
1 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
 

 

 

 
OIS.4011-5-1/10 

 
 
 
 
 
 
 
 

PPoottrrzzeebbyy  iinnffoorrmmaaccyyjjnnee  iinnssttyyttuuccjjii  ppoommooccyy  

ii  iinntteeggrraaccjjii  ssppoołłeecczznneejj  wwoojjeewwóóddzzttwwaa  

ooppoollsskkiieeggoo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wszelkie wykorzystanie analizy w całości lub w części,  

w tym  zamieszczonych danych statystycznych,  

dozwolone wyłącznie z podaniem źródła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opole, kwiecień 2010 

 

 

 
 

 

Samorząd 
Województwa Opolskiego 

 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ 
W OPOLU 

Obserwatorium Integracji Społecznej 

4 5 – 3 1 5  O P O L E   ul. Głogowska 25C 
TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX (77) 44 15 259 

 
ROPS w Opolu 

 



2 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Spis treści 

 

 

1. Cel i metodologia badań…………………………………………………………..… 3 

1.1. Cel badania ………………………………………………………………......… 3 

1.2  Metodologia ……………………………………….…………………………….. 4 

2. Główne problemy społeczne……………………………………………………….. 5 

2.1. Dostępność informacji o problemach społecznych…………………….....… 9 

2.2. Przydatność informacji o problemach społecznych……………………....… 13 

2.3. Aktualność informacji o problemach społecznych………………................. 16 

3. Źródła pozyskiwanych informacji…………………………………………….…..... 18 

3.1. Dostępność źródeł pozyskiwanych informacji …………………………….… 19 

3.2. Przydatność źródeł pozyskiwanych informacji …………………………….... 20 

3.3. Aktualność źródeł pozyskiwanych informacji ……………………………..... 22 

4. Trudności w pozyskaniu informacji oraz cel ich wykorzystania……………..… 22 

5. Problemy wymagające pogłębionych badań  i analiz……….………………….. 24 

6. Wnioski …………….………………………………………………………...…....... 27 

7. Rekomendacje ……………………………………………………………………... 29 

8. Załączniki …………………………………………………………………………… 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

1. Cel i metodologia badań 

 

1.1  Cel badania 

 

Badania dotyczące rozpoznania potrzeb informacyjnych instytucji pomocy  

i integracji społecznej zostały przeprowadzone w marcu 2010 r. w Obserwatorium 

Integracji Społecznej, działającego w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Opolu.  

Celem badań było rozpoznanie potrzeb informacyjnych w zakresie zjawisk  

i problemów społecznych instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji ekonomii 

społecznej i wiodących organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy 

społecznej w woj. opolskim, a także ustalenie problematyki społecznej wymagającej 

pogłębionych badań i analiz. 

Zasób posiadanej wiedzy i informacji, dostęp do baz danych oraz ich szybkie  

i efektywne wykorzystanie jest podstawą funkcjonowania każdej instytucji, której 

działalność skupia się na pracy z człowiekiem. Obecnie instytucje pomocy i integracji 

społecznej w coraz większym zakresie wykorzystują dostępne informacje, a sprawny 

przepływ informacji jest podstawą ich współdziałania z innymi instytucjami. 

Odpowiedni zasób danych i informacji może pomóc instytucjom pomocy  

i integracji społecznej dokładniej analizować problemy społeczne, a przez to 

podejmować takie decyzje, które są adekwatne do potrzeb ich klientów.  

Oprócz eksploracji podstawowych zagadnień dotyczących głównych 

problemów społecznych, z którymi zmagają się instytucje pomocy i integracji 

społecznej, istotnym celem badania było ustalenie stopnia dostępności, przydatności  

i aktualności poszczególnych informacji, wykorzystywanych m. in. przez pracowników 

socjalnych. Umożliwi to stworzenie zintegrowanej bazy danych pomocnej  

w działaniach instytucji, szczególnie w zakresie konstruowania strategii i programów 

pomocowych na rzecz osób potrzebujących. 

Badania umożliwiły także ustalenie źródeł informacji o problemach 

społecznych wykorzystywanych w codziennej pracy instytucji. Ich ocena pozwala na 

określenie najbardziej przydatnych i użytecznych źródeł informacji. Dodatkowo 

ustalono trudności w dostępie do informacji oraz cel ich pozyskiwania. Ponadto 

wskazano obszary tematyczne o utrudnionej lub ograniczonej dostępności. Zwrócono 
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także uwagę na zjawiska i problemy społeczne, które zdaniem respondentów 

wymagają pogłębionych badań i analiz.  

 

1.2  Metodologia 

 

Badania skierowano do dyrektorów i kierowników instytucji pomocy i integracji 

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

instytucji ekonomii społecznej i wiodących organizacji pozarządowych działających  

w sferze pomocy społecznej. W badaniach wzięło udział 85 jednostek, z tego: 66 

ośrodków pomocy społecznej (udział tych jednostek w badaniu był największy 

i wyniósł 78 proc.), 11 powiatowych centrów pomocy rodzinie (13 proc.)  

i 8 wiodących organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomi społecznej  

(9 proc.) 1. Zastosowano celowy dobór próby do badań. Badania miały charakter 

ilościowy. Wszystkim dyrektorom i kierownikom jednostek rozesłano kwestionariusz 

ankiety z prośbą o jego wypełnienie i odesłanie do Obserwatorium Integracji 

Społecznej ROPS w Opolu. 

 

Wykres 1. Uczestnicy badania (w proc.) 

 

 

Kwestionariusz ankiety składa się z 9 pytań. Mają one półotwartą formę  

i dawały respondentom możliwość wielokrotnego wyboru. Jednocześnie 

zastosowane pytania nie narzucały respondentom wyboru jednej, konkretnej 

odpowiedzi. W konsekwencji suma wartości kategorii, ujętych w pytaniach, nie jest 

równa stu procentom. Zabieg ten miał także na celu umożliwienie wskazania takich 

                                                           
1 Wypełnione ankiety odesłały następujące podmioty ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych w woj. opolskim: Bank Żywności w Opolu z siedzibą  

w Luboszycach, Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski, Opolskie Forum Organizacji Socjalnych w Opolu, Diecezjalna Fundacja Obrony Życia w Opolu, 

Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie, Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach, Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju 

Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie oraz Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom w Głubczycach. Ankiety przekazano do ogółem 27 

organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. 
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zjawisk i problemów, które najbardziej widoczne są w obszarze działania instytucji 

lub wiążą się z jego praktyczną działalnością. Dwa pytania kwestionariusza są 

całkowicie otwarte i służą poznaniu subiektywnych opinii respondentów  

o zjawiskach lub problemach społecznych, które wymagają pogłębionych badań  

i analiz.  

W ocenie wartości informacji wyróżniono trzy wskaźniki: dostępność, 

przydatność i aktualność. Przy ich konstrukcji w kwestionariuszu zastosowano 

zmodyfikowaną skalę Likerta. Dzięki temu uzyskano dwubiegunową skalę dymensji 

wraz ze skrajnymi wartościami informacji (od oceny bardzo niskiej po ocenę bardzo 

wysoką). Umożliwiło to ocenić stopień danych informacji pod względem dostępności, 

przydatności i aktualności, a nieparzysta liczba odpowiedzi daje możliwość 

stworzenia środkowej kategorii, pozwalającej na zaznaczenie odpowiedzi neutralnej 

(średniej). 

