowiedzi respondentów wynika, że najlepsze formy 

rozpowszechniania wiedzy polegają na bezpośrednim kontakcie z odbiorcą.  

szkolenia 72

konferencje 55

raporty z badań zawierających analizę                      

i interpretację wniosków 50

raporty wydawane w formie drukowanej 38

raporty z badań zawierające analizę                                

i interpretację wyników publikowanych na 

stronie internetowej 35

tabelaryczne zestawienia statystyczne 

publikowane na stronie internetowej 23

tabelaryczne zestawienia statystyczne                          

w formie drukowanej 20

graficzne zestawienia statystyczne 

publikowane na stronie internetowej 19

graficzne zestawienia statystyczne w formie 

drukowanej 13

inna forma 11
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Jednym z końcowych etapów badania było określenie jakie rodzaje szkoleń 

preferują pracownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy 

rodzinie, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Biorąc 

pod uwagę ogół udzielonych odpowiedzi dowiadujemy się, że największy odsetek 

pracowników jednostek sektora pomocy społecznej zainteresowany jest szkoleniami nt. 

diagnozowania problemów społecznych. Co trzeci ankietowany wskazał, że interesują 

go szkolenia z obszaru identyfikacji i korzystania z zasobów informacyjnych natomiast 

co czwarty preferuje tematykę z zakresu ewaluacji projektów i programów 

społecznych.   

 

Wykres 9. Szkolenia preferowane przez przedstawicieli jednostek pomocy 
społecznej 

 

Źródło: opracowanie własne 

Przyglądając się dokładniej odpowiedziom beneficjentów badania widzimy, że 

wśród pracowników OPS największe zainteresowanie dotyczy szkolenia w zakresie 

diagnozowania problemów społecznych, 66% OPS wskazało tę tematykę. W przypadku 

powiatowych centrów pomocy rodzinie odnotowano największy popyt szkoleniowy 

z obszaru identyfikacji zasobów informacyjnych (57%). Z wskazań dokonanych przez 

przedstawicieli DPS wynika, że zarówno tematyka identyfikacji zasobów 

informacyjnych jak i diagnozowanie problemów społecznych cieszyła by się dużym 

powodzeniem (60%). Placówki opiekuńczo – wychowawcze największą potrzebę 

zgłaszają w temacie identyfikacji i korzystania z zasobów informacyjnych, co obrazuje 

poniższa tabela.  
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Tabela 5. Zapotrzebowanie szkoleniowe wśród badanych 
 

 

Źródło: opracowanie własne 
 

 

WNIOSKI  

 
 

1) Instytucje pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego (ogółem) 
najczęściej w swojej pracy zajmują się następującymi grupami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym: osobami niepełnosprawnymi, osobami bezradnymi 
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, osobami przewlekle chorymi. 
Najrzadziej natomiast klientami pomocy są: emigranci, imigranci oraz 
przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych. 
  

2) Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego pod względem 
wartości oceny merytorycznej najwyżej oceniają informacje nt. osób długotrwale 
bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz rodzin wielodzietnych, najniżej 
natomiast dotyczące imigrantów, emigrantów oraz mniejszości narodowych 
i etnicznych. 
 

3) Pod względem dostępności najwyżej oceniono informacje o osobach długotrwale 
bezrobotnych, rodzinach wielodzietnych oraz osobach starszych, najniżej 
oceniono zasoby informacyjne dotyczące osób opuszczających zakłady karne, 
bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz bezdomnych.   
 

4) Ocena aktualności dostępnych informacji wykazała największe braki 
w informacjach nt. osób przewlekle chorych, samotnie wychowujących dzieci 
oraz bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Za najbardziej 
aktualne uznano dane o osobach długotrwale bezrobotnych, starszych oraz 
rodzinach wielodzietnych.  
 

5) Ośrodki pomocy społecznej dostępne zasoby informacyjne najczęściej 

wykorzystują: przy realizacji zadań własnych i zleconych oraz przy udzielaniu 

beneficjentom pomocy społecznej w różnych formach.  

