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Stosowane skróty i definicje

ADL

Skala Katza (ADL – Activities of Daily Living) – skala oceny podstawowych
czynności życiowych

BDL

Bank Danych Lokalnych

BPiPS

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

CUS

Centrum Usług Społecznych “Społeczna Warszawa”

Doradca

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej i jego eksperci tworzący zespół
projektowy

DPS

Dom Pomocy Społecznej

GUS

Główny Urząd Statystyczny

IADL

Skala Lawtona (IADL – Instrumental Activities of Daily Living) służy do oceny
złożonych czynności życia codziennego takich jak sprzątanie, robienie
zakupów czy zarządzanie budżetem domowym.

ICF

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności
i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health;
ICF) – skala opracowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) służąca
do opisu różnych aspektów zdrowia

OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej

PES

Podmioty ekonomii społecznej

Raport

Niniejsze opracowanie, Raport z realizacji projektu „Opracowanie
wystandaryzowanego narzędzia służącego do oceny stopnia samodzielności
osób będących potencjalnymi i obecnymi odbiorcami usług społecznych”

WIS

Warszawski Indeks Samodzielności – zamienna nazwa wystandaryzowanego
narzędzia służącego do oceny stopnia samodzielności osób będących
potencjalnymi i obecnymi odbiorcami usług społecznych będącego
przedmiotem prac w ramach niniejszego projektu.

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa

ZOL

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

ZPO

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
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1. Zakres przedmiotowy opracowania oraz opis podjętych działań

Przedmiotem niniejszego Raportu jest podsumowanie założeń i prac projektu mającego na celu
opracowanie narzędzia służącego do oceny stopnia samodzielności osób, będących potencjalnymi
i obecnymi odbiorcami usług społecznych w Warszawie. Stworzone narzędzie ma służyć identyfikacji
potrzeb osób zależnych w celu zapewnienia im odpowiedniego zakresu wsparcia ze strony
odpowiednich jednostek pomocy społecznej w Warszawie.
Projekt składa się z następujących etapów:
1. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne oraz organizacyjne realizacji projektu: Na wstępie
dokumentu – jako tło do dalszych prac i rozważań – przedstawiona została aktualna sytuacja
osób starszych i usług społecznych w Warszawie oraz działania koncepcyjne i projektowe
podejmowane w rzeczonym obszarze przez Urząd m.st Warszawy, w tym przez jego komórkę
organizacyjną Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (BPiPS), w szczególności planowane
i wdrażane zmiany w systemie organizacji usług opiekuńczych, konieczne dla zwiększenia
standaryzacji i zapewnienia efektywności działania systemu.
2. Wybór skali oceny oraz jej dostosowanie: Ta część Raportu przedstawia podsumowanie procesu
wyboru skali, wyniki przeglądu podobnych skal stosowanych w Polsce i na świecie, analizę
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narzędzi aktualnie wykorzystywanych przez OPS-y w Warszawie oraz uzasadnienie decyzji co
do wyboru skali i kryteriów jej dalszego dostosowywania. Zawarto tu również podsumowanie
najlepszych praktyk i barier, które należy uwzględnić w kolejnych fazach realizacji projektu.
3. Warszawski Indeks Samodzielności – narzędzie oceny potencjalnych i bieżących odbiorców
pomocy społecznej: jest to cześć Raportu, która przedstawia proponowane narzędzie wraz
z instrukcjami jego wykorzystania w praktyce, z uwzględnieniem zmian zaproponowanych
przez interesariuszy systemu pomocy społecznej zaangażowanymi w proces i wskazanymi przez
Zamawiającego. Znajduje się tu także szczegółowe podsumowanie warsztatów i konsultacji
z pracownikami pomocy społecznej, które zostały przeprowadzone celem przetestowania
opracowanego narzędzia pod kątem możliwości zastosowania go w praktyce.
4. Profile beneficjentów pomocy społecznej w oparciu o wypracowane kryteria i narzędzia: w tym
rozdziale znajduje się propozycja profilowania odbiorców usług społecznych wraz
z podsumowaniem działań weryfikujących założenia segmentacji (konsultacje i warsztaty).
Rozdział kończą rekomendacje w zakresie potencjalnie wymaganego wsparcia dla każdej ze
zdefiniowanych i potwierdzonych grup osób zależnych.
5. Plan wdrożenia narzędzia oceny oraz operacjonalizacji profili beneficjentów: ostatnia część
Raportu zawiera rekomendacje odnośnie wprowadzenia zmian w dotychczasowym procesie
oceny odbiorców pomocy społecznej i przydzielania im wsparcia, z uwzględnieniem barier
zidentyfikowanych

podczas

realizacji

projektu.

Celem

proponowanych

modyfikacji

organizacyjnych w podziale na etapy jest wdrożenie nowego narzędzia.
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Opis działań – zakres prac

Prace prowadzone w ramach projektu zmierzającego do opracowania Warszawskiego Indeksu
Samodzielności podzielone są na 6 głównych etapów, co umożliwia stopniowe doprecyzowywanie
koncepcji narzędzia i jego osadzenie w praktyce.

Rysunek 1. Etapy działań w projekcie

Źródło: Opracowanie własne

Prace doradcze obejmujące wszystkie etapy projektu trwały od 12 kwietnia do końca września 2017
roku. Fundamentem działań było sprawne zarządzanie projektem i ciągła komunikacja
z interesariuszami. Podsumowanie każdego zrealizowanego etapu znajduje się poniżej.

Planowanie
Cel



Ustalenie głównych celów i oczekiwań Miasta Warszawy



Zaplanowanie

działań

zespołu

ekspertów

Doradcy

i interesariuszy projektu po stronie Miasta umożliwiających
zakończenie pracy w terminie
Podjęte działania



Utworzenie zespołu projektowego



Przygotowanie bazy podmiotów biorących udział w projekcie



Rozesłanie listu przewodniego i informacji o planowanych
spotkaniach



Spotkania przygotowawcze rozpoczynające projekt
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Stworzone materiały



Szczegółowy plan projektu wraz z harmonogramem spotkań
i warsztatów

Rezultat



Baza danych ekspertów oraz podmiotów uczestniczących



Zrozumienie kontekstu realizacji projektu i plan dalszych działań

Desk research i zbieranie danych
Cel



Wybór skali oceny



Zebranie

wstępnych

danych

przed

przystąpieniem

do

opracowania narzędzia


Zrozumienie zależności między dostępnymi na świecie i w Polsce
narzędziami, a identyfikacją potrzeb w procesie przyznawania
narzędzi pomocy społecznej



Sformułowanie założeń warunkujących kształt projektowanego
narzędzia

Podjęte działania

Stworzone materiały



Przegląd literatury i kwerenda źródeł internetowych



Zgromadzenie materiałów wykorzystywanych przez OPS-y



Bieżąca komunikacja z BPiPS



Zebranie danych i ich wstępna analiza



Przegląd skal oceny stopnia samodzielności



Analiza porównawcza narzędzi wykorzystywanych przez OPS-y
w poszczególnych dzielnicach Warszawy

Rezultat



Przegląd skal oceny stopnia samodzielności



Wstępne zaangażowanie interesariuszy – OPS-ów oraz CUS



Wiedza nt. stosowanych obecnie w Warszawie narzędzi
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Spotkania eksperckie
Cel



Wybór skali oceny



Zebranie pogłębionych informacji potrzebnych do stworzenia
praktycznego narzędzia



Konfrontacja pomysłów i wybór narzędzia oceny – skali – jako
podstawy do dalszych prac

Podjęte działania



Przeprowadzenie 3 spotkań roboczych z ekspertami



Wybór skali i jej dostosowanie



Bieżąca

komunikacja

telefoniczna

i

mailowa

zespołu

projektowego pomiędzy spotkaniami
Stworzone materiały



Pierwsza wersja narzędzia do oceny stopnia samodzielności
beneficjentów usług społecznych w formie papierowej oraz
elektronicznej wraz z uwagami, wstępną instrukcją użytkowania
i pytaniami do zaadresowania w kolejnym etapie

Rezultat



Analiza dotychczas stosowanych narzędzi oraz wybór skali
najlepiej dopasowanej do potrzeb Zamawiającego.