 

2. Główne problemy społeczne 

 

Badania rozpoczęto od identyfikacji problemów społecznych, które najczęściej 

znajdują się w obszarze zainteresowania instytucji publicznych i organizacji 

pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej. Pytanie miało 

charakter wielokrotnego wyboru, dlatego też poszczególne wartości procentowe nie 

sumują się do 100 proc. Ilustruje to poniższa tabela i wykres. 

 

Tabela 1. Główne problemy i zjawiska społeczne wskazane przez respondentów 

Źródło: badania własne OIS 

Lp. Problemy i zjawiska społeczne wskazane przez badanych Liczba wskazań 
Procent 
wskazań 

1. długotrwałe bezrobocie 72 84,7 

2. uzależnienia od alkoholu 63 74,1 

3. problemy ludzi starszych 51 60,0 

4. niepełnosprawność 48 56,5 

5. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 45 52,9 

6. ubóstwo 45 52,9 

7. przemoc w rodzinie 43 50,6 

8. długotrwałe, ciężkie i przewlekłe choroby 37 43,5 

9. niepełność rodzin 27 31,8 

10. choroby i zaburzenia psychiczne 25 29,4 

11. wielodzietność rodzin 20 23,5 

12. dzieci i młodzież wychowująca się poza rodziną biologiczną 10 11,8 

13. migracje 10 11,8 

14. uzależnienia od środków odurzających innych niż alkohol (np. narkotyki)  10 11,8 

15. problemy związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej 9 10,6 

16. problemy funkcjonowania rodzin zastępczych 9 10,6 

17. bezdomność 8 9,4 

18. problemy osób opuszczających zakłady karne 8 9,4 

19. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 4 4,7 

20. problemy dotykające mniejszości etnicznych 4 4,7 

21. inne: marginalizowanie osób chorych na HIV 1 1,2 
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Wykres 2. Główne problemy i zjawiska społeczne wskazane przez respondentów – procent 
wskazań 

 
Źródło: badania własne OIS 

 
 

Najczęściej wskazywanym przez instytucje problemem społecznym jest 

długotrwałe bezrobocie (84,7 proc. wskazań). Następnie uzależnienie od alkoholu 

(74,1 proc. wskazań) oraz problemy społeczne wynikające ze zwiększającej się 

liczby osób w podeszłym wieku (60 proc. wskazań). 

Na kolejnym miejscu zaznaczono niepełnosprawność (56,5 proc. wskazań). 

Po 52,9 proc. wskazań mają problemy: bezradności w problemach opiekuńczo 

wychowawczych oraz ubóstwo (mimo, że ubóstwo jest podstawową determinantą 

wykluczenia społecznego, to w opinii badanych nie jest problemem najważniejszym).  

Przemoc w rodzinie została zaznaczona przez ponad połowę respondentów  

(50,6 proc), a długotrwała, ciężka i przewlekła choroba miała 43,5 proc. wskazań, 

niepełność rodzin - 31,8 proc., a choroby i zaburzenia psychiczne są problemem dla 

29,4 proc. respondentów. Wielodzietności rodzin wskazało 23,5 proc. ankietowanych. 

Natomiast problematykę uzależnienia od środków odurzających innych niż alkohol, 



7 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

migracje oraz problemy dzieci i młodzieży wychowujących się poza rodziną 

biologiczną wskazało po 11,8 proc. badanych.  

Pozostałe kategorie problemów społecznych zaznaczone w kwestionariuszu 

uzyskały mniej niż 11,8 proc. wskazań, w tym najmniej – marginalizowanie osób 

chorych na HIV – 1,2 proc. 

 

Tabela 2. Problemy i zjawiska społeczne wg typu instytucji (liczba i proc. wskazań) 

Lp. 
Wykaz problemów i zjawisk społecznych 

wskazanych przez badanych 

Ośrodki pomocy 
społecznej (gmina) 

Powiatowe Centa 
Pomocy rodzinie (powiat) 

Pozostałe podmioty 
ekonomii społecznej i 

organizacje pozarządowe) 

Liczba wskazań 
Procent 
wskazań 

Liczba wskazań 
Procent 
wskazań 

Liczba wskazań 
Procent 
wskazań 

1. długotrwałe bezrobocie 64 97,0 3 27,3 5 62,5 

2. uzależnienia od alkoholu 51 77,3 7 63,6 5 62,5 

3. problemy ludzi starszych 42 63,6 5 45,5 4 50,0 

4. niepełnosprawność 34 51,5 9 81,8 5 62,5 

5. ubóstwo 36 54,5 4 36,4 5 62,5 

6. 
bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych 

30 45,5 10 90,9 5 62,5 

7. długotrwałe, ciężkie i przewlekłe choroby 30 45,5 3 27,3 5 62,5 

8. przemoc w rodzinie 28 42,4 11 100,0 4 50,0 

9. niepełność rodzin 20 30,3 3 27,3 4 50,0 

10. choroby i zaburzenia psychiczne 18 27,3 4 36,4 3 37,5 

11. wielodzietność rodzin 16 24,2 1 9,1 3 37,5 

12. migracje 7 10,6 2 18,2 1 12,5 

13. bezdomność 5,0 7,6 1 9,1 2 25,0 

14. problemy osób opuszczających zakłady karne 5,0 7,6 2 18,2 1 12,5 

15. 
problemy związane z funkcjonowaniem 
domów pomocy społecznej 

3,0 4,4 5 45,5 1 12,5 

16. problemy funkcjonowania rodzin zastępczych 0,0 0,0 8 72,7 1 12,5 

17. 
uzależnienia od środków odurzających innych 
niż alkohol (np. narkotyki) 

4,0 6,1 3 27,3 3 37,5 

18. problemy dotykające mniejszości etnicznych 4,0 6,1 0 0,0 0 0,0 

19. 
dzieci i młodzież wychowująca się poza 
rodziną biologiczną 

2,0 3,0 7 63,6 1 12,5 

20. 
działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych 

0,0 0,0 4 36,4 0 0,0 

21. inne: marginalizowanie osób chorych na HIV 0,0 0,0 1 9,1 0 0,0 

Źródło: badania własne OIS 

 

Badanie potwierdzają, że występują istotne różnice miedzy poszczególnymi 

typami instytucji (o zasięgu gminny i powiatowym oraz podmiotami ekonomii 

społecznej i organizacjami pozarządowymi) w zakresie wskazania głównych 

problemów i zjawisk społecznych. 
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Wykres 3. Problemy i zjawiska społeczne wg typu instytucji – w proc. wskazań 

 

Źródło: badania własne OIS 

 

Z powyższego wykresu wynika, że dla ośrodków pomocy społecznej  

(w gminie) najważniejszymi problemami są długotrwałe bezrobocie, uzależnienie od 

alkoholu, problemy ludzi starszych, ubóstwo i niepełnosprawność. Natomiast dla 

powiatowych centrów pomocy rodzinie (w powiecie) są to: przemoc w rodzinie, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawność  

i funkcjonowanie rodzin zastępczych. 

Dla pozostałych instytucji (ekonomia społeczna i org. pozarządowe) 

najważniejszymi problemami są te związane z długotrwałym bezrobociem, 

uzależnieniem od alkoholu, niepełnosprawnością i bezradnością w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych. 
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2.1. Dostępność informacji o problemach społecznych 

 

Posiadana wiedza i dostęp do bieżących informacji stanowi podstawę do 

właściwego diagnozowania i planowania działań zmierzających do ograniczania 

występujących problemów i zjawisk społecznych. Istotnym jest zatem zbadanie 

oceny użyteczności danych (ich dostępności, przydatności i aktualności), 

wykorzystywanych przez instytucje zajmujące się pomocą i integracją społeczną. 