 

Szkolenia Ogółem OPS PCPR DPS POW

Identyfikacja i korzystanie z zasobów informacyjnych 54 28 8 9 9

Diagnozowanie problemów społecznych 72 49 6 9 8

Ewaluacja projektów i programów społecznych 42 25 7 6 4
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6) Powiatowe centra pomocy rodzinie dostępne zasoby informacyjne wykorzystują 

przy realizacji zadań własnych wynikających z różnych ustaw, przy 

opracowywaniu strategii rozwiazywania problemów społecznych, programów 

oraz projektów systemowych.   

 

7) Najczęstsze sposoby wykorzystania informacji wśród pracowników domów  

pomocy społecznej to: realizacja działalności statutowej, realizacja zadań 

wynikających z ustaw oraz programów, identyfikacja i zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców.  

 

8) Placówki opiekuńczo - wychowawcze dostępne informacje wykorzystują przy 

realizacji zadań z zakresu profilaktyki społecznej jak również podczas udzielania 

świadczeń dla wychowanków.  

 

9) Największe trudności formalno - prawne w dostępie do informacji występują 

w przypadku pozyskiwania danych o osobach niepełnosprawnych, chorych 

psychicznie oraz przewlekle, najmniejsze natomiast odnoszą się do imigrantów, 

emigrantów, osób należących do mniejszości etnicznych i narodowych.  

 

10) Najwięcej przeszkód nieformalnych występuje w przypadku informacji 

o ofiarach przemocy w rodzinie, osobach bezradnych w sprawach opiekuńczo –

wychowawczych oraz osobach uzależnionych od alkoholu, najmniej 

w odniesieniu do danych o emigrantach, uchodźcach i imigrantach.  

 

11) Odpłatność za dostęp do informacji stanowi nieznaczną trudność, w porównaniu 

z powyżej wskazanymi, aczkolwiek najczęściej występuje w przypadku 

informacji o dzieciach i młodzieży wychowującej się poza rodziną, osobach 

bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, rodzinach 

wielodzietnych. Najmniejszą przeszkodę, w postaci opłat za możliwość 

korzystania z informacji odnotowano w przypadku danych nt. uchodźców, 

emigrantów, osób uzależnionych od środków odurzających (innych niż alkohol) 

i osób starszych. 

 

12) Problemy z identyfikacja informacji dotyczą najczęściej informacji o osobach 

niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz o dzieciach i młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym. 

 

13) Utrudnienie w postaci trudności z interpretacją danych dotyczy informacji 

o osobach niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu, ofiarach przemocy 

w rodzinie.    
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14) Problemy społeczne, które do tej pory nie zostały wystarczająco zdiagnozowane 

to:  

 „STARE” PROBLEMY „NOWE” PROBLEMY 

OPS 
przemoc w rodzinie, bezrobocie, 

bezradność w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych 

eurosieroctwo i migracje zagraniczne, 

uzależnieni od Internetu, hazardu, 

narkomania, rozwody i separacje 

PCPR niepełnosprawność, przemoc Eurosieroctwo, handel ludźmi 

DPS 
alkoholizm osób zamieszkujących 

w DPS 

brak miejsc pracy chronionej, seksualność 

osób niepełnosprawnych, uzależnienia od 

Internetu 

POW 
alkoholizm rodziców wychowanków 

placówek, uzależnienia 

uzależnienia, losy wychowanków 

opuszczających placówki 

 

 

15) Problemy społeczne wymagające cyklicznej aktualizacji to: przemoc, bezrobocie 
i alkoholizm, zaś wymagające najpilniejszego rozpoznania – przemoc, 
uzależnienia, (w tym nowe uzależnienia), zagadnienia dotyczące osób 
niepełnosprawnych, bezrobocia i ubóstwa.   
 

16) Wśród preferowanych form prezentacji danych najczęściej występują szkolenia, 
konferencje oraz raporty z badań zawierające analizę i interpretację wniosków.   
 