Warsztaty i konsultacje
Cel



Przetestowanie opracowanego narzędzia z pracownikami OPSów i CUS, uwzględnienie ich doświadczeń i pomysłów



Zbadanie kompletności i zrozumiałości narzędzia, a także jego
użyteczności i możliwości zastosowania w praktyce

Podjęte działania



Wstępne pogrupowanie osób otrzymujących wsparcie z OPS-ów



Przeprowadzenie 3 warsztatów z przedstawicielami OPS-ów i
CUS



Zebranie komentarzy i wniosków oraz wprowadzenie na ich
podstawie modyfikacji do pierwszej wersji narzędzia WIS
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Identyfikacja podstawowych grup dorosłych beneficjentów usług
społecznych oraz dopasowanie form wsparcia do tych grup

Stworzone materiały



Zmodyfikowane narzędzie do oceny stopnia samodzielności
beneficjentów usług społecznych w formie papierowej oraz
elektronicznej wraz z instrukcją użytkowania



Podział beneficjentów usług społecznych na grupy wraz
z przyporządkowanymi formami wsparcia

Rezultat



Zaangażowanie interesariuszy projektu – przedstawicieli OPS-ów
i CUS



Wykorzystanie wiedzy i doświadczeń pracowników OPS-ów i CUS
dla ulepszenia narzędzia i dostosowania go do wykorzystania
w praktyce



Zdobycie wiedzy na temat głównych grup beneficjentów usług
społecznych i ich potrzeb

Prace analityczne w zespole ekspertów
Cel



Stworzenie

profili

beneficjentów

usług

społecznych,

zróżnicowanych pod względem stopnia samodzielności oraz
potrzeb


Określenie powiązania pomiędzy wynikami oceny stopnia
samodzielności

przeprowadzonej

a przyporządkowaniem

do

za

pomocą

określonego

narzędzia,

profilu

(grupy

beneficjentów)


Określenie form wsparcia odpowiednich dla osób z danego
profilu

Podjęte działania



Organizacja spotkań roboczych i prac warsztatowych w ramach
zespołu ekspertów



Bieżąca

komunikacja

telefoniczna

i

mailowa

zespołu

projektowego pomiędzy spotkaniami
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Analiza wniosków z warsztatów dotyczących wyodrębnionych
grup beneficjentów i przyporządkowanych im form wsparcia

Stworzone materiały



Matryca profili dorosłych osób zależnych



Metodologia przyporządkowania osób badanych za pomocą
kwestionariusza do danego profilu



Narzędzie w postaci Excel pozwalające na zbadanie stopnia
samodzielności danej osoby, przyporządkowanie jej do danego
profilu i określenie najbardziej odpowiednich form wsparcia

Rezultat



Opracowanie profili beneficjentów



Stworzenie metodologii przyporządkowania osób do danego
profilu na podstawie wyniku oceny stopnia samodzielności
z kwestionariusza



Określenie form wsparcia odpowiadających na potrzeby osób
przyporządkowanych do poszczególnych profili

Podsumowanie
Cel



Podsumowanie prac projektowych

Podjęte działania



Zebranie wniosków ze wszystkich etapów projektu oraz
przeprowadzenie testów narzędzia w OPS Bielany

Rezultat



Zweryfikowany i uaktualniony kwestionariusz
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2. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne oraz organizacyjne
realizacji projektu
Gwałtownie postępujące starzenie się społeczeństwa przy jednoczesnym spadku liczby osób w wieku
produkcyjnym sprawia, iż w szybkim tempie zwiększa się liczba osób starszych potrzebujących wsparcia
i całodobowej opieki. Jak wynika z dokumentów strategicznych, Miasto Warszawa traktuje ten obszar
priorytetowo i już dziś podejmuje działania, by przygotować się na to wyzwanie w przyszłości.

Sytuacja demograficzna społeczeństwa ma odzwierciedlenie w rosnących kosztach samorządów związanych
z zapewnieniem opieki osobom zależnym, samotnym i potrzebującym.
W 2016 r. na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania
(z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) Miasto Warszawa
przeznaczyło 18,43 mln zł, kwotę o 8% wyższą niż w 2015 roku, kiedy na ten cel wydano 17,01 mln zł1.
Obecnie z usług opiekuńczych korzysta w mieście blisko 7000 osób, a liczba ta z każdym rokiem
wzrasta2.
Aby przygotować struktury jednostek organizacyjnych Miasta oraz dostosować procesy świadczenia
usług do zmieniających się – rosnących – potrzeb mieszkańców, Warszawa podejmuje szereg
strategicznych działań na rzecz beneficjentów usług społecznych, w tym osób starszych oraz
z niepełnosprawnością. Działania te są spójne ze Społeczną Strategią Warszawy3, w tym działaniami w
ramach celu strategicznego 3 „Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa”, który obejmuje
pogłębienie wiedzy o potrzebach, problemach i zasobach społecznych oraz działania na rzecz poprawy
adekwatności i efektywności usług w obszarze integracji i reintegracji społecznej i zawodowej.
Zobowiązania wynikające ze Społecznej Strategii Warszawy w tym obszarze są realizowane na
podstawie dokumentów operacyjnych, takich jak Warszawski Program Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2010-2020, w tym w ramach priorytetu IV „Zapewnianie wsparcia osobom
niepełnosprawnym w społeczności lokalnej”, cel 1 „Rozwijanie usług wspierających dla osób

1 Budżet

i polityka finansowa Miasta Warszawy,
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa/default.htm [dostęp 19 maja 2017 r.]
2 Informacje uzyskane z Biura Projektów i Pomocy Społecznej podczas realizacji niniejszego projektu.
3 Społeczna Strategia Warszawy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020,
https://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/Spoleczna_Strategia_Warszawy__Strategia_Rozwiazywania_Problemow_Spolecznych_na_lata_2009_-_2020.pdf [dostęp 19 maja 2017 r.]
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niepełnosprawnych”4 oraz Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-20205, który jako jeden
z celów strategicznych wymienia „Utrzymanie samodzielności seniorów”.
Jednym z projektów realizowanych w celu dostosowania usług opiekuńczych do nowych wyzwań jest
„Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach
TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (e-Opieka) realizowanego na obszarze 11 gmin
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Inicjatywa ta jest planowana do realizacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1
E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT6 i obecnie, po zakończeniu faz analiz
biznesowych i technologicznych, trwają prace nad studium wykonalności do projektu.
Celem projektu e-Opieka jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych poprzez
wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych do procesu świadczenia usług opiekuńczych.
Ma to w zamiarze realizatorów przyczynić się m.in. do7:


Podniesienia efektywności świadczonych usług opiekuńczych



Podniesienia jakości usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznych



Wydłużenia okresu samodzielnego mieszkania osób korzystających z usług opiekuńczych.

Z planami wdrożenia rozwiązań z zakresu teleopieki wiąże się również konieczność ujednolicenia
postępowania, kryteriów przydzielania i sposobu realizacji usług na terenie wszystkich dzielnic stolicy.
Miasto Stołeczne Warszawa, z zamiarem szerszej standaryzacji działań w obszarze świadczenia usług
opiekuńczych, powołało odrębną jednostkę budżetową8 – Centrum Usług Społecznych „Społeczna
Warszawa” (CUS) – która rozpoczęła swoją działalność 1 maja 2017 r. W uchwale powołującej CUS
wskazano m.in. następujące zadania Centrum:


organizowanie i koordynowanie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu
zamieszkania;



nadzorowanie, kontrolowanie i monitorowanie realizacji ww. usług opiekuńczych;

4

Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020,
http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawski-program-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych
5 Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, [dostęp 9 października 2017 r.]
http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/spoleczna-strategia [dostęp 19 maja 2017 r.]
6 Prezentacja: Zaangażowanie IP ZIT WOF we wdrażanie RPO WM 2014-2020, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
metropolii warszawskiej, 13.01.2017 r. https://www.funduszedlamazowsza.eu/g2/oryginal/2017
_01/prezentacja-ip-zit20170111-ost-bezkomentarzy-.pptx [dostęp 19 maja 2017 r.]
7 Opis projektu e-Opieka, http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/sites/politykaspoleczna.um.warszawa.pl
/files/zalacznik_2_opis_projektu.docx_.pdf [dostęp 20 maja 2017 r.]
8 Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/982/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. i statut Centrum Usług Społecznych
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diagnozowanie problemów społecznych w obszarze swojego działania oraz określenie potrzeb
w tym zakresie;



opracowanie standardów usług opiekuńczych i okresowa ewaluacja standardów;



organizowanie szkoleń z zakresu świadczenia usług opiekuńczych.

Na tym tle, stworzenie Warszawskiego Indeksu Samodzielności jest projektem uzupełniającym do
projektowanych rozwiązań. Narzędzie oceny WIS ma za zadanie pomóc jednostkom pomocy społecznej
w jednolitym i sprawnym określeniu odpowiedniego wsparcia w formie teleopieki, szeroko rozumianych
usług społecznych, czy dostosowań miejsca zamieszkania tak, by możliwie najskuteczniej wydłużyć
samodzielne funkcjonowanie beneficjentów usług w ich własnych domach.
Stworzenie narzędzia oceny stopnia samodzielności wpisuje się w szerszą agendę działań zmierzających
do uwspólnienia usług między dzielnicami i poprawy efektywności ich realizacji.
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3. Wybór skali oceny oraz jej dostosowanie
3.1. Opis procesu wyboru
Proces wyboru skali, która podlegałaby dalszym modyfikacjom celem jej dostosowania do potrzeb
Miasta Warszawy, przebiegał trzyetapowo (rysunek poniżej).
Rysunek 2. Etapy w procesie wyboru skali

Źródło: Opracowanie własne.