Częstotliwość wskazań, czyli natężenie danego problemu, nie zawsze 

przekłada się na wyższe oceny dostępności danych, które ten problem określają 

(przedstawiono to podczas analizy konkretnych problemów). Jednocześnie w analizie 

pominięto lub potraktowano ogólnie problemy i zjawiska społeczne, które mają 20  

i mniej wskazań (niska reprezentatywność wyników badania). 

Każde pytanie ma 5-stopniową skalę porządkową. Odpowiedź można było 

wybrać spośród ocen: bardzo niskiej, niskiej, średniej, wysokiej i bardzo wysokiej. 

Wyliczono także średnią ocen dla poszczególnych problemów i zjawisk społecznych 

z jednoczesnym wskazaniem najczęściej zaznaczanej odpowiedzi. 
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Tabela 3. Ocena dostępności informacji o wymienionych problemach i zjawiskach społecznych 

 

 Źródło: badania własne OIS 

Lp. Problemy i zjawiska społeczne 
Liczba 

wskazań 

Dostępność informacji (oceny) - odsetek wskazań 

średnia 
ocen 1 – bardzo 

niska 
2 - niska 3 - średnia 4 - wysoka 

5 – bardzo 
wysoka 

1. długotrwałe bezrobocie 72 0,0 2,8 16,7 50,0 30,5 4,08 

2. uzależnienia od alkoholu 63 3,3 9,8 23,0 39,3 24,6 3,72 

3. problemy ludzi starszych 51 12,5 10,4 29,2 27,1 20,8 3,33 

4. niepełnosprawność 48 4,1 18,4 28,5 24,5 24,5 3,47 

5. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 45 9,3 23,3 32,6 27,8 7,0 3,00 

6. ubóstwo 45 6,5 6,5 34,8 37,0 15,2 3,48 

7. przemoc w rodzinie 43 2,4 11,8 21,4 45,2 19,0 3,67 

8. długotrwałe, ciężkie i przewlekłe choroby 37 13,9 19,4 30,6 22,2 13,9 3,03 

9. niepełność rodzin 27 0,0 25,9 33,4 25,9 14,8 3,30 

10. choroby i zaburzenia psychiczne 25 15,4 46,2 15,4 11,5 11,5 2,58 

11. wielodzietność rodzin 20 5,3 15,8 42,1 26,3 10,5 3,21 

12. dzieci i młodzież wychowująca się poza rodziną biologiczną 10 0,0 20,0 50,0 0,0 30,0 3,40 

13. migracje 10 16,7 41,6 16,7 8,3 16,7 2,67 

14. 
uzależnienia od środków odurzających innych niż alkohol 
(np. narkotyki)  

10 8,3 8,3 25,0 41,7 16,7 3,50 

15. 
problemy związane z funkcjonowaniem domów pomocy 
społecznej 

9 
10,0 20,0 50,0 20,0 0,0 

2,80 

16. problemy funkcjonowania rodzin zastępczych 9 18,2 9,1 18,2 45,6 9,1 3,18 

17. bezdomność 8 11,2 11,2 44,2 11,1 22,2 3,22 

18. problemy osób opuszczających zakłady karne 8 28,6 0,0 42,8 14,3 14,3 2,86 

19. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 4 0,0 0,0 20,0 60,0 20,0 4,00 

20. problemy dotykające mniejszości etnicznych 4 25,0 25,0 25,0 0,0 25,0 2,75 

21. inne: marginalizowanie osób chorych na HIV 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
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Najwyższą ocenę dostępności informacji wśród wymienionych problemów  

i zjawisk społecznych ma długotrwałe bezrobocie (średnia ocen 4,08). Ponad 80 

proc. respondentów ocenia dostępność informacji z tej problematyki wysoko i bardzo 

wysoko, a jedynie 2,8 proc. badanych nisko (brak ocen bardzo niskich). 

Bez większych przeszkód respondenci pozyskują informacje o uzależnieniu 

od alkoholu (średnia ocen 3,72.). Dostępność danych z tego zakresu jest przez 

prawie 64 proc. respondentów oceniana wysoko i bardzo wysoko, tylko 3,3 proc. 

oceniło ją bardzo nisko (9,8 proc. nisko). 

Ponad 64 proc. badanych określiło dostępność informacji w kategorii „przemoc 

w rodzinie” wysoko i bardzo wysoko. Średnia ocen wynosi 3,67 (jedynie 2,4 proc. 

ankietowanych oceniło ją jako bardzo niską). 

Dostępność informacji o ubóstwie, które często wskazywane jest jako główny 

problem społeczny, jest przez 52,2 proc. badanych oceniana wysoko i bardzo 

wysoko (oceny średnie wystawiło 34,8 proc., a bardzo niskie 6,5 proc.). Średnia ocen 

wynosi 3,48. 

Dostępność informacji o problemach ludzi starszych 47,9 proc. badanych 

oceniło jako wysoką lub bardzo wysoką. Jednocześnie bardzo niską ocenę jej 

dostępności wystawiło 12,5 proc. respondentów. Średnia ocen dla tego problemu 

wynosi 3,33. W tym przypadku zintegrowana i ogólnodostępna baza danych  

o problemach ludzi starszych stanowiłaby uzupełnienie wiedzy instytucji, ułatwiając 

podejmowanie decyzji w zakresie rozbudowy systemu wsparcia dla osób  

w podeszłym wieku (domy dziennego pobytu, usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania, domy pomocy społecznej). 

Podobnie jest w przypadku dostępności danych o niepełnosprawności. Mimo, 

że średnia ocen jest wyższa niż w poprzedniej problematyce i wynosi 3,47, to liczba 

respondentów określających dostęp do informacji w tym zakresie jako średni wynosi 

28,6 proc., a wysoki i bardzo wysoki po 24,5 proc (łącznie 49 proc.). 

Problematyka niepełności rodzin w zakresie dostępności danych uzyskała 

33,3 proc. ocen średnich, po 25,9 proc. ocen niskich i wysokich, ale nie wskazano 

żadnych ocen bardzo niskich (średnia ocen -  3,30) 

Dane dotyczące problemu długotrwałej, ciężkiej i przewlekłej choroby zostały 

ocenione na średnim poziomie. Było 30,6 proc. ocen średnich (największa liczba 

respondentów). Jednocześnie wystąpiła duża rozbieżność ocen -  ten sam odsetek 
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badanych (po 13,9 proc.) wskazał oceny bardzo wysokie i bardzo niskie. Średnia 

ocen wynosi 3,03. 

Dostęp do danych z problematyki bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych określono raczej negatywnie. Było 32,6 proc. ocen średnich, 23,3 

proc. niskich i 9,3 proc. bardzo niskich. Tylko 7 proc. respondentów określiło tę 

dostępność jako bardzo wysoką. W tym przypadku średnia ocen wynosi 3,00. 

Dostępność informacji z zakresu chorób i zaburzeń psychicznych została 

oceniona przez prawie połowę respondentów (46,2 proc.) nisko, a przez 15,4 proc. 

bardzo nisko. Przełożyło się to na średnią ocen, która dla tego zagadnienia wyniosła 

2,58. 

Z powyższej analizy wynika, że dostępność informacji z zakresu 

długotrwałego bezrobocia, uzależnienia od alkoholu, ubóstwa i przemocy w rodzinie 

większość ankietowanych (pow. 50 proc.) ocenia wysoko lub bardzo wysoko. 