17) Pracownicy jednostek pomocy społecznej najczęściej deklarują chęć uczestnictwa 
w szkoleniach nt. diagnozowania problemów społecznych. 
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ZAKON CZENIE  

 
 

  Aby właściwie projektować przyszłe działania Obserwatorium Integracji 

Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz innych 

jednostek analitycznych i badawczych z terenu województwa podlaskiego konieczne 

jest przeprowadzenie identyfikacji niszy problemowej. Uwzględniając powyższe wśród 

przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, tj. ośrodków pomocy społecznej, 

powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej oraz placówek 

opiekuńczo – wychowawczych przeprowadzono badanie ankietowe.  

  Wyniki przeprowadzonej analizy nt. potrzeb informacyjnych instytucji pomocy 

i integracji społecznej dostarczyły istotnej wiedzy dotyczącej gromadzenia, interpretacji, 

sposobów wykorzystania zasobów informacyjnych dotyczących osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym  w województwie podlaskim.  

  Instytucje biorące udział w badaniu wskazały na szerokie spectrum potrzeb 

informacyjnych z obszaru polityki społecznej. Analiza materiału empirycznego 

wykazała, że wiele potrzeb informacyjnych jest zbieżnych dla wszystkich bądź 

większości instytucji biorących udział w badaniu, bez względu na obszar działania. 

Ogólnie rzecz ujmując można stwierdzić, że informacje fragmentaryczne występują 

w przypadku danych nt. osób opuszczających zakłady karne, bezradnych w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych i bezdomnych. W przypadku aktualność danych 

największe braki odnotowano w odniesieniu do danych o osobach przewlekle chorych, 

samotnie wychowujących dzieci oraz bezradnych w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych. Wskazano ponadto problemy społeczne, które nie są wystarczająco 

zdiagnozowane. Wśród nich najczęściej wskazywano: przemoc, alkoholizm, 

niepełnosprawność. Pośród nowych problemów wyliczano eurosieroctwo, handel 

ludźmi, uzależnienia.  

  Jak się okazuje potrzeby zgłoszone przez instytucje podczas badania mają bardzo 

zróżnicowany stopień ogólności, od bardzo ogólnikowych wskazań dotyczących 

danego zagadnienia po informacje o konkretnych kwestiach. Nie mniej jednak 

uzyskane informacje wskazujące braki w zasobach informacyjnym, znacznie ułatwią 

planowanie przyszłych działań badawczych a co za tym idzie przyczynią się do 

większej efektywność prac badawczych.   
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NARZĘDZIE BADAWCZE 

 

Szanowni Państwo, 

  W strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach 
projektu systemowego „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji” od września 2009 roku 
funkcjonuje Obserwatorium Integracji Społecznej. Jednym z licznych zadań OIS jest 
identyfikacja potrzeb informacyjnych z zakresu wiedzy o integracji społecznej w regionie. Mając 
na uwadze powierzone funkcje, komórka nasza ma na celu zapewnienie jednostkom z sektora 
pomocy i integracji społecznej dostępu do zintegrowanych i aktualnych informacji 
wspomagających planowanie lokalnych strategii i programów, w tym ułatwianie oceny 
skuteczności wdrażanych rozwiązań. Obserwatorium prowadzi monitoring i ocenę efektywności 
działań prowadzonych w regionie w zakresie aktywnej polityki społecznej, której celem jest 
reintegracja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 

Chcąc rzetelnie zdiagnozować potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na 
terenie województwa podlaskiego, kierujemy do Państwa ankietę, wyniki której będą 
przedmiotem badań realizowanych przez Obserwatorium Integracji Społecznej w najbliższym 
czasie.  

Uzupełniona przez Państwa ankieta stanowić będzie efektywną i realną diagnozę potrzeb 
społecznych, a przygotowane przez nas Zespół opracowania będą pomocne w Państwa pracy w  

przyszłości.  
 