Zadaniem grupy ekspertów zaangażowanych w projekt była rozbudowa, bądź dostosowanie najbardziej
adekwatnej ze stosowanych skal z uwzględnieniem kryteriów, które pozwolą na możliwie najlepszą
(w dostępnych ramach czasowych) ocenę stanu i potrzeb dorosłych osób niesamodzielnych pod kątem
doboru odpowiednich instrumentów wsparcia z pomocy społecznej. Decydując się na wykorzystanie
jednej z istniejących i szeroko stosowanych na świecie skal do oceny stopnia samodzielności, jako
punktu wyjścia dla tworzonego na potrzeby Warszawy narzędzia, zespół ekspertów wykonał
następujące szczegółowe działania:


Ustalenie głównych celów i oczekiwań Miasta Warszawy



Przegląd literatury i kwerenda źródeł internetowych



Zgromadzenie materiałów wykorzystywanych przez OPS-y
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Spotkanie eksperckie nr 1: Wstępna analiza zebranych danych, potwierdzenie wyboru skali
i propozycje jej modyfikacji



Spotkanie eksperckie nr 2: Dostosowanie skali



Przeprowadzenie konsultacji z interesariuszami projektu



Uwzględnienie uwag i ostateczne dostosowanie narzędzia.

3.2. Przegląd i ocena stosowanych w Polsce i na świecie skal oceny stopnia
samodzielności

Osoby z różnym spektrum niepełnosprawności borykają się z różnym stopniem ograniczenia
samodzielności oraz trudnościami w wykonywaniu codziennych czynności. Proces starzenia się
i narastających problemów zdrowotnych z kolei najczęściej objawia się jako spadek konkretnych
możliwości wykonywania czynności w życiu codziennym. Dla lepszej oceny aktualnego stopnia
funkcjonowania osoby starszej, z niepełnosprawnością czy potrzebującej wsparcia z innego powodu,
warto zastosować narzędzie, które pozwoli zebrać obiektywne dane o bieżącej sprawności oraz
ewentualnie pogarszającym się lub polepszającym stanie zdrowia. Pozwoli to lepiej zaplanować
wsparcie.
Poniżej zaprezentowano przegląd wybranych skal oceny stopnia samodzielności w życiu codziennym,
które możliwie najbliżej współgrają z zaprojektowanym narzędziem. Zdecydowano się na
przedstawienie skal obejmujących jednocześnie wiele obszarów funkcjonowania. W przeglądzie nie
uwzględniono narzędzi bardzo szczegółowych, które są dedykowane dla oceny konkretnego jednego
obszaru funkcjonowania organizmu czy wykonywanych czynności, takich jak Skala Tinetti (ocena
równowagi i chodu, ocena ryzyka upadku), ocena stanu odżywienia (MNA – Mini Nutritional
Assesment), stanu mentalnego (MSQ – Mental Status Questionnaire), sprawności umysłowej (skrócony
test sprawności umysłowej: AMTS – Abbreviated Mental Test Score), stanu psychicznego (MMSE –
Mini-Mental State Examination), czy skal oceniających wyłącznie zachowanie i dostosowanie społeczne.
1. Skala Katza (ADL – Activities of Daily Living), czyli skala oceny podstawowych czynności
życiowych.
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Skala ADL pozwala ocenić samodzielne wykonywanie tzw. podstawowych czynności dnia codziennego
takich jak wykonywanie zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych, ubieranie się, przygotowywanie i
spożywanie posiłków, poruszanie się, korzystanie z toalety i kontrolowanie potrzeb fizjologicznych.
Osoba badana maksymalnie może uzyskać 6 pkt co oznacza, że jej sprawność jest w pełni zachowana.
Jeżeli badana osoba nie zaspokaja potrzeb określonych w skali konieczne jest zapewnienie jej
całodobowej opieki9.
Narzędzie to doskonale sprawdza się w różnych formach opieki (zarówno stacjonarnej jak
i dochodzonej), kiedy można odnieść pierwszą ocenę do kolejnych cyklicznych badań wskazujących na
kierunek postępowania zmian w stopniu samodzielności. Niestety nie jest w stanie wychwycić małych
różnic w usprawnieniu i obejmuje tylko podstawowe kwestie życia codziennego nie skupiając się na
szerszym spojrzeniu na codzienne wyzwania wśród osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością
takie jak sprzątanie, robienie zakupów czy zarządzanie budżetem domowym.
2. Skala Lawtona (IADL – Instrumental Activities of Daily Living) służy do oceny złożonych czynności
życia codziennego.
Narzędzie to wykorzystuje się wtedy, gdy badana osoba potrafi wykonywać samodzielnie podstawowe
czynności dnia codziennego. Przy pomocy skali IADL ocenia się zdolność wykonywania tzw. złożonych
czynności dnia codziennego. Do każdego pytania przypisane są trzy odpowiedzi wraz z punktami:10
1.

bez pomocy – 3 pkt.

2.

z niewielką pomocą – 2 pkt.

3.

zupełnie nie jest w stanie samodzielnie wykonać danej czynności – 1 pkt.

Badanej osobie zadaje się osiem pytań dotyczących:
1. posługiwania się telefonem
2. korzystania z transportu
3. dokonywania zakupów
4. przygotowywania posiłków
5. sprzątania

9

Katz, Martin M., and Samuel B. Lyerly. "Methods for measuring adjustment and social behavior in the community:
I. Rationale, description, discriminative validity and scale development." Psychological Reports 13.2 (1963): 503-535.
10 Cichoń-Marczak M.: Kompleksowa ocena geriatryczna. Jak zmniejszać ograniczenia starości, Magazyn Pielęgniarki i
Położnej 2010, nr 5, 26-27
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6. majsterkowania lub prania
7. przyjmowania leków
8. posługiwanie się pieniędzmi.
Badanie powinno się wykonywać w odstępach czasowych, np. co 6 miesięcy. Pozwala to ocenić czy
sprawność osoby uległa poprawie czy pogorszeniu11.
Jeśli chodzi o pytanie 6. to już na początku tworzenia narzędzia zdecydowano się unikać pytań, które
mogłyby być odebrane jako dedykowane dla danej płci. Pojawiające się czasem w tej skali w różnych
źródłach pytanie „Czy majsterkujesz?” – domyślnie kierowane do mężczyzn – zastąpiono ogólnym
pytaniem „Czy robisz pranie?” jako bardziej uniwersalnym i niezbędnym dla utrzymania higieny
niezależnie od reprezentowanej płci12.
W praktyce funkcjonuje kilka wariantów skali, które różnią się nieznacznie brzmieniem pytań, liczbą
odpowiedzi (od 3 do 5) w ramach badanych obszarów oraz sposobem punktacji. Dostępne są arkusze13,
w których każdy z 8 obszarów ma bardziej rozbudowane propozycje odpowiedzi, np. w obszarze Pranie:
Samodzielnie wykonuje pranie rzeczy osobistych – 1, Pierze drobne elementy odzieży, przepłukuje
pończochy, itp. – 1, Całe pranie musi być robione przez kogoś innego – 0.
W obszarze „Sposób transportu” kafeteria odpowiedzi przedstawia się następująco: Podróżuje
samodzielnie transportem publicznym lub prowadzi własny samochód – 1, Samodzielnie aranżuje
podróż taksówką, ale jednocześnie nie korzysta z transportu publicznego – 1, Podróżuje transportem
publicznym, jeśli towarzyszy mu/jej inna osoba, Podróże są ograniczone do taksówki lub innego
samochodu

z

pomocą

innych

osób

–

0,

Osoba

nie

podróżuje

w

ogóle

–

0.

W tej wersji narzędzia ocenę punktową należy interpretować odmiennie dla mężczyzn i kobiet. Dla
kobiet punktacja 8 oznacza wysoką samodzielność, podczas gdy dla mężczyzn wystarczy już 5 punktów
dla uzyskania tej samej oceny.
Narzędzie to najlepiej sprawdza się wśród osób zaawansowanych wiekiem i mieszkających we własnym
domu. Jego ograniczeniem jest deklaratywna odpowiedź na pytania raczej niż zademonstrowanie danej
czynności, co może zaburzyć dokładne zdiagnozowanie możliwości badanej osoby.