W przypadku niepełnosprawności i problemów ludzi starszych, a także 

długotrwałej, ciężkiej i przewlekłej  choroby oraz niepełności rodzin dostępność 

informacji oceniono na średnim poziomie (średnia ocen nie przekracza 3,0). Oznacza 

to, że informacje z zakresu tych zagadnień nie są w pełni dostępne dla 

ankietowanych, a ich uzupełnienie może ułatwić podejmowanie lepszych decyzji  

w instytucji.  

Natomiast najniższe oceny w zakresie dostępności informacji badani przyznali 

problematyce bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (średnia ocen 

3,00) oraz chorób i zaburzeń psychicznych (ocena 2,58).  

 

Wykres 4. Dostępność informacji o problemach i zjawiskach społecznych  
(dla wskazań pow. 20) - średnia ocen 
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2.2. Przydatność informacji o problemach społecznych 

 

Przydatność informacji jest wskaźnikiem mówiącym o możliwości 

wykorzystania danych w praktycznych działaniach instytucji. Ukazuje on 

adekwatność informacji do zapotrzebowań konkretnych jednostek i wartość 

merytoryczną danych. 

Jako bardzo przydatne wskazano informacje o długotrwałym bezrobociu 

(średnia ocen wyniosła 4,01 – ponad 74 proc. respondentów oceniło przydatność 

informacji z tego zakresu wysoko i bardzo wysoko), następnie informacje  

o problemach przemocy w rodzinie (ocena 3,98 – ponad 56 proc. ocen wysokich  

i bardzo wysokich) i o niepełnosprawności (55,3 proc. ocen wysokich  

i bardzo wysokich – ocena 3,94).  

Przydatność informacji z tematyki uzależnienia od alkoholu uzyskała także 

wysokie oceny (prawie 57 proc. ocen wysokich i bardzo wysokich). Średnia ocen 

wyniosła 3,85. Natomiast ocena przydatność informacji o ubóstwie osiągnęła wartość 

3,70, jednak przy ponad 60 proc. ocen wysokich i bardzo wysokich. 

W przypadku problematyki ludzi starszych (średnia ocena 3,55), bezradności  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (3,54) oraz długotrwałej, ciężkiej  

i przewlekłej choroby (3,35), średnie oceny przydatności informacji są niższe z uwagi 

na odsetek ocen niskich i bardzo niskich, wynoszący odpowiednio 17,0 , 21,0 i 19,4 

proc.  

Spośród problemów i zjawisk społecznych mających 20 i mniej wskazań na 

uwagę ze względu na brak ocen niskich lub bardzo niskich zasługują: bezdomność 

(średnia ocen 4,56 – prawie 90 proc. badanych oceniło tę przydatność jako wysoką  

i bardzo wysoką), problematyka osób opuszczających zakłady karne (średnia ocen 

4,29), działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (4,20) oraz uzależnienie od 

środków odurzających innych niż alkohol (3,83). 

Z powyższych informacji wynika, że wysoką ocenę przydatności uzyskały 

informacje o długotrwale bezrobotnych, przemocy w rodzinie, niepełnosprawności,  

a także uzależnienia od alkoholu i ubóstwa. W pozostałych przypadkach średnią 

ocenę obniża większa liczba badanych wskazujących na oceny średnie lub niskie  

i bardzo niskie.  
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Wykres 5. Przydatność informacji o problemach i zjawiskach społecznych  
(dla wskazań pow. 20) - średnia ocen 

 



 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Tabela 4. Ocena przydatności informacji na temat poszczególnych problemów społecznych 

Źródło: badania własne OIS 

Lp. Problemy i zjawiska społeczne 
Liczba 

wskazań 

Przydatność informacji - odsetek wskazań 

średnia 
ocen 1 – bardzo 

niska 
2 - niska 3 - średnia 4 - wysoka 

5 – bardzo 
wysoka 

1. długotrwałe bezrobocie 72 2,8 1,4 21,1 40,8 33,9 4,01 

2. uzależnienia od alkoholu 63 5,0 8,3 30,0 31,7 25,0 3,85 

3. problemy ludzi starszych 51 10,6 6,4 27,7 27,7 27,6 3,55 

4. niepełnosprawność 48 2,0 10,2 18,4 30,6 38,8 3,94 

5. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 45 7,0 14,0 32,6 30,2 16,2 3,35 

6. ubóstwo 45 6,5 2,2 30,4 37,0 23,9 3,70 

7. przemoc w rodzinie 43 4,8 4,8 14,3 40,5 35,6 3,98 

8. długotrwałe, ciężkie i przewlekłe choroby 37 11,1 8,3 25,0 25,0 30,6 3,54 

9. niepełność rodzin 27 0,0 18,5 22,2 40,7 18,6 3,59 

10. choroby i zaburzenia psychiczne 25 11,5 26,9 30,8 15,4 15,4 2,96 

11. wielodzietność rodzin 20 10,5 10,5 21,1 42,1 15,8 3,42 

12. dzieci i młodzież wychowująca się poza rodziną biologiczną 10 0,0 10,0 50,0 0,0 40,0 3,72 

13. migracje 10 16,7 25,0 33,3 0,0 25,0 2,92 

14. 
uzależnienia od środków odurzających innych niż alkohol 
(np. narkotyki)  

10 0,0 0,0 41,7 33,3 25,0 3,83 

15. 
problemy związane z funkcjonowaniem domów pomocy 
społecznej 

9 10,0 20,0 20,0 30,0 20,0 3,30 

16. problemy funkcjonowania rodzin zastępczych 9 9,1 9,1 18,2 45,5 18,1 3,55 

17. bezdomność 8 0,0 0,0 11,1 22,2 66,7 4,56 

18. problemy osób opuszczających zakłady karne 8 0,0 0,0 14,3 42,9 42,8 4,29 

19. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 4 0,0 0,0 20,0 40,0 40,0 4,20 

20. problemy dotykające mniejszości etnicznych 4 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 2,50 

21. inne: marginalizowanie osób chorych na HIV 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 
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2.3. Aktualność informacji o problemach społecznych 

 

Stopień aktualności informacji o poszczególnych problemach społecznych to 

zmienna określająca wartość na bieżąco pozyskiwanych informacji oraz potrzeby 

instytucji w tym zakresie. W tym przypadku częstotliwość odpowiedzi jest bardziej 

zróżnicowana i nie koncentruje się na konkretnej problematyce społecznej. 

Jako najbardziej aktualne oceniono informacje o długotrwałym bezrobociu 

(średnia ocen 3,93). Prawie 2/3 badanych wskazało tu oceny wysokie i bardzo 

wysokie. Nikt nie wskazał ocen bardzo niskich.  

W dalszej kolejności najwyższe oceny aktualność informacji miały: przemoc  

w rodzinie (średnia ocen 3,76), uzależnienie od alkoholu (3,63), a następnie 

niepełnosprawność (3,45) i ubóstwo (3,41). We wszystkich tych zjawiskach 

społecznych wysokie i bardzo wysokie oceny przyznało ponad połowa badanych. 

Wśród problemów społecznych o niskich i bardzo niskich ocenach aktualności 

badani wskazali: choroby i zaburzenia psychiczne (średnia ocen 2,69  - 50 proc. 

badanych oceniło aktualność informacji z tej tematyki jako niską lub bardzo niską),  

a z pozostałych zjawisk społecznych: migracje (średnia ocena 2,42 - ponad 66 proc. 

ocen niskich i bardzo niskich) oraz problemy dotykające mniejszości etniczne 

(średnia ocena – 2,50, 50 proc. ocen niskich i bardzo niskich). 