1. Proszę wskazać te grupy zagrożone wykluczeniem społecznym, którymi zajmuje się 

instytucja przez Pana/nią reprezentowana? 

(Proszę zakreślić dowolną liczbę  odpowiedzi) 

a)    Osoby bezdomne 

b)    Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym 

c)    Dzieci i młodzież wychowujące się poza rodziną 

d)    Rodziny wielodzietne 

e)    Osoby bezradne w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 

f)    Osoby długotrwale bezrobotne 

g)    Osoby należące do mniejszości etnicznych i narodowych 

h)    Imigranci 

i)    Emigranci 

j)    Niepełnosprawni 

k)    Osoby przewlekle chore 

l)    Osoby opuszczające zakłady karne 

m)    Osoby starsze 

n)    Ofiary przemocy w rodzinie 

o)    Osoby samotnie wychowujące dzieci 

p)    Uchodźcy 

q)    Osoby uzależnione od alkoholu 

r)    Osoby uzależnione od środków odurzających (innych niż alkohol) 

s)    Osoby żyjące w ubóstwie 

t)    Osoby chorujące psychicznie 
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u)    Inny problem (jaki?) 
…………………………………………………………………………………….. 

 

2. Proszę ocenić wartość istniejących informacji dotyczących grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, które zostały wymienione przez Pana/nią w pytaniu nr 1, pod 

względem merytorycznym. Proszę ocenić te informacje w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza 

zdecydowanie negatywną ocenę, a 5 zdecydowanie pozytywną ocenę. 

 

Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym 

(Proszę odnieść się tylko do tych grup, które Pan/i wymienił/a w 

pyt. nr 1) 

Ocena 

Osoby bezdomne 1       2        3       4      5 

Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym 1       2        3       4      5 

Dzieci i młodzież wychowujące się poza rodziną 1       2        3       4      5 

Rodziny wielodzietne 1       2        3       4      5 

Osoby bezradne w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych 

1       2        3       4      5 

Osoby długotrwale bezrobotne 1       2        3       4      5 

Osoby należące do mniejszości etnicznych i narodowych 1       2        3       4      5 

Imigranci 1       2        3       4      5 

Emigranci 1       2        3       4      5 

Niepełnosprawni 1       2        3       4      5 

Osoby przewlekle chore 1       2        3       4      5 

Osoby opuszczające zakłady karne 1       2        3       4      5 

Osoby starsze 1       2        3       4      5 

Ofiary przemocy w rodzinie 1       2        3       4      5 

Osoby samotnie wychowujące dzieci 1       2        3       4      5 

Uchodźcy 1       2        3       4      5 

Osoby uzależnione od alkoholu 1       2        3       4      5 

Osoby uzależnione od środków odurzających (innych niż 

alkohol) 

1       2        3       4      5 



37 
 

Osoby żyjące w ubóstwie 1       2        3       4      5 

Osoby chorujące psychicznie 1       2        3       4      5 

Inny problem 1       2        3       4      5 

 

3. Proszę ocenić wartość istniejących informacji dotyczących grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, które zostały wymienione przez Pana/nią w pytaniu nr 1, pod 

względem dostępności tych informacji. Proszę ocenić te informacje w skali od 1 do 5, gdzie 1 

oznacza zdecydowanie negatywną ocenę, a 5 zdecydowanie pozytywną ocenę. 

Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym 

(Proszę odnieść się tylko do tych grup, które Pan/i wymienił/a w 

pyt. nr 1) 

Ocena 

Osoby bezdomne 1       2        3       4      5 

Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym 1       2        3       4      5 

Dzieci i młodzież wychowujące się poza rodziną 1       2        3       4      5 

Rodziny wielodzietne 1       2        3       4      5 

Osoby bezradne w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych 

1       2        3       4      5 

Osoby długotrwale bezrobotne 1       2        3       4      5 

Osoby należące do mniejszości etnicznych i narodowych 1       2        3       4      5 