11

Graf, Carla. "The Lawton instrumental activities of daily living scale." AJN The American Journal of Nursing 108.4 (2008):
52-62
12 M. Wallace, M. Shelkey, “Katz Index of Independence in Activities of Daily Living (ADL)” [in:] try this: Best Practices in
Nursing Care to Older Adults, 2/2007 The Hartford Institute for Geriatric Nursing, New York University, College of Nursing,
http://www.alz.org/careplanning/downloads/katz-adl-lawton-iadl.pdf [dostęp 24 maja 2017 r.]
13 Tamże.
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3. Skala Barthel
Kolejnym narzędziem badawczym służącym do oceny sprawności funkcjonalnej jest opublikowana
w 1965 roku skala Dorothei Barthel (znana też jako: Indeks Barthel, Barthel Score, lub Maryland
Disability Index). Kwestionariusz Barthel został po raz pierwszy zastosowany w Klinice w Rochester,
w odniesieniu do chorych z niedowładem połowiczym. Przez lata doczekał się wielu modyfikacji
i w różnych wersjach jest używany do chwili obecnej. Jest to międzynarodowa skala powszechnie
stosowana do oceny sprawności chorego14.
Narzędzie w formie formularza ma ocenić realne zapotrzebowanie pacjenta na usługi z zakresu opieki
długoterminowej. Skalę tę wprowadzono w Polsce w rozporządzeniu ministra zdrowia z 23 grudnia
2010 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
w ramach opieki długoterminowej.
Do oceny bierze się pod uwagę dziesięć czynności:
1. Spożywanie posiłków
2. Przemieszczanie się (z łóżka na krzesło i z powrotem / siadanie)
3. Utrzymanie higieny osobistej
4. Korzystanie z toalety (WC)
5. Mycie, kąpiel całego ciała
6. Poruszanie się (po powierzchniach płaskich)
7. Wchodzenie i schodzenie po schodach
8. Ubieranie i rozbieranie się
9. Kontrolowanie stolca / zwieracza odbytu
10. Kontrolowanie moczu / zwieracza pęcherza moczowego
Celem badania jest diagnoza samodzielności osoby (czynności wykonywane samodzielnie, z pomocą
z zewnątrz lub takie, których w ogóle nie jest w stanie wykonać). Przy każdej czynności wpisuje się
wartość punktową od 0 do 10 najlepiej opisującą stan pacjenta. Po końcowym zsumowaniu można
otrzymać maksymalnie 100 punktów. Uzyskanie od 0 do 20 punktów oznacza całkowitą
niesamodzielność, od 20 do 80 punktów – chory może funkcjonować samodzielnie w określonym

14

Collin, C., et al. "The Barthel ADL Index: a reliability study." International disability studies 10.2 (1988): 61-63.
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stopniu. Od 80 do 100 pkt – chory funkcjonuje samodzielnie, ewentualnie z niewielką pomocą
z zewnątrz.
4. Skala FIM
Pomiar Niezależności Funkcjonalnej (FIM – The Functional Independence Measure)15 to narzędzie
pozwalające na ocenę sprawności funkcjonalnej w zakresie samoobsługi, kontroli zwieraczy,
mobilności, niezależności w zakresie lokomocji, komunikacji i świadomości społecznej. Za każdą
czynność podlegającą ocenie osoba może otrzymać od 1 do 7 punktów:


7 punktów – pełna niezależność osoby (analizowaną czynność senior wykonuje bezpiecznie i szybko)



6 punktów – umiarkowana niezależność osoby (wykorzystywane są urządzenia pomocnicze)



5 punktów – umiarkowana niezależność osoby (konieczny jest nadzór lub asekuracja podczas
wykonywania czynności)



4 punkty – potrzebna minimalna pomoc (osoba wykonuje samodzielnie więcej niż 75% czynności)



3 punkty – potrzebna umiarkowana pomoc (osoba wykonuje samodzielnie od 50 do 74% czynności)



2 punkty – potrzebna maksymalna pomoc (osoba wykonuje samodzielnie od 25 do 50% czynności)



1 punkt – całkowita zależność (osoba wykonuje samodzielnie mniej niż 25 % czynności)

5. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnoprawności i Zdrowia (ICF)
Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International
Classification of Functioning, Disability and Health; ICF) opracowana została przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO). Klasyfikacja ta uważana jest za wielozadaniowe narzędzie pozwalające w uniwersalny
sposób, w języku międzynarodowym i w formie elektronicznej opisać i zakodować informacje o stanie
zdrowia człowieka16. Według ICF
„niepełnosprawność ma charakter biopsychospołeczny i jest wielowymiarowym zjawiskiem
wynikającym z wzajemnych oddziaływań między ludźmi (w tym ich dysfunkcją) i otaczającym ich
środowiskiem fizycznym i społecznym.” 17

15

Keith, Robert Allen, et al. "The functional independence measure." Adv Clin Rehabil, 1 (1987): 6-18.
Wilmowska-Pietruszyńska, Anna, and Dionizy Bilski. "Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności
i Zdrowia." Niepełnosprawność-zagadnienia, problemy, rozwiązania 2 (2013): 5-20.
17 Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) oraz jej zastosowanie, Warszawa 2009:
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Wytyczne
/statystyka/icf_polish_version_56a8f7984213a.pdf [dostęp 1 czerwca 2017 r.]
16
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Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnoprawności i Zdrowia mówi o tym, że na
niepełnosprawność mają wpływ nie tylko czynniki zdrowotne czy ludzkie, ale też fizyczne, ekonomiczne
i społeczne. Takie nowoczesne podejście do problemu niepełnosprawności, pozwala kompleksowo
ocenić funkcjonowanie danej jednostki w środowisku i zaplanować dla niego właściwą pomoc.
ICF często wykorzystywana jest jako narzędzie do celów badawczych, statystycznych, klinicznych,
edukacyjnych i polityki społecznej. W tym ostatnim przypadku skala ta szczególnie przydatna jest przy
opracowywaniu programów interwencji, ich ocenie i ewaluacji. Pozwala ona także na mierzenie
efektów w poszczególnych formach udzielonego wsparcia oraz na ich korektę.
Główną zaletą stosowania ICF jest to, że posiada ona międzynarodowy standard i jednolity opis. Do
badania używa się obiektywnych testów pozwalających całościowo ocenić funkcjonowanie danej
jednostki.
ICF składa się z dwóch części. W pierwszej ocenie podlega funkcjonowanie poszczególnych układów
ciała ludzkiego, jego dysfunkcje oraz rodzaje i sposób uczestniczenia wykonywanych aktywnościach
życiowych. Druga część dotyczy tzw. czynników kontekstowych. Należą do nich czynniki środowiskowe
i osobowe.
W oparciu o dostępne piśmiennictwo opisane zostały najczęściej używane skale do oceny funkcjonalnej
i oceny stopnia samodzielności. Zaprezentowane powyżej skale stosowane oddzielnie nie oceniają
w sposób kompleksowy poziomu funkcjonowania osoby niesamodzielnej. W związku z powyższym i dla
zaadresowania potrzeb Miasta Warszawy, niezbędne jest przygotowanie całościowej skali do oceny
stopnia samodzielności. Narzędzie to – Warszawski Indeks Samodzielności (WIS) – zostało oparte o
model zaprezentowany w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia
(ICF) oraz kwestionariusz WHODAS 2.0
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3.3. Przegląd narzędzi oceny stopnia samodzielności obecnie stosowanych
w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy

Podstawa prawna


Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769)



Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz. U. z 2016 r., poz. 1406 zmieniony przez
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2016, poz.
1505)18

Nota metodyczna
Celem przeglądu obecnie stosowanych narzędzi oceny stopnia samodzielności była identyfikacja
dotychczasowych dobrych praktyk oraz informacji, które potencjalnie powinny być zbierane
z wykorzystaniem nowego narzędzia oceniającego stopień samodzielności obecnych i przyszłych
beneficjentów pomocy społecznej – Warszawskim Indeksie Samodzielności.
Analizie poddano materiały pochodzące ze wszystkich OPS-ów w 18 dzielnicach m.st. Warszawy.
Informacje zebrane zostały na drodze zapytania wstępnego oraz uszczegóławiającej ankiety. OPS-y
zostały w nich poproszone o udzielenie informacji dotyczących następujących kwestii:


który wzór kwestionariusza wywiadu środowiskowego jest obecnie używany;



jakie narzędzia do oceny stopnia samodzielności, stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej
beneficjentów – poza obowiązkowym wywiadem środowiskowym – są stosowane przez
pracowników pomocy społecznej podczas wywiadów. OPS-y zostały również poproszone
o przekazanie wzorów takich narzędzi;



czy wywiady są przeprowadzane w formie papierowej czy elektronicznej, jak wygląda
przenoszenie zawartych w nich informacji do systemu dziedzinowego, oraz jaki system jest
stosowany.

18

W procesie analizy uwzględniono także uchylone Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej, Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r., poz. 712), celem sprawdzenia, czy pracownicy OPS-ów
w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy stosują obecnie obowiązujący wzór kwestionariusza rodzinnego
wywiadu środowiskowego, czy też posługują się starszym wzorem.
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Analizę otrzymanych od OPS informacji oraz dokumentów przeprowadzono w dwóch krokach:


Analiza wstępna
W tym kroku zebrano i skategoryzowano dokumenty nadesłane przez OPS-y. Przeprowadzono
uzupełniającą ankietę w celu ujednolicenia różnorodnych informacji uzyskanych z OPS-ów.



Analiza pogłębiona
Na tym etapie dokładnie przeanalizowano wszystkie dokumenty i zidentyfikowano kwestie,
pytania i zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione przy tworzeniu nowego narzędzia.