 

Wykres 6. Aktualność informacji o problemach i zjawiskach społecznych  
(dla wskazań pow. 20) - średnia ocen 
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Tabela 5. Ocena aktualności informacji na temat poszczególnych problemów społecznych 

 

Lp. Problemy i zjawiska społeczne 
Liczba 

wskazań 

Aktualność informacji - odsetek wskazań 

średnia 
ocen 1 – bardzo 

niska 
2 - niska 3 - średnia 4 - wysoka 

5 – bardzo 
wysoka 

1. długotrwałe bezrobocie 72 0,0 8,5 22,5 36,6 32,3 3,93 

2. uzależnienia od alkoholu 63 5,0 8,3 30,0 31,7 25,0 3,63 

3. problemy ludzi starszych 51 13,0 13,0 28,3 17,4 28,3 3,35 

4. Niepełnosprawność 48 6,1 20,4 22,5 24,5 26,5 3,45 

5. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 45 11,9 26,2 31,0 23,8 7,1 2,88 

6. Ubóstwo 45 6,5 8,7 34,8 37,0 13,1 3,41 

7. przemoc w rodzinie 43 2,4 7,1 26,2 40,5 23,8 3,76 

8. długotrwałe, ciężkie i przewlekłe choroby 37 16,7 16,7 25,0 19,4 22,2 3,14 

9. niepełność rodzin 27 11,1 14,9 37,0 22,2 14,8 3,15 

10. choroby i zaburzenia psychiczne 25 19,2 30,8 23,1 15,4 11,5 2,69 

11. wielodzietność rodzin 20 10,5 10,5 42,1 31,6 5,3 3,11 

12. dzieci i młodzież wychowująca się poza rodziną biologiczną 10 0,0 20,0 50,0 0,0 30,0 3,40 

13. Migracje 10 16,7 50,0 16,7 8,3 8,3 2,42 

14. uzależnienia od środków odurzających innych niż alkohol (np. narkotyki)  10 8,3 8,3 41,7 25,0 16,7 3,33 

15. problemy związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej 9 10,0 30,0 40,0 20,0 0,0 2,70 

16. problemy funkcjonowania rodzin zastępczych 9 18,2 9,2 18,2 45,5 9,1 3,18 

17. Bezdomność 8 11,1 11,1 33,4 22,2 22,2 3,33 

18. problemy osób opuszczających zakłady karne 8 28,6 0,0 42,8 14,3 14,3 2,86 

19. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 4 0,0 0,0 20,0 60,0 20,0 4,00 

20. problemy dotykające mniejszości etnicznych 4 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 2,50 

21. inne: marginalizowanie osób chorych na HIV 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,00 

Źródło: badania własne OIS 
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3. Źródła pozyskiwanych informacji 

 
W jednym z pytań ankiety poproszono respondentów o wskazanie źródeł 

informacji, które wykorzystują w realizacji zadań. Respondenci mogli wskazać 

dowolną liczbę odpowiedzi (tabela 6 pokazuje liczbę wskazań oraz procentowy 

rozkład wyborów źródeł informacji). Wynika z nich, że ankietowani najczęściej 

wskazywali na dane własne instytucji oraz Internet (odpowiednio 87,1 proc. i 82,4 

proc. wskazań).  

 

Tabela 6. Źródła wykorzystywanych informacji 

 Źródło: badania własne OIS 

 

Stosunkowo wysoki odsetek respondentów (60,0 proc.) wskazuje, że w pracy 

korzysta z wiedzy i informacji zawartych w publikacjach i czasopismach 

specjalistycznych, co pozwala na bieżąco korzystać z najnowszych danych, w tym 

weryfikację informacji z innych źródeł.   

Ponad połowa ankietowanych wskazała, że korzysta z danych Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu (54,1 proc. wskazań) oraz Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Opolu (50,6 proc. wskazań). Świadczy to o dużym zaufaniu 

badanych do informacji z tych instytucji. Na informacje powiatowych centrów pomocy 

rodzinie wskazało prawie 39 proc., Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu 

prawie 38 proc., a Głównego Urzędu Statystycznego lub Urzędu Statystycznego  

w Opolu wskazywała ponad 1/3 respondentów (dane z tych instytucji są mniej 

wykorzystywane lub trudno je pozyskać).  

Lp. 
Źródła informacji wykorzystywanych przez 

respondentów w realizacji zadań ich instytucji 
Liczba 

wskazań 
Procent 
wskazań 

1. dane własne instytucji 74 87,1 

2. Internet 70 82,4 

3. publikacje i czasopisma specjalistyczne 51 60,0 

4. dane Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 46 54,1 

5. dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu 43 50,6 

6. dane powiatowego centrum pomocy rodzinie 33 38,8 

7. dane Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu  32 37,6 

8. dane Głównego Urzędu Statystycznego (lub US w Opolu) 31 36,5 

9. inne:         powiatowe urzędy pracy 13 5,3 

10. inne:         policja 4 4,7 

11.        inne:         w kontakcie z innymi instytucjami 3 3,5 

12. inne:         informacje lokalne 3 3,5 

13. inne:         sąd 2 2,4 

14.      inne:         szkolenia 1 1,2 
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Spośród kategorii inne źródła informacji ankietowani wskazywali na dane: 

powiatowych urzędów pracy (5,3 proc.), policji (4,7 proc.), innych instytucji (3,5 

proc.), informacji lokalnych (3,5 proc.), sądów (2,4 proc.) i szkoleń (1,2 proc.). 

Szkolenia były też wskazane przez respondentów w innych miejscach, dlatego liczba 

badanych wykorzystujących informację z tego rodzaju źródeł jest znacznie większa.  

 

Źródła pozyskiwanych informacji respondenci oceniali wg zmodyfikowanej 

skali Likerta. Zastosowano oceny od 1 do 5, gdzie jeden oznaczało ocenę bardzo 

niską, a 5 ocenę bardzo wysoką. Źródła informacji oceniano według trzech kryteriów, 

dotyczących dostępności, przydatności oraz ich aktualności. Dla bardziej 

przejrzystego zobrazowania zagadnienia rozkład ocen został przedstawiony w trzech 

tabelach. W analizie nie były brane pod uwagę odpowiedzi inne, jakie?, z uwagi na 

mały procent wskazań i ich niską reprezentatywność. 

 

3.1. Dostępność źródeł pozyskiwanych informacji 

 

Zgodnie z tabelą 7 dostępność do danych własnych instytucji jest oceniana 

najlepiej (średnia ocen 4,79). Spośród wszystkich ankietowanych korzystających  

z tego źródła 79,2 proc. przyznało mu bardzo wysoką ocenę, 16,7 proc. wysoką,  

a 4,2 proc. średnią. 

Na kolejnych miejscach zajmują się Internet (średnia ocen 4,56) oraz 

czasopisma i publikacje specjalistyczne – ocena 4,29.  

Spośród innych źródeł informacji wysoko oceniono informacje z policji (4,50) 

oraz dane z powiatowych urzędów pracy (4,38) i informacje lokalne (4,33). Jednak 

liczba wskazań w tych kategoriach wahała się w granicach 4 - 13. 

Najniżej pod względem dostępności źródeł oceniono dane Głównego Urzędu 

Statystycznego lub Urzędu Statystycznego w Opolu – średnia ocen 3,97.  