Imigranci 1       2        3       4      5 

Emigranci 1       2        3       4      5 

Niepełnosprawni 1       2        3       4      5 

Osoby przewlekle chore 1       2        3       4      5 

Osoby opuszczające zakłady karne 1       2        3       4      5 

Osoby starsze 1       2        3       4      5 

Ofiary przemocy w rodzinie 1       2        3       4      5 

Osoby samotnie wychowujące dzieci 1       2        3       4      5 

Uchodźcy 1       2        3       4      5 

Osoby uzależnione od alkoholu 1       2        3       4      5 
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Osoby uzależnione od środków odurzających (innych niż 

alkohol) 

1       2        3       4      5 

Osoby żyjące w ubóstwie 1       2        3       4      5 

Osoby chorujące psychicznie 1       2        3       4      5 

Inny problem 1       2        3       4      5 

 

4. Proszę ocenić wartość istniejących informacji dotyczących grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, które zostały wymienione przez Pana/nią w pytaniu nr 1, pod 

względem aktualności tych informacji. Proszę ocenić te informacje w skali od 1 do 5, gdzie 1 

oznacza zdecydowanie negatywną ocenę, a 5 zdecydowanie pozytywną ocenę. 

Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym 

(Proszę odnieść się tylko do tych grup, które Pan/i wymienił/a w 

pyt. nr 1) 

Ocena 

Osoby bezdomne 1       2        3       4      5 

Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym 1       2        3       4      5 

Dzieci i młodzież wychowujące się poza rodziną 1       2        3       4      5 

Rodziny wielodzietne 1       2        3       4      5 

Osoby bezradne w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych 

1       2        3       4      5 

Osoby długotrwale bezrobotne 1       2        3       4      5 

Osoby należące do mniejszości etnicznych i narodowych 1       2        3       4      5 

Imigranci 1       2        3       4      5 

Emigranci 1       2        3       4      5 

Niepełnosprawni 1       2        3       4      5 

Osoby przewlekle chore 1       2        3       4      5 

Osoby opuszczające zakłady karne 1       2        3       4      5 

Osoby starsze 1       2        3       4      5 

Ofiary przemocy w rodzinie 1       2        3       4      5 

Osoby samotnie wychowujące dzieci 1       2        3       4      5 

Uchodźcy 1       2        3       4      5 
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Osoby uzależnione od alkoholu 1       2        3       4      5 

Osoby uzależnione od środków odurzających (innych niż 

alkohol) 

1       2        3       4      5 

Osoby żyjące w ubóstwie 1       2        3       4      5 

Osoby chorujące psychicznie 1       2        3       4      5 

Inny problem 1       2        3       4      5 

 

5. W realizacji jakich zadań instytucja, którą Pan/i reprezentuje wykorzystuje informacje 

dotyczące grup zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

(Proszę wpisać) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Proszę określić przyczyny trudności w dostępie do informacji o grupach zagrożonych 

wykluczeniem społecznym potrzebnych do realizacji zadań w instytucji, którą Pan/i 

reprezentuje. 

(Proszę zaznaczyć te grupy w stosunku do których występują trudności w dostępie do informacji oraz 

wpisać znak X przy konkretnych przyczynach) 

Grupy zagrożone 

wykluczeniem 

społecznym 

Przyczyny trudności w dostępie do informacji 

Formalno -

prawne 

przeszkody 

Nieformalne 

przeszkody 

Odpłatność  

za korzystanie 

z informacji 

Problemy 

z identyfikacją 

źródeł 

informacji 

Trudności 

z interpretacją 

danych 

Inna 

przyczyna 

(jaka?) 