Przeprowadzając przegląd nadesłanych narzędzi, zwrócono uwagę na zgodność formularzy wywiadu
środowiskowego

stosowanych

przez

pracowników

socjalnych

poszczególnych

dzielnic

z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r., które
precyzuje sposób i terminy przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz określa wzór
kwestionariusza wywiadu (Załącznik nr 1 do ww. Rozporządzenia), wzór oświadczenia o stanie
majątkowym (Załącznik nr 3 do w/w Rozporządzenia) i wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 107
ust. 5g ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej19.
Należy zaznaczyć, iż w analizie skoncentrowano się na identyfikacji dobrych praktyk oraz narzędzi
używanych przez pracowników OPS-ów do oceny stopnia samodzielności podczas przeprowadzania
wywiadów środowiskowych, wykraczających poza ustawowo przyjęty i obowiązujący wzór
kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego określony w

ww. Rozporządzeniu.

Opracowywane narzędzie stanowić ma bowiem uzupełnienie i rozszerzenie przedmiotowego
kwestionariusza i być względem niego komplementarne. Analiza miała natomiast na celu przede
wszystkim wyodrębnienie i ewaluację dokumentów pomocniczych/ uzupełniających kwestionariusz,
które są stosowane fakultatywnie przez OPS-y i spełniają podobną do opracowywanego narzędzia
funkcję. Posłużyło to celowi końcowemu, jakim była identyfikacja elementów obecnie
wykorzystywanych dokumentów, które powinny zostać uwzględnione przy tworzeniu nowego
narzędzia.
W ramach analizy podsumowano również aktualny stan wdrożenia elektronicznej formy
przeprowadzania wywiadu środowiskowego w OPS-ach m.st. Warszawy.

19 Jest to oświadczenie podpisywane w przypadku przeprowadzania wywiadu z użyciem terminala mobilnego, w którym osoba,

z którą wywiad jest przeprowadzany, potwierdza zapoznanie się z treścią przeprowadzonego wywiadu, prawdziwość danych
zawartych w wywiadzie oraz zapoznanie się z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
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Przegląd obecnie stosowanych narzędzi
Analiza wstępna
W odpowiedzi na wystosowane zapytanie warszawskie OPS-y przesłały szereg różnorodnych
dokumentów, które stosują w procesach przyznawania, świadczenia i ewaluacji usług pomocy
społecznej. W tabeli poniżej przedstawiono kategoryzację tych dokumentów, w celu ich
uporządkowania i zbiorczej analizy. Należy zaznaczyć, iż zaprezentowany podział jest arbitralny i opiera
się przede wszystkim na funkcjach, jakie dokumenty te spełniają w wyżej wymienionych
procesach. Kategoryzacja ta miała posłużyć wyłącznie celowi wyodrębnienia dokumentów potencjalnie
zbieżnych funkcjonalnie z projektowanym narzędziem oraz zawierających pytania dotyczące oceny
stopnia samodzielności osób zależnych. Część dokumentów można zakwalifikować do dwóch kategorii
(np. Karta okresowej oceny związana z umową o współpracy jest zarówno formularzem opisowym
wykorzystywanym w pracy socjalnej jak i dokumentem służącym ewaluacji świadczonych usług).
W takich przypadkach umieszczenie ich w konkretnej kategorii miało charakter arbitralny.
Należy podkreślić, iż obecnie w warszawskich OPS-ach nie jest wdrożone żadne narzędzie, którego
celem jest ocena stopnia samodzielności osób zależnych per se. Istnieje natomiast szereg dokumentów
służących ewaluacji potrzeb potencjalnych i obecnych beneficjentów, w których pojawiają się
elementy/ pytania/ zagadnienia pozwalające ocenić stopień samodzielności. Zawarta poniżej
pogłębiona analiza przesłanych dokumentów ma na celu identyfikację tych elementów/ pytań/
zagadnień, tak, aby można je było uwzględnić w projektowanym narzędziu.
W tym miejscu warto także wspomnieć o wnioskach dotyczących standaryzacji, jakie nasuwają się na
podstawie przeglądu dokumentacji przesłanej przez warszawskie OPS-y. W oparciu o dokonany
przegląd można bowiem stwierdzić, iż poszczególne OPS-y wykorzystują różne wzory i nazewnictwo dla
wielu formularzy, w tym m.in. dla dokumentów wykorzystywanych w pracy socjalnej, dokumentów
związanych z kontrolą usług opiekuńczych czy oświadczeń dotyczących pobierania świadczeń i zasiłków.
Dla przykładu, w procesie kontroli usług opiekuńczych w poszczególnych OPS-ach wykorzystywane są
dokumenty o czterech różnych nazwach: karta kontroli realizacji usług opiekuńczych, protokół z kontroli
usług opiekuńczych, opinia osoby kontrolującej i ocena osoby kontrolującej (dwa ostatnie formularze
z reguły towarzyszą protokołowi kontroli). Wśród tych czterech dokumentów, te o różnej nazwie
w poszczególnych OPS-ach mają często podobne wzory, a te o tych samych nazwach różnią się treścią.
W opinii doradcy, z punktu widzenia standaryzacji procesów w warszawskich OPS-ach, korzystne byłoby
dokładne zbadanie rozbieżności w stosowaniu konkretnych narzędzi i wzorach formularzy przez
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poszczególne OPS-y oraz przeprowadzenie analizy zasadności ich unifikacji (czynności te leżą poza
zakresem niniejszego opracowania).
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Tabela 1. Kategoryzacja narzędzi wykorzystywanych w procesach świadczenia, przyznawania i ewaluacji usług pomocy społecznej.

Dokumenty o charakterze
administracyjnym
(wnioski, orzeczenia,
oświadczenia,
zaświadczenia)
 Oświadczenie o stanie
majątkowym
 Oświadczenie
o dochodach służące do
weryfikacji spełnienia
bądź niespełniania
kryteriów do przyznania
pomocy społecznej
 Oświadczenie
o uczestniczeniu
w indywidualnym
programie
terapeutycznym
 Oświadczenie
o pobieraniu zasiłków,
świadczeń emerytalnorentowe
z ubezpieczenia
społecznego z ZUS oraz
KRUS i nieprowadzeniu
działalności
gospodarczej
 Oświadczenie
o pobieraniu świadczeń
z pomocy społecznej
 Oświadczenie
potwierdzające podanie
informacji zgodnych
z prawdą i świadomość

Dokumenty niepowiązane
ze świadczeniem usług
społecznych dla osób
zależnych

Formularze opisowe
wykorzystywane w pracy
socjalnej

Narzędzia służące
gromadzeniu informacji
podczas wywiadu
środowiskowego

Dokumenty służące
ewaluacji świadczonych
usług

Dokumenty
wykorzystywane
w procesie kierowania
osób zależnych do DPS

 Niebieska karta
 Wywiad z rodziną z
dziećmi
 Wywiad z osobą
współuzależnioną
 Karta aktywności
zawodowej
 Karta aktywności
zawodowej
bezrobotnego

 Kontrakt socjalny
 Karta pracy socjalnej
 Plan pracy socjalnej
z rodziną
 Diagnoza – ocena
sytuacji (Narzędzie
pracy socjalnej)
 Karta zgłoszenia do
usługi pracy socjalnej
 Notatka służbowa
 Karta zgłoszenia
dotycząca poradnictwa
specjalistycznego
 Karta działań w pracy
socjalnej
 Plan działań w pracy
socjalnej
 Karta oceny w pracy
socjalnej
 Umowa współpracy
 Ewaluacja, karta oceny
okresowej (Karta
okresowej oceny
związana z umową
o współpracy)
 Ankieta z bieżącą oceną
sytuacji (SWOT)

 Kwestionariusz
rodzinnego wywiadu
środowiskowego –
narzędzie obligatoryjne
narzucone ustawowo
 Diagnoza do wywiadu
środowiskowego
(Załącznik nr 1 do
rodzinnego wywiadu
środowiskowego)
 Scenariusze wywiadu
z osobą starszą, chorą
i niepełnosprawną
 Zestaw pytań
pomocniczych i
uszczegóławiających do
wywiadu
środowiskowego
 Zakres świadczonych
usług opiekuńczych,
gospodarczych
i pielęgnacyjnohigienicznych

 Ankieta oceniająca
poziom usług
 Karta kontroli usług
opiekuńczych
 Protokół z kontroli usług
opiekuńczych
 Karta kontroli realizacji
usług opiekuńczych –
gospodarczych
i pielęgnacyjnych
 Ocena osoby
kontrolującej

 Opinia dotycząca
stopnia sprawności
osoby ubiegającej się
o skierowanie do DPS
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odpowiedzialności
karnej za złożenie
fałszywego
oświadczenia
Orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności
Zaświadczenie lekarskie
o stanie zdrowia
Wniosek o udzielenie
pomocy w formie
zasiłków, obiadów lub
innych usług
Wniosek o wydanie
decyzji w sprawie
przyznania prawa
do świadczeń opieki
zdrowotnej
finansowanych ze
środków publicznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji i materiałów przekazanych przez OPS-y w odpowiedzi na zapytanie.
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Analiza pogłębiona
Na podstawie analizy wszystkich dokumentów zebranych w Tabeli 1, dokonano identyfikacji
dokumentów dotyczących lub zawierających elementy oceny stopnia samodzielności osób zależnych,
wykorzystywanych przez warszawskie OPS-y. Ich pogłębiona analiza przedstawiona jest poniżej.

Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego
Podstawowym i prawnie obowiązującym narzędziem oceny potrzeb potencjalnych i obecnych
beneficjentów świadczeń z pomocy społecznej, w tym osób zależnych, jest kwestionariusz rodzinnego
wywiadu środowiskowego. Jego wzór określa stosowne Rozporządzenie. W tabeli poniżej
przedstawiono strukturę kwestionariusza. Dla oceny potrzeb beneficjentów będących dorosłymi
osobami zależnymi adekwatne są Części I i IV, przy czym Część IV służy do aktualizacji informacji
o osobach już korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i jest okrojoną wersją Części I.
Tabela 2. Struktura kwestionariusza wywiadu środowiskowego

Część I

Dotyczy osób ubiegających się o przyznanie świadczeń pomocy społecznej

Część II

Dotyczy małżonka, zstępnych lub wstępnych, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej
Dotyczy małżonka, zstępnych lub wstępnych, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (aktualizacja wywiadu)
Dotyczy osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (aktualizacja
wywiadu)
Dotyczy osób ubiegających się o pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc pieniężną na
kontynuowanie nauki
Dotyczy cudzoziemców, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej
Dotyczy osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę
masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego
Dotyczy wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4e ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych, albo aktualizacji wywiadu na podstawie art. 23 ust. 4f tej ustawy
Dotyczy wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4aa lub 4b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych albo w art. 15 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Część III
Część IV
Część V
Część VI
Część VII
Część VIII
Część IX

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenie MRPiPS z dnia 25 sierpnia 2016 w sprawie rodzinnego wywiadu
środowiskowego.

Część I kwestionariusza wywiadu składa się z 9 sekcji, przedstawionych w Tabeli 3. W sekcjach 1-6 za
pomocą pytań otwartych i zamkniętych gromadzone są informacje na temat potencjalnego
beneficjenta pomocy społecznej, jego sytuacji i potrzeb. Kolejne sekcje dotyczą podsumowania
zebranych informacji w postaci oceny przez pracownika socjalnego oraz określenia planu pomocy
i działań na rzecz beneficjenta. W przypadku przeprowadzania wywiadu z osobą zależną, odpowiedzi na
wiele z pytań zawartych w kwestionariuszu pozwalają na dokonanie pewnej oceny stopnia
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samodzielności takiej osoby. W Tabeli 3 wyodrębniono te pytania, jest bowiem istotne, aby przy
opracowywaniu nowego narzędzia wziąć je pod uwagę i ich nie powielać, a uzupełniać i uszczegóławiać
– oba instrumenty ewaluacji mają być wobec siebie komplementarne.
Tabela 3. Struktura Części I kwestionariusza wywiadu środowiskowego

Nr sekcji

Tytuł

Pytania

1

Dane osoby, z którą
przeprowadzono wywiad, dane
o rodzinie

2

Sytuacja mieszkaniowa osoby lub
rodziny

3

Sytuacja rodzinna osób wspólnie
zamieszkujących

4

Sytuacja zawodowa

5

Sytuacja zdrowotna

 Przyczyny wystąpienia z wnioskiem o udzielenie
pomocy albo udzielenia pomocy z urzędu (w tym:
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba)
 Czy osoba/rodzina korzystała lub korzysta z pomocy
innych osób lub pomocy instytucji?
 Informacje o członkach rodziny
o Sytuacja zdrowotna
o Stałe, miesięczne wydatki osoby/rodziny łącznie
 Typ mieszkania, liczba izb, piętro wyposażenie w windę
 Wyposażenie mieszkania w instalacje (woda ciepła,
woda zimna, łazienka, WC, ogrzewanie, gaz, telefon)
 Czy rodzina posiada podstawowe sprzęty
gospodarstwa domowego?
 Czy mieszkanie jest dostosowane do potrzeb osoby
niepełnosprawnej?
 Czy osoba niepełnosprawna posiada osobny pokój,
samodzielne łóżko?
 Kto z członków rodziny i dlaczego, mimo wspólnego
zamieszkiwania, prowadzi oddzielne gospodarstwo
domowe?
 Czy osoba/rodzina utrzymuje kontakty z krewnymi
zamieszkałymi oddzielnie?
 Czy ktoś z członków rodziny korzysta lub korzystał z
usług ośrodka wsparcia, DPS lub placówki opiekuńczowychowawczej?
 Czy osoba/rodzina korzystała ze świadczeń jednostki
organizacyjnej pomocy społecznej?
 Objęcie w okresie ostatniego roku działaniami
aktywizacji społeczno-zawodowej. Jaka to była
instytucja i jaki był zakres aktywizacji
 Kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie
zawodowe mogące być przydatne przy poszukiwaniu
pracy
 Sytuacja zdrowotna rodziny
o Liczba osób długotrwale chorych
o Rodzaje schorzeń
o Inne problemy zdrowotne podane przez
osobę/rodzinę
o Czy osoba/rodzina podlega ubezpieczeniu
zdrowotnemu?
o Czy osoba/rodzina posiada dostęp do świadczeń
zdrowotnych? Jeżeli nie, to dlaczego?
 Sytuacja osób niepełnosprawnych
o Rodzaj dysfunkcji
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6

7
8
9

Potrzeby i oczekiwania osoby lub
rodziny zgłoszone podczas
przeprowadzania wywiadu
Ocena sytuacji osoby lub rodziny i
wnioski pracownika socjalnego
Plan pomocy i działań na rzecz
osoby lub rodziny
Plan pomocy zatwierdzony przez
kierownika jednostki
organizacyjnej pomocy społecznej

o Ustalona grupa inwalidzka
o Stopień niepełnosprawności
o Niezdolność do samodzielnej egzystencji lub
niezdolność do pracy
o Wynik orzeczenia o niepełnosprawności (stopień
niepełnosprawności, wskazania do pracy/ brak
wskazań)
o Ograniczenia funkcjonalne)
o Która z osób niepełnosprawnych w rodzinie
wymaga: skierowania do ośrodka wsparcia
(rodzaj) / skierowania do mieszkania chronionego
/ usług opiekuńczych (zakres)
o Czy osoba niepełnosprawna wymaga
umieszczenia w DPS?
o Możliwość zapewnienia pomocy ze strony rodziny
(forma i zakres pomocy)
o Możliwość zapewnienia pomocy ze strony
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
gminy i powiatu (forma i zakres pomocy)
o Stan zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz
potrzeby w tym zakresie
o Która z osób niepełnosprawnych jest
ubezwłasnowolniona (częściowo, całkowicie)
Pytanie otwarte (miejsce na wpisanie informacji przez
pracownika socjalnego)
Pytanie otwarte (miejsce na wpisanie informacji przez
pracownika socjalnego)
-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenie MRPiPS z dnia 25 sierpnia 2016 w sprawie rodzinnego wywiadu
środowiskowego.

Diagnoza do wywiadu środowiskowego
Jest to dokument stanowiący Załącznik 1 do rodzinnego wywiadu środowiskowego wykorzystywany
przez pracowników socjalnych OPS-u na Białołęce. W formularzu gromadzone są informacje dotyczące
potrzeb i oczekiwań potencjalnego beneficjenta pomocy oraz jego sytuacji życiowej. Dokument ma
formę pytań otwartych zadawanych osobie podlegającej ewaluacji wraz z krótką instrukcją rozwijającą
zagadnienie, którego dotyczy dane pytanie. W formularzu jest także miejsce na wnioski pracownika
socjalnego wynikające z informacji zebranych w wywiadzie. Narzędzie to ma charakter wywiadu
jakościowego. Może zawierać elementy oceny stopnia samodzielności osób zależnych będących
potencjalnymi/ obecnymi beneficjentami świadczeń pomocy społecznej w przypadku jego
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wykorzystania do diagnozy sytuacji takich osób. Ze względu na otwartą i opisową formę nie zawiera
jednak elementów, które mogłyby zostać uwzględnione w projektowanym narzędziu WIS. Podobną
strukturę ma także Diagnoza – ocena sytuacji (Narzędzie pracy socjalnej), formularz wykorzystywany
w pracy socjalnej przez OPS Ursus.