A powiatowe centra pomocy rodzinie oraz Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, jako 

jedyne w zestawieniu, otrzymały oceny bardzo niskie (odpowiednio 2,9 proc. i 3,0 

proc. wskazań) 
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Tabela 7. Ocena dostępności źródeł informacji 

Źródło: badania własne OIS 

 
 
 

3.2. Przydatność źródeł pozyskiwanych informacji 

 

W świecie ,,bombardowania” falą różnorodnych informacji, pracownicy 

instytucji i organizacjach działających w sferze polityki społecznej zmuszani są do 

selekcji docierających informacji oraz oceny ich przydatności. Tabela 8 obrazuje 

ocenę przydatności informacji dostarczanych ankietowanym. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lp. Źródło informacji 
Liczba 

wskazań 

Dostępność źródeł informacji (ocena) - odsetek wskazań 

średnia 
ocen 1 – bardzo 

niska 
2 - niska 

3 - 
średnia 

4 - 
wysoka 

5 – bardzo 
wysoka 

1. dane własne instytucji 74 0,0 0,0 4,2 16,7 79,2 4,79 

2. Internet 70 0,0 4,4 1,5 27.9 66,2 4,56 

3. 
publikacje i czasopisma 
specjalistyczne 

51 0,0 4,1 8,2 42,9 44,9 4,29 

4. 
dane Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Opolu 

46 0,0 0,0 13,0 47,8 39,1 4,26 

5. 
dane Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Opolu 

43 0,0 0,0 9,3 53,5 37,2 4,28 

6. 
dane powiatowego centrum 
pomocy rodzinie 

33 2,9 0,0 20,6 32,4 44,1 4,15 

7. 
dane Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Opolu 

32 3,0 0,0 12,1 45,5 39,4 4,18 

8. 
dane Głównego Urzędu 
Statystycznego (lub US w 
Opolu) 

31 0,0 0,0 25,8 51,6 22,6 3,97 

9. inne: powiatowe urzędy pracy 13 0,0 0,0 7,7 46,2 46,2 4,38 

10. inne: policja 4 0,0 0,0 25,0 0,0 75,0 4,50 

11. 
inne: w kontakcie z innymi 
instytucjami 

3 0,0 0,0 25,0 25,0 50,0 4,25 

12. inne: informacje lokalne 3 0,0 0,0 0,0 66,7 33,3 4,33 

13. inne: sąd 2 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 4,00 

14. inne: szkolenia 1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 5 
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Tabela 8. Ocena przydatności źródeł informacji 

Źródło: badania własne OIS 

 
Pod względem przydatności źródeł informacji respondenci najwyżej ocenili 

(średnia 4,66) dane własne instytucji (70,4 proc. ankietowanych oceniło je bardzo 

wysoko). W następnej kolejności są informacje uzyskane z powiatowych urzędów 

pracy (średnia ocena 4,46) oraz z publikacji i czasopism specjalistycznych (4,38), co 

wskazuje na duże zaufanie respondentów do tych źródeł danych.  

Jako przydatne źródła informacji wysoko oceniono także dane  

z powiatowych centrów pomocy rodzinie (średnia ocen 4,29), Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Opolu (średnia 4,24) oraz informacje z Internetu (średnia 4,25), 

gdzie przeważa ocena wysoka - 49,3 proc. wskazań. Natomiast najniższą średnią 

ocen uzyskały dane Głównego Urzędu Statystycznego lub US w Opolu – 3,90. 

Spośród innych źródeł informacji najwyżej pod względem przydatności 

oceniono  informacje z policji oraz ze szkoleń (po 5), jednak przy wskazaniach 

odpowiednio 4 i 1. 

 

 

Lp. Źródło informacji 
Liczba 

wskazań 

Przydatność źródeł informacji (ocena) - odsetek wskazań 

średnia 
ocen 1 – bardzo 

niska 
2 - niska 3 - średnia 

4 - 
wysoka 

5 – bardzo 
wysoka 

1. dane własne instytucji 74 0,0 0,0 4,2 25,4 70,4 4,66 

2. Internet 70 0,0 1,5 10,4 49,3 38,8 4,25 

3. 
publikacje i czasopisma 
specjalistyczne 

51 0,0 0,0 8,3 45,8 45,8 4,38 

4. 
dane Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Opolu 

46 0,0 2,2 10,9 47,8 39,1 4,24 

5. 
dane Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Opolu 

43 0,0 2,4 21,4 45,2 31,0 4,05 

6. 
dane powiatowego centrum 
pomocy rodzinie 

33 2,9 2,9 11,8 26,5 55,9 4,29 

7. 
dane Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Opolu 

32 3,0 6,1 6,1 48,5 36,4 4,09 

8. 
dane Głównego Urzędu 
Statystycznego (lub US w 
Opolu) 

31 0,0 6,5 25,8 38,7 29,0 3,90 

9. 
inne: powiatowe urzędy 
pracy 

13 0,0 0,0 7,7 38,5 53,8 4,46 

10. Inne: policja 4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 5 

11. 
Inne:  w kontakcie z innymi 
instytucjami 

3 0,0 0,0 0,0 25,0 75,0 4,84 

12. Inne: informacje lokalne 3 0,0 33,3 0,0 0,0 66,7 4,00 

13. Inne: sąd 2 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 4,00 

14. Inne: szkolenia 1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 5 
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3.3. Aktualność źródeł pozyskiwanych informacji 

 

Tabela 9. Ocena aktualności źródeł informacji 

Źródło: badania własne OIS 

 

Zgodnie z powyższą tabelą respondenci najwyżej pod względem aktualności 

ocenili dane własne instytucji (średnia 4,70), której 73,2 proc. przyznało ocenę 

bardzo wysoką. Aktualność danych z Internetu (średnia ocen 4,24) wysoko oceniło 

46,3 proc. respondentów, a 38,8 proc. bardzo wysoko. Publikacje i czasopisma 

specjalistyczne uzyskały ocenę 4,21. Najniżej oceniono dane Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Opolu - aktualność informacji z tego źródła miały średnią ocenę 

3,97. Instytucja ta wraz powiatowymi centrami pomocy rodzinie, jako jedyne  

w zestawieniu, uzyskała oceny bardzo niskie (odpowiednio 2,9 proc. i 6,1 proc.). 

 

4. Trudności w pozyskiwaniu informacji oraz cel ich wykorzystania 

 

Dostęp do informacji jest ważnym czynnikiem regulującym funkcjonowanie 

instytucji. Poniższy wykres prezentuje główne przeszkody w dostępnie do informacji 

pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.  