 Osoby bezdomne       

 Dzieci i młodzież 

zagrożone 

wykluczeniem 

społecznym 

   

 

  

 Dzieci i młodzież 

wychowujące się poza 

rodziną 

      

 Rodziny wielodzietne       

 Osoby bezradne w 

sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych  

      

 Osoby długotrwale       
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bezrobotne 

 Osoby długotrwale 

bezrobotne 

      

 Osoby należące do 

mniejszości etnicznych i 

narodowych 

      

 Imigranci       

 

 Emigranci       

 

 Niepełnosprawni       

 

 Osoby przewlekle 

chore 

      

 

 Osoby opuszczające 

zakłady karne 

      

  Osoby starsze       

 

  Ofiary przemocy w 

rodzinie 

      

 

  Osoby samotnie 

wychowujące dzieci 

      

 Uchodźcy       

 Osoby uzależnione od 

alkoholu 

      

 Osoby uzależnione od 

środków odurzających 

(innych niż alkohol) 

      

 Osoby żyjące w 

ubóstwie 

      

 Osoby chorujące 

psychicznie 

      

 Inny problem (jaki?)       
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7. Proszę wskazać problemy społeczne, które Pana/i zdaniem nie zostały dotychczas 

wystarczająco zdiagnozowane: 

(Proszę wpisać) 

Problemy społeczne występujące od dawna: 

A/ ............................................................................................................................ 

B/ ............................................................................................................................ 

C/ ............................................................................................................................ 

D/ ............................................................................................................................ 

E/ ............................................................................................................................ 

Nowe problemy społeczne: 

A/ ............................................................................................................................ 

B/ ............................................................................................................................ 

C/ ............................................................................................................................ 

D/ ............................................................................................................................ 

E/ ............................................................................................................................ 

 

8. Proszę wskazać te problemy społeczne, w stosunku do których konieczna jest – Pana/i 

zdaniem – cykliczna aktualizacja informacji: 

(Proszę wpisać) 

…...................................................................................................................................................................... 

9. Proszę wskazać jaki problem społeczny wymaga najpilniejszego rozpoznania?  

(Proszę wpisać) 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

Proszę uzasadnić swój wybór: 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

10. Proszę wskazać preferowaną formę udostępniania informacji z zakresu problematyki 

społecznej: 

(Proszę wskazać dowolną liczbę odpowiedzi) 

a)    szkolenia 

b)    konferencje 
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c)    raporty z badań zawierające analizę i interpretację wyników 

d)    wydawane w formie drukowanej 

e)    raporty z badań zawierające analizę i interpretację wyników publikowane na stronie 
internetowej 

f)    tabelaryczne zestawienia statystyczne w formie drukowanej 

g)    tabelaryczne zestawienia statystyczne publikowane na stronie internetowej 

h)    graficzne zestawienia statystyczne w formie drukowanej 

i)    graficzne zestawienia statystyczne publikowane na stronie 

j)    internetowej inna forma, jaka? ……………………………………………… 
 

11. Którymi – spośród niżej wymienionych – rodzajami szkoleń byliby zainteresowani 

pracownicy instytucji, którą Pan/i reprezentuje? 

(Proszę zakreślić dowolną ilość odpowiedzi) 

a)   identyfikacja i korzystanie z zasobów informacyjnych 

b)   diagnozowanie problemów społecznych  

c)   ewaluacja projektów i programów społecznych 
 
 
12. Czy korzystaliście Państwo z zasobów informacyjnych zamieszczonych na stronie 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku dostępnych w zakładce: 
www.rops-bialystok.pl/1,1742,ois:-badania-i-analizy.html 
 

                 TAK 

   NIE  
 
13. Proszę ocenić przydatność zasobów informacyjnych o których mowa w pytaniu nr 12 dla 
Państwa instytucji 
 
 
bardzo mała przydatność 1 2 3 4 5 bardzo duża przydatność 
 

14. Jeżeli posiadacie Państwo propozycje tematyczne z obszaru pomocy i integracji 

społecznej które winny znaleźć się w zasobach informacyjnych Regionalnego Ośrodka 

Polityki w zakładce OIS: badania i analizy, prosimy o wskazanie: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Dane tele - adresowe (proszę wpisać) 

Pełna nazwa jednostki: 

miejscowość 

Dane i kontakt do osoby wypełniającej formularz: 

nazwisko i imię 
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nr telefonu 

adres e-mail 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