Scenariusze wywiadu z osobą długotrwale chorą, z niepełnosprawnością i starszą
Są to dokumenty, którymi przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego wspomagają się
pracownicy OPS na Bielanach. Scenariusze zostały opracowane przez OPS w Krakowie i wdrożone w OPS
na Bielanach jako dobra praktyka.
W Scenariuszu wywiadu z osobą długotrwale chorą badane są następujące obszary funkcjonowania
osoby chorej, której dotyczy rozpoznanie:
o

stan zdrowia – kwestie związane z rodzajem schorzenia, leczeniem, dostępem do świadczeń
zdrowotnych: podstawowych i specjalistycznych

o

przyczyny trudnej sytuacji zdrowotnej – kwestie związane z okresem trwania choroby,
jej przebiegiem

o

ograniczenia, trudności związane z występowaniem choroby – kwestie związane z ograniczeniami
w codziennym funkcjonowaniu, pełnieniu ról społecznych wynikające z występowania choroby

o

dążenie do zmian, oczekiwania osoby, plany na przyszłość – kwestie dotyczące potrzeby i chęci
osoby do zmiany swojej sytuacji, możliwości samodzielnego wprowadzenia zmian oraz wskazanie
osób, które mogą być pomocne w osiągnięciu celów.

Scenariusz wywiadu z osobą z niepełnosprawnością pomaga zbadać następujące obszary
funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością, której dotyczy rozpoznanie:
o

stan zdrowia – kwestie związane z rodzajem niepełnosprawności/ schorzenia, leczeniem (aspekt
medyczny niepełnosprawności)

o

aktywność indywidualna, poziom samodzielności – kwestie związane z prowadzeniem
gospodarstwa domowego, załatwianiem spraw urzędowych, samodzielnością w wykonywaniu
czynności samoobsługowych oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego

o

warunki mieszkaniowe – stan techniczny lokalu, dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby
z niepełnosprawnością np. uchwyty przy wannie umożliwiające samodzielną kąpiel, pochylnia dla
osób z niepełnosprawnością w budynku, winda
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o

relacje w rodzinie – kwestie związane z komunikacją, rolą/ pozycją osoby z niepełnosprawnością
w rodzinie,

jej

zaangażowaniem

w

sprawy

rodzinne,

uwzględnianiem

opinii

osoby

z niepełnosprawnością przy podejmowaniu decyzji dotyczących rodziny
o

aktywność społeczna – kwestie dotyczące realizowania i rozwijania kontaktów społecznych,
zainteresowań)

o

aktywność zawodowa – wykształcenie, posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe

o

dążenie do zmian, oczekiwania osoby, plany na przyszłość – kwestie dotyczące potrzeby i chęci
osoby do zmiany swojej sytuacji, możliwości samodzielnego wprowadzenia zmian oraz wskazanie
osób, które mogą być pomocne w osiągnięciu celów.

Scenariusz wywiadu z osobą starszą stosowany jest w przypadku osoby starszej, która nie jest osobą
z niepełnosprawnością ani chronicznie chorą. Za jego pomocą badane są następujące obszary
funkcjonowania osoby, której dotyczy rozpoznanie:
o

relacje z rodziną – kwestie związane z utrzymywaniem kontaktów z członkami rodziny
mieszkającymi oddzielnie

o

stan zdrowia – kwestie związane ze stanem zdrowia, leczeniem, nieumyślne urazy związane
z upadkami

o

samodzielne opuszczanie mieszkania – zdolność do samodzielnego poruszania się poza domem

o

odżywianie się – kwestie związane z przygotowywaniem posiłków, sposobem odżywiania się,
nawykami żywieniowymi, dietą

o

codzienne funkcjonowanie – kwestie związane z wykonywaniem czynności dnia codziennego,
samodzielność osoby starszej w ich wykonywaniu

o

sposób spędzania czasu, zainteresowania – upodobania, możliwość realizowania zainteresowań

o

sposób spędzania czasu, utrzymywanie kontaktów z innymi – spotkania ze znajomymi,
odwiedzanie innych osób lub przyjmowanie odwiedzających w domu

o

wsparcie środowiskowe – kwestie dostępności oferty pomocowej w formie ośrodków wsparcia
dziennego, pomocy wolontariackiej

o

fotografia dnia poprzedniego – zarys czynności wykonywanych w ciągu dnia

o

możliwość zmiany sytuacji – kwestie związane z postrzeganiem przez osobę starszą możliwości
zmiany swojej sytuacji, wskazanie osób, które mogłyby być pomocne we wprowadzeniu zmiany.

Przedstawione scenariusze zawierają konkretne i szczegółowe pytania wspierające pracowników
socjalnych w ocenie stopnia samodzielności potencjalnych i obecnych beneficjentów. Powinny one
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zostać uwzględnione w projektowanym narzędziu i są szczegółowo opisane w dalszej części
opracowania.

Zestaw dodatkowych pytań pomocniczych/ uszczegóławiających
Pracownicy OPS Wesoła podczas wywiadu środowiskowego z klientem posiłkują się zestawem
dodatkowych pytań dostosowanych indywidualnie do każdej osoby i traktowanych jako załącznik do
wypełnionego kwestionariusza wywiadu. Wśród pytań są te dotyczące relacji z rodziną, utrzymywania
kontaktów z członkami rodziny mieszkającymi oddzielnie, stanu zdrowia, samodzielnego opuszczania
mieszkania, odżywiania się, kwestii związanych z przygotowywaniem posiłków, nawyków
żywieniowych, diety, problemów czynności dnia codziennego, samodzielności osoby starszej w ich
wykonywaniu, sposobu spędzania czasu, zainteresowań, upodobań, możliwości realizowania
zainteresowań czy otrzymywanego wsparcia środowiskowego. Jest to zestaw pytań analogiczny do
scenariusza wywiadu stosowanego przez OPS Bielany (por. wyżej), nie jest jednak sprofilowany pod
kątem konkretnych grup docelowych.

Formularze opisowe wykorzystywane w pracy socjalnej
Dokumenty wykorzystywane w pracy socjalnej takie jak m.in. Diagnoza – ocena sytuacji, Karta
zgłoszenia do usługi pracy socjalnej, Kontrakt socjalny, Plan działań w pracy socjalnej czy Ankieta
z bieżącą oceną sytuacji rodziny na zasadzie analizy SWOT zawierają rubryki, w których mogą
potencjalnie znaleźć się informacje charakteryzujące stopień samodzielności osób zależnych. Są to
rubryki dotyczące:


opisu sytuacji rodziny,



przyczyn trudnej sytuacji życiowej,



możliwości osoby/rodziny pozwalających na rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej,



ograniczeń osoby/rodziny lub barier w środowisku to rozwiązanie utrudniających,



definicji problemu,



opisu sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej, środowiskowej, zawodowej.



mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rodziny (analiza SWOT).

Zebranie tych informacji w przedmiotowych dokumentach ma służyć definicji problemów i określeniu
koniecznych do podjęcia działań. Ze względu na fakt, iż pytania zawarte w tych dokumentach mają

33

Warszawski Indeks Samodzielności
Październik 2017

charakter otwarty i opisowy, nie zawierają one elementów, które mogłyby w sposób bezpośredni zostać
wykorzystane przy opracowywaniu nowego narzędzia WIS.
Kontrakt socjalny oraz różnorodne karty i plany pracy socjalnej wykorzystywane są przez wszystkie
warszawskie OPS-y. Analizę SWOT stosuje siedem z nich: Bemowo, Białołęka, Mokotów, Ochota, Praga
Południe, Targówek oraz Ursus20.

Dokumenty służące kontroli ewaluacji świadczonych usług
W dokumentach służących ewaluacji świadczonych usług opiekuńczych (takich jak Karta kontroli usług
opiekuńczych, Protokół z kontroli usług opiekuńczych, Karta kontroli realizacji usług opiekuńczych –
gospodarczych i pielęgnacyjnych, Ocena osoby kontrolującej) pojawiają się elementy dotyczące oceny
stanu samodzielności beneficjentów usług. Są to m.in.:


ocena stanu psycho-fizycznego świadczeniobiorcy,



stan zdrowia i higieny,



ocena i stopień samodzielności,



wygląd zewnętrzny/ stan higieny osobistej,



kwestia utrzymywania kontaktów z sąsiadami/ z rodziną zamieszkałą oddzielnie,



charakter tych kontaktów,



ewentualny zakres otrzymywanej pomocy.

Ocena ta jest jednak krótką charakterystyką stanu usługobiorcy, przeprowadzaną w kontekście
ewaluacji jakości dostarczanych usług, której przede wszystkim służą przedstawione dokumenty, a nie
kompleksową oceną kondycji i stopnia samodzielności podopiecznego. Pytania w wymienionych
formularzach będą więc tylko częściowo pomocne w opracowywaniu nowego narzędzia – przy
upewnieniu się, że elementy narzędzia WIS zapytują o ww. obszary. Według informacji przesłanych
przez OPS-y, dokumenty służące kontroli i ewaluacji świadczonych usług wykorzystuje 16 z 18 OPS (poza
OPS Rembertów oraz OPS Wilanów – co dodatkowo potwierdzono telefonicznie z tymi placówkami).

Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS
20

Analiza sytuacji osób/ rodzin w ujęciu SWOT jest rekomendacją Biura Audytu Wewnętrznego przeprowadzonego w ramach
zadania „Ocena zasad przyznawania pomocy społecznej oraz ocena jakości świadczonej pracy socjalnej na przykładzie
wybranych Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy”. Audyt był przeprowadzony w 4 dzielnicach: Bemowo, Mokotów,
Ochota i Targówek w 2016 roku.
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Spośród wszystkich wykorzystywanych przez OPS-y dokumentów, opinia dotycząca stopnia sprawności
osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS jest najbardziej funkcjonalnie zbieżna z projektowanym
narzędziem, dotyczy jednak jedynie osób potencjalnie kwalifikujących się do DPS, a nie ogółu dorosłych
osób zależnych. Zawiera ona ogólną ocenę stanu psychofizycznego osoby badanej, składającą się
z oceny:


sprawności ruchowej,



możliwości zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych,



zdolności porozumiewania się,



preferowanych form spędzania wolnego czasu oraz



cech zachowań mogących wpłynąć na funkcjonowanie w DPS.

Opinia zawiera także inne informacje dotyczące osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS, w tym
opinię właściwego OPS na temat możliwości funkcjonowania osoby w jej dotychczasowym środowisku.
Dokument ten, będący częścią standardowej procedury kwalifikacji beneficjentów do DPS, stosowany
w jednolitej formie przez wszystkie warszawskie OPS-y, został uwzględniony przy projektowaniu
nowego narzędzia.

Sposób wypełniania kwestionariuszy rodzinnego wywiadu środowiskowego
W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące sposobu wypełniania kwestionariuszy wywiadu
środowiskowego przez OPS-y z poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy oraz wykorzystywania
systemów informatycznych i przenoszenia do nich informacji z wywiadów.
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Tabela 4. Sposób wypełniania kwestionariuszy rodzinnego wywiadu środowiskowego przez
poszczególne OPS-y m.st. Warszawy

L.p.

OPS

Wypełnianie
kwestionariuszy
w formie
papierowej

Przenoszenie
Wypełnianie
% wywiadów
informacji z
Rodzaj
kwestionariuszy w
przeprowadzanych
wywiadów
wdrożonego
formie elektronicznej
za pomocą
papierowych do
systemu
(z wykorzystaniem
terminali
systemu
dziedzinowego
terminali mobilnych)
mobilnych
dziedzinowego

1 Bemowo

tak

nie, ale trwają testy

n.d.

tak

POMOST

2 Białołęka

tak

tak

1-25%

tak

POMOST

3 Bielany

tak

nie, ale trwają testy

n.d.

tak

TT POMOC

4 Mokotów

tak

nie

n.d.

tak

POMOST

5 Ochota

tak

nie, ale trwają testy

n.d.

tak

POMOST

6 Praga Południe

tak

tak

1-25%

tak

POMOST

7 Praga Północ

tak

nie, ale trwają testy

n.d.

tak

POMOST

8 Rembertów

tak

nie, ale trwają testy

n.d.

tak

POMOST

9 Śródmieście

tak

nie

n.d.

tak

POMOST

10 Targówek

tak

nie

n.d.

tak

TT POMOC

11 Ursus

tak

tak

1-25%

tak

POMOST

12 Ursynów

tak

tak

1-25%

tak

POMOST

13 Wawer

tak

tak

1-25%

tak

POMOST

14 Wesoła

tak

tak

1-25%

tak

POMOST

15 Wilanów

tak

nie, ale trwają testy

n.d.

tak

POMOST

16 Włochy

tak

tak

1-25%

tak

POMOST

17 Wola

tak

nie, ale trwają testy

n.d.

tak

POMOST

18 Żoliborz

tak

tak

1-25%

tak

TT POMOC

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez OPS-y w odpowiedzi na zapytanie ankietowe

Wszystkie OPS-y wypełniają kwestionariusze w postaci papierowej. W ośmiu z nich (Białołęka, Praga
Południe, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Włochy, Żoliborz) wywiady są przeprowadzane także
w formie elektronicznej za pomocą wdrożonych terminali mobilnych. W ten sposób przeprowadzanych
jest jednak wciąż niewielki procent wywiadów (poniżej 25%). W kolejnych siedmiu OPS-ach (Bemowo,
Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Wilanów, Wola) trwają testy takich terminali.
Wszystkie OPS-y, zgodnie z wymogami prawnymi, wykorzystują systemy dziedzinowe: POMOST
wykorzystywany w 15 OPS-ach oraz TT POMOC używany przez 3 OPS-y. Do systemów tych przenoszone
są dane z kwestionariuszy wywiadów środowiskowych: ręcznie w przypadku ich wypełniania w formie
papierowej oraz automatycznie (synchronizacja elektroniczna) w przypadku kwestionariuszy
wypełnianych za pomocą terminali mobilnych. Zakres merytoryczny przenoszonych informacji
obejmuje większość informacji z Części I i IV kwestionariusza, dotyczących osoby/rodziny, z którą
przeprowadzany był wywiad, w tym: dane osobowe, adresowe, sytuacja rodzinna, zawodowa,
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mieszkaniowa, wykształcenie, sytuacja zdrowotna (w tym m.in. choroby, niepełnosprawność,
uzależnienia),

dochodowa

oraz

miesięczne

wydatki,

informacja

nt.

funkcjonowania

w środowisku/rodzinie, ocena sytuacji osoby/rodziny i wnioski pracownika socjalnego, plan pomocy
i działań na rzecz osoby/rodziny. Co do zasady do POMOST-u/ TT POMOC przenoszone są wszystkie
odpowiedzi na pytania zamknięte, oraz niektóre spośród pytań otwartych. Oznacza to, iż we wszystkich
OPS-ach

istnieją

wersje

elektroniczne

wywiadów,

zawierające

znaczną

część

informacji

o beneficjentach i udzielanej im pomocy, choć nie tożsame z kwestionariuszami papierowymi. Na
podstawie odpowiedzi przekazanych przez OPS-y, można stwierdzić, iż zakres merytoryczny
przenoszonych informacji jest bardzo zbliżony, jeśli nie identyczny dla wszystkich OPS-ów (szczegółowa
weryfikacja leży poza zakresem niniejszego opracowania).

Podsumowanie, wnioski i rekomendacje
W warszawskich OPS nie funkcjonuje obecnie formularz kompleksowej oceny stopnia samodzielności
dorosłych osób zależnych. Pytania pozwalające na taką ocenę znajdują się jednak w szeregu
dokumentów wykorzystywanych przez OPS-y w procesach przyznawania, świadczenia i ewaluacji usług
pomocy społecznej.
Podstawowym narzędziem zawierającym takie elementy jest obligatoryjny kwestionariusz rodzinnego
wywiadu środowiskowego, stosowany przez wszystkie OPS-y zgodnie z Rozporządzeniem. Przy
opracowywaniu nowego narzędzia, zwrócono uwagę na osiągnięcie jego komplementarności wobec
kwestionariusza i niedublowanie zawartych w nim zagadnień.
Część z OPS-ów wprowadziło do praktyki formularze pomocnicze do wywiadu, pozwalające lepiej
zdiagnozować sytuację beneficjentów, w tym stopień samodzielności osób zależnych, takie jak
scenariusze wywiadów, zestawy pytań pomocniczych czy dokumenty pogłębiające diagnozę sytuacji.
Dokumenty te uwzględniono przy opracowywaniu nowego narzędzia, zawierają bowiem wiele
konkretnych i szczegółowych pytań dotyczących stopnia samodzielności osób badanych. Stworzenie
jednolitego dla wszystkich OPS-ów kwestionariusza WIS pozwoli zastąpić te dotychczas stosowane –
tak, aby we wszystkich dzielnicach stosowany był obligatoryjnie jednolity formularz.
Elementy oceny stopnia samodzielności osób zależnych zawiera także szereg dokumentów
wykorzystywanych w pracy socjalnej oraz do kontroli i ewaluacji świadczonych usług opiekuńczych. Ze
względu na funkcjonalną odrębność tych dokumentów oraz charakter opisowy zawartych w nich pytań,
nie rekomenduje się włączania ich elementów do projektowanego narzędzia. Zaleca się natomiast
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rozważenie realizacji pogłębionej analizy tych dokumentów we wszystkich OPS-ach, celem oceny
stopnia rozbieżności w ich wzorach i stosowaniu przez poszczególne OPS-y oraz zasadności ich
ewentualnej standaryzacji.
Wciąż większość OPS-ów wypełnia kwestionariusze wywiadów jedynie w postaci papierowej.
Wprawdzie osiem OPS-ów wdrożyło już terminale mobilne (a kolejne siedem je testuje), to za ich
pomocą wypełnianych jest przez pracowników tych jednostek poniżej 25% wywiadów. Należy dążyć do
zwiększenia tego odsetka, oraz konsekwentnego wdrożenia terminali mobilnych lub innych narzędzi we
wszystkich OPS-ach. Zgodnie z wymogami prawnymi, wszystkie OPS-y w przypadku wypełniania
kwestionariuszy w postaci papierowej przenoszą zawarte w nich dane do systemów informatycznych.
Minusem takiego działania jest konieczność dwukrotnego wprowadzania danych, co wymaga zarówno
dodatkowego czasu jak i generuje koszty. Wdrożenie terminali mobilnych na szerszą