
Analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców dzieci uczęszczających 
do Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie – czerwiec 2014 r. 

 

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny jest ośrodkiem wsparcia zapewniającym 
dzieciom niepełnosprawnym opiekę i specjalistyczne usługi opiekuńcze podczas pobytu 
dziennego. W codziennej pracy Ośrodka niezwykle ważna jest relacja pracowników  
z podopiecznymi, ale również z ich rodzicami. Dlatego też opinia rodziny o jakości 
świadczonych usług, oczekiwania i potrzeby opiekunów stawiane Ośrodkowi są regularnie 
badane.  

W bieżącym roku badania ankietowe zostały przeprowadzone w miesiącu czerwcu, 
kwestionariusz ankiety składał się z 14 pytań, w tym zamkniętych, półotwartych i otwartych 
oraz metryczki (danych z metryczki nie poddano analizie, gdyż w wielu przypadkach nie 
zostały uzupełnione).  
Wydano 27 ankiet, z czego od rodziców otrzymano 25 wypełnionych kwestionariuszy.  

Na pytanie w jaki sposób dziecko trafiło do Ośrodka respondenci odpowiadali  
w następujący sposób: niemalże połowie badanych (48%) Ośrodek został polecony przez 
znajomych, 12% ankietowanych otrzymało informację od pracownika socjalnego i taki sam 
odsetek dowiedział się o placówce z Internetu, dzieci 4% badanych zostały skierowane do 
Ośrodka przez lekarza, a 24% respondentów zdobyło informację z innych źródeł, w tym: od 
terapeuty z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, od kuratora, od prywatnego rehabilitanta 
czy nieznajomej osoby. 

Dla 88% badanych procedura przyjęcia dziecka do Ośrodka była łatwa, dla 8% trudna, 
a 4% nie wyraziło opinii, wybierając  odpowiedź „nie wiem”. 

Niemalże wszyscy badani (96%) uważają, że kadra opiekuńczo-terapeutyczna 
wzbogaca wiedzę rodziców na temat rozwoju i potrzeb dziecka, 1 osoba (4%) nie udzieliła 
odpowiedzi na pytanie. 

Rodzice w różnorodny sposób uzyskują informacje na temat funkcjonowania swojego 
dziecka w Ośrodku – rozkład odpowiedzi przedstawia wykres nr 1. 
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Jak wynika z wypowiedzi kontakt z kadrą zarówno podczas indywidualnych rozmów czy  
w trakcie przyprowadzania bądź odbierania dzieci z placówki jest najlepszym sposobem 
uzyskiwania informacji o funkcjonowaniu dzieci w placówce. 

100% ankietowanych jest zainteresowanych Dniami Otwartymi organizowanymi 
przez Ośrodek, a pokazywane w tym czasie zajęcia podobają się 84% badanych (12% 
ankietowanych nie ma zdania, a 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi z powodu krótkiego okresu 
pobytu dziecka w placówce). 

W Ośrodku prowadzone są różne formy i metody terapii. Celem uzyskania opinii 
rodziców czy proponowane zajęcia są dla ich dzieci wystarczające, poproszono respondentów 
o wskazanie potrzeby wprowadzenia dodatkowych metod pracy  
z podopiecznym. 80% badanych tj. 20 rodziców nie zaproponowało żadnej dodatkowej 
terapii, 12%  dodałoby dogoterapię, 4% „pająka”, a kolejne 4% badanie i rozmowy  
z logopedą. 

Niemalże wszyscy ankietowani są zadowoleni z jakości świadczonych usług 
opiekuńczych w Ośrodku – 84% badanych zaznaczyło odpowiedź „tak”, 12% „raczej tak”,  
1 osoba tj. 4% nie odpowiedziała na pytanie. 

Wszyscy badani rodzice są zadowoleni z jakości indywidualnej 
 i grupowej terapii prowadzonej w Ośrodku – 84% zaznaczyło odpowiedź „tak”, 16% „raczej 
tak”. Analogicznie 100% ankietowanych uważa, że personel placówki podejmuje starania, 
aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w Ośrodku – 96% respondentów udzieliło 
odpowiedzi „tak”, 4%  „raczej tak”.  

Rodzice zauważają pozytywne zmiany w rozwoju swoich dzieci, odkąd zaczęły 
uczęszczać do Ośrodka. W ich ocenie najbardziej poprawiła się sprawność ruchowa dzieci 
72%, dziecko stało się bardziej samodzielne, otwarte i radosne, ma większą wiedzę na temat 
otaczającego świata – odpowiednio po 40%, 20% ankietowanych zauważa, że u dziecka 
rozwinęła się komunikacja i/lub mowa oraz zaczęło współpracować, w 12% przypadków 
poszerzył się zakres rozumienia mowy, a 8% respondentów wybrało odpowiedź „inne, jakie?” 
w tym:  1 osoba zauważa, że dziecko jest bardziej skoncentrowane, druga wskazuje,  
że dziecko za krótko uczęszcza do Ośrodka. Zaledwie 12% rodziców uważa, że w rozwoju 
ich dziecka widać niewielkie zmiany. 

Respondenci mieli możliwość wypowiedzenia się na temat jakie ich zdaniem są 
największe atuty Ośrodka – rozkład odpowiedzi przedstawia wykres nr 2. 
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Za zdecydowanie największy atut placówki rodzice uznali wykwalifikowaną kadrę 
oraz szeroki wybór form i metod terapii. 

W kolejnym pytaniu 96% badanych uznało, że żywienie w Ośrodku jest dostosowane 
do wieku i potrzeb dziecka, 4% ankietowanych nie ma zdania na ten temat. 

W pytaniu otwartym, w którym ankietowani mogli swobodnie przekazać własne 
sugestie i przemyślenia nt. poprawy jakości usług świadczonych przez placówkę, głos zabrało 
jedynie 5 osób tj. 20%, w tym: 1 osoba jako formę terapii proponuje „pająka”, 2 osoby 
zwracają uwagę na potrzebę przystosowania miejsc do ubierania dzieci, 3 osoby wyraziły 
zadowolenie z funkcjonowania placówki. 

Zestawiając wyniki tegorocznych badań z analizą z lat ubiegłych - 2008 i 2010 można 
stwierdzić, że praca Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitcyjnego jest niezmiennie wysoko oceniana 
przez rodziców. Większość tegorocznych respondentów uważa procedurę przyjęcia do 
placówki za łatwą, w 2008 r. 60,9% grupy badawczej uznało,  
że procedura spełnia ich oczekiwania, w 2010 r. 100% osób wyraziło zadowolenie. Nadal 
największa grupa dzieci trafia do Ośrodka „z polecenia znajomych” co świadczy  
o wzajemnym przekazywaniu pozytywnych informacji o placówce. Niezmiennie wiedzę  
o funkcjonowaniu dzieci w Ośrodku rodzice pozyskują podczas indywidualnego kontaktu  
z kadrą – spotkania z pracownikami bądź podczas przyprowadzania/odbierania dzieci  
z placówki. Na przestrzeni lat nie zmienia się również wysoka ocena posiłków serwowanych 
dzieciom w placówce. Podobnie w kolejnych latach rodzice zauważają pozytywne zmiany  
w rozwoju swoich dzieci odkąd uczęszczają do Ośrodka, i tak rokrocznie największej 
poprawie - zdaniem respondentów ulega sprawność fizyczna, ale też zwiększenie 
samodzielności i rozwój mowy. 
 