Lp. Źródło informacji 
Liczba 

wskazań 

Aktualność źródeł informacji (ocena) - odsetek wskazań 

średnia 
ocen 1 – bardzo 

niska 
2 - niska 3 - średnia 

4 - 
wysoka 

5 – bardzo 
wysoka 

1. dane własne instytucji 74 0,0 0,0 2,8 23,9 73,2 4,70 

2. Internet 70 0,0 0,0 14,9 46,3 38,8 4,24 

3. 
publikacje i czasopisma 
specjalistyczne 

51 0,0 2,1 14.6 43,8 39,6 4,21 

4. 
dane Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej 
w Opolu 

46 0,0 2,2 13,0 52,2 32,6 4,15 

5. 
dane Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Opolu 

43 0,0 0,0 21,4 50,0 28,6 4,07 

6. 
dane powiatowego centrum 
pomocy rodzinie 

33 2,9 2,9 17,6 32,4 44,1 4,12 

7. 
dane Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Opolu 

32 6,1 0,0 25,2 48,5 30,3 3,97 

8. 
dane Głównego Urzędu 
Statystycznego (lub US w 
Opolu) 

31 0,0 3,2 19,4 51,6 25,8 4,00 

9. 
inne: powiatowe urzędy 
pracy 

13 0,0 0,0 0,0 46,2 53,8 4,54 

10. inne: policja 4 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 4,50 

11. 
inne:  w kontakcie z innymi 
instytucjami 

3 0,0 0,0 0,0 25,0 75,0 4,25 

12. inne: informacje lokalne 3 0,0 33,3 0,0 0,0 66,7 4,00 

13. inne: sąd 2 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 4,00 

14. inne:  szkolenia 1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 5 
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Wykres 7. Przyczyny trudności w dostępie do informacji 
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Źródło: badania własne OIS 

 

Jedną z podstawowych trudności w dostępie do informacji jest brak czasu. Wg 

ankietowanych codzienne obowiązki i czynności administracyjne pochłaniają na tyle 

znaczą część ich czasu pracy, że poświęcenie dodatkowej chwili na poszukiwanie 

informacji jest bardzo trudne (stwierdziło tak 49,4 proc. badanych). Podobną liczbę 

odpowiedzi (48,2 proc.) mają przeszkody formalno-prawne, a 45,9 proc. 

respondentów stwierdziło, że to problemy z interpretacją informacji są przeszkodą  

w ich dostępie. 

Ponad 28 proc. badanych wskazało, że powodem trudności w dostępie do 

informacji jest konieczność ponoszenia odpłatności za pozyskane informacje. 

Podobna liczba (27,1 proc.) respondentów stwierdziło, że ma problemy z ustaleniem 

źródła informacji, co utrudnia potwierdzenie ich wiarygodności i rzetelności. 

 

Wykres 8. Cel pozyskiwanych danych i informacji (wskazania w proc.) 

 
Źródło: badania własne OIS 
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Na pytanie o cel pozyskiwania informacji (pytanie wielokrotnego wyboru, 

półotwarte o 5 odpowiedziach) największa liczba respondentów (prawie 80 proc.) 

wskazała, że wykorzystuje uzyskane informacje do analizy zjawisk rodzących 

zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej (i prezentacji 

przedstawicielom władzy samorządowej). Prawie 66 proc. wskazało na 

wykorzystanie informacji do realizacji projektów systemowych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Na pozyskiwanie informacji do 

opracowywania gminnej lub powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych wskazało 62,4 proc. badanych, a 57,6 proc. do tworzenia i aktualizacji 

programów z zakresu pomocy społecznej realizowanych w obszarze działania 

instytucji.  

Oznacza to, że respondenci przede wszystkim wykorzystują pozyskane 

informacje na swoim stanowisku pracy. Dlatego istotnym jest, by taka informacja 

(dostępna, przydatna, aktualna) była na tyle wartościowa, by mogła stanowić 

podstawę do działań wpływających na rozwiązanie lub ograniczenie problemów 

społecznych, leżących w gestii instytucji. 

 

5. Problemy wymagające pogłębionych badań i analiz 

 

Pytanie dotyczące brakujących danych lub informacji, wykorzystywanych  

w realizacji bieżących zadań instytucji, miało charakter otwarty, co umożliwiło 

wyodrębnienie poszczególnych kategorii i zobrazowanie ich w formie wykresu 

(wykres 9).  

Wg ankietowanych najbardziej brakującymi informacjami są dane statystyczne 

dotyczące liczby osób niepełnosprawnych (14,9 proc.). Zaraz po niej brakuje 

informacji na temat wsparcia osób chorych i zaburzonych psychicznie – 12,3 proc. 

Brakuje także informacji o przemocy (w tym Niebieskiej karty, działań 

interwencyjnych), na które wskazało 9,6 proc. respondentów oraz przepisów 

dotyczących pomocy społecznej (8,2 proc. badanych). Ta ostatnia kategoria dotyczy 

przede wszystkim aktualizacji zmieniających się przepisów, w tym brak 

wystarczającej wiedzy w zakresie ich interpretacji. 
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Wykres 9. Rodzaje danych i informacji brakujących w realizacji bieżących zadań instytucji  
w proc. wskazań 
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Źródło: badania własne OIS 

 
Ponad 5 proc. respondentów stwierdziło, że brakuje im danych 

porównawczych z innymi gminami/powiatami. Pozostałe wskazania są mniejsze niż  

5 proc (po 4,1 i 2,7 proc.). Należą do nich: oferty pomocy dla osób bezdomnych, stan 

ubóstwa, długotrwałe choroby, wykaz danych o DPS-ach, zmiany w systemie 

pomocy społecznej. W kwestii bezrobocia pojawiły się odpowiedzi dotyczące 

nierejestrowanego bezrobocia i takich problemów jak np. grupowe zwolnienia. 

Pozostałe wskazania (po 2,7 proc.) dotyczyły: wolnych miejsc w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych, danych ZUS i KRUS, uzależnień, pozyskiwania 

środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

W kategorii inne znalazły się odpowiedzi, których wartość wynosiła po 1,3 

proc. (łącznie 15,6 proc.) Należą do nich: dane z komisji resortowych, opracowań 
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naukowych o problemach społecznych, danych dotyczących zintegrowanego 

systemu wsparcia, danych i informacji przychodzących ze znacznym opóźnieniem, 

opuszczających zakłady karne, rodzin zastępczych, faktycznych dochodów osób 

pracujących w małych firmach i danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Wykres 10. Zjawiska lub problemy społeczne wymagające pogłębionych badan i analiz 
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Źródło: badania własne OIS 

 

Wykres 10 przedstawia problematykę społeczną, która w opinii ankietowanych 

wymaga pogłębionych badań i analiz. Badani wskazywali łącznie na 24 takie 

problemy lub zjawiska społeczne. Najczęściej wskazywanymi problemami są: 

przemoc w rodzinie (14,2 proc. wskazań), niepełnosprawność (12,1 proc.) i problemy 

ludzi starszych (11,4 proc.). Tylko te kategorie uzyskały więcej niż 10 proc. wskazań.  

Aż 10 kategorii zostało wskazanych przez 7 proc. respondentów (ujęto je 

łącznie w kategorii inne), a dwie (7,7 i 7 proc. wskazań) odnosiły się do odpowiednio 

do chorób i zaburzeń psychicznych oraz długotrwałego bezrobocia.  

Badania wykazały, że ankietowani mają dobrze sprecyzowane preferencje 

dotyczące formy udostępniania informacji (można było podać więcej niż jedną 

formę). Najbardziej korzystną formą udostępniania informacji są szkolenia (taki 
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sposób preferuje prawie 72 proc.). Prawie połowa respondentów (po 49,4 proc.) jest 

zainteresowana udostępnianiem informacji w formie raportów, w tym zarówno  

w formie tradycyjnej (drukowanej) oraz elektronicznej (publikacje na stronie 

internetowej lub w formie newslettera). Konferencje wskazało 43,5 proc. 

ankietowanych. Natomiast najmniej popularną formą udostępniania informacji są 

zestawienia statystyczne dostępne na stronach internetowych (11,8 proc.). 

 

Wykres 11. Preferowana forma udostępniania informacji 

 

Źródło: badania własne OIS 

 

6. Wnioski 

 

1) Najważniejsze problemy społeczne istotne z punku widzenia instytucji pomocy 

i integracji społecznej to: 

 długotrwałe bezrobocie, 

 uzależnienie od alkoholu, 

 problemy ludzi starszych, 

 niepełnosprawność, 

 ubóstwo, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

 przemoc w rodzinie. 
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2) Najmniej istotne problemy wskazane przez badane instytucje związane są  

z mniejszościami etnicznymi oraz osobami chorymi na HIV. 

3) Analiza użyteczności informacji wykazała, że: 

a) najlepiej pod względem dostępności oceniono informacje z zakresu 

długotrwałego bezrobocia, uzależnienia od alkoholu, przemocy w rodzinie 

oraz ubóstwa. Średnią ocenę w tej kategorii otrzymały informacje  

o niepełnosprawności i problemach ludzi starszych, a najsłabiej dostępne 

oceniono z zakresu mniejszości etnicznych i marginalizacji osób chorych 

na HIV; 

b) jako najbardziej przydatne badani wyróżnili informacje o długotrwałym 

bezrobociu, przemocy w rodzinie i niepełnosprawności, a także ubóstwie  

i problemach ludzi starszych; 

c) pod względem aktualności informacji najlepiej oceniano: długotrwałe 

bezrobocie, przemoc w rodzinie, uzależnienie od alkoholu oraz 

niepełnosprawność. Natomiast najniższe oceny uzyskiwały informacje  

o chorobach i zaburzeniach psychicznych. 

4) Analiza źródeł pozyskiwanych informacji wykazała, że ankietowani najczęściej 

korzystają w pracy z danych własnych instytucji, Internetu oraz publikacji  

i czasopism specjalistycznych.  

Zarówno pod względem dostępności, przydatności i aktualności 

wymienione wyżej źródła informacji zostały ocenione najwyżej. Natomiast  

w kategorii inne źródła informacji ankietowani najlepiej ocenili dane z policji  

– średnia ocen 4,5 – 5. 

5) Najczęściej wskazywanymi trudnościami w dostępnie do informacji były:  

o brak czasu (wynikający z nadmiaru obowiązków i innych czynności na 

stanowisku pracy),  

o przeszkody formalno-prawne (związane głównie z brakiem dostępu do 

baz danych, trudnościami z pozyskaniem danych z instytucji lub długim 

czasem oczekiwania na informacje), 

o trudności z interpretacją pozyskiwanych danych (zwłaszcza  

z Internetu). 

6) Pozyskiwane w badanych instytucjach informacje najczęściej wykorzystuje się 

do: 
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 analizy zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia  

z pomocy społecznej i prezentacji analiz przedstawicielom władzy 

lokalnej (samorządowej), 

 realizacji projektów systemowych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 

 opracowywania lokalnych (gminnych i powiatowych) strategii 

rozwiązywania problemów społecznych, 

 aktualizacji programów z zakresu pomocy społecznej 

realizowanych w obszarze działania instytucji. 

7) W opinii respondentów problemy wymagające pogłębionych badań  

i analiz winny obejmować tematykę:  

 przemocy, w tym działań interwencyjnych podejmowanych przez 

policję (przemoc w rodzinie), 

 osób niepełnosprawnych, w tym ich rzeczywistej liczby, 

 problemów osób starszych, 

 wsparcia osób chorych i zaburzonych psychicznie; 

8) Najbardziej preferowaną formą udostępniania informacji są w opinii badanych: 

 szkolenia, 

 raporty zawierające analizę i interpretację wyników i badań, 

zamieszczane na stronach internetowych lub dostępne w formie 

drukowanej, 

 konferencje. 

Jednocześnie część ankietowanych postulowała uzyskanie pomocy  

w interpretacji często zmieniających się przepisów prawnych, w tym pomocy 

społecznej, oraz możliwość pozyskiwania danych z innych gmin w celach 

porównawczych. 

 

7. Rekomendacje 

 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w realizacji zadań instytucji  

i innych podmiotów działających w obszarze pomocy i integracji społecznej 

niezbędne są rzetelne i aktualne informacje. 

Wyniki określiły obszary badawcze przydatne w badaniach tych instytucji tj.: 
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 niepełnosprawność, 

 uzależnienie od alkoholu,  

 przemocy w rodzinie, 

 problemy ludzi starszych, 

 choroby i zaburzenia psychiczne.  

Zatem istotnym jest: 

 tworzenie i aktualizowanie baz danych o najważniejszych problemach 

społecznych, w tym: zakres występowania danego zjawiska (w podziale 

na gminy i powiaty), liczbę i strukturę osób, instytucje udzielające 

wsparcia oraz sposób i zakres finansowania zadań; 

 prowadzenie badań i analiz w zakresie wskazanych problemów oraz 

mało zdiagnozowanych zjawisk społecznych (przede wszystkim: chorób 

i zaburzeń psychicznych, rodzin wielodzietnych, niepełnosprawności, 

przemocy w rodzinie i sytuacji życiowej osób starszych); 

 usprawnienia dostępu do informacji poprzez: 

o systematyczne przekazywanie informacji (na stronach 

internetowych, w formie szkoleń); 

o instruowanie o sposobie korzystania i dotarcia do potrzebnych 

danych (udostępnianych na bieżąco z instytucji np. w wersji 

elektronicznej); 

o interpretację danych statystycznych; 

 uproszczenie przepisów prawnych dotyczących udostępniania danych  

i informacji; 

 stworzenie zasad współpracy między instytucjami w zakresie 

udostępniania i przekazywania niezbędnych danych i informacji. 

Ponadto, wyniki analizy Bilansu potrzeb gmin w zakresie pomocy społecznej 

na 2010 r. i Bilansu potrzeb powiatów w zakresie pomocy społecznej  na 2010 r. 

(analiza przeprowadzona w OIS w kwietniu 2010 r.) wskazują, że Bilans jako 

narzędzie badawcze wymaga udoskonalenia i poprawy, by mógł stanowić 

podstawowe źródło informacji dla instytucji pomocy i integracji społecznej  

w województwie (przekazywane dane z gmin i powiatów to często informacje  

o wykonaniu zadań z roku poprzedniego niż rzeczywisty zbór potrzeb, nierzadko bez 

wyjaśnień o zauważonych rozbieżnościach). 
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8. Załączniki  

 

Tabela 10. Średnia ocen poszczególnych wskaźników dotyczących źródła informacji 

Lp. Źródło informacji 

Średnia ocen wartości informacji 

dostępność 
informacji 

przydatność 
informacji 

aktualność 
informacji 

1. dane własne instytucji 4,79 4,66 4,70 

2. Internet 4,56 4,25 4,24 

3. publikacje i czasopisma specjalistyczne 4,29 4,38 4,21 

4. 
dane Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 
Opolu 

4,26 4,24 4,15 

5. dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu 4,28 4,05 4,07 

6. dane powiatowego centrum pomocy rodzinie 4,15 4,29 4,12 

7. dane Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu 4,18 4,09 3,97 

8. 
dane Głównego Urzędu Statystycznego (lub US w 
Opolu) 

3,97 3,90 4,00 

9. inne:  powiatowe urzędy pracy 4,38 4,46 4,54 

10. inne: policja 4,50 5,00 4,50 

11.  inne: w kontakcie z innymi instytucjami 4,25 4,84 4,25 

12. inne: informacje lokalne 4,33 4,00 4,00 

13. inne: sąd 4,00 4,00 4,00 

14. inne: szkolenia 5,00 5,00 5 

Źródło: badania własne OIS 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano w Obserwatorium Integracji Społecznej 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 
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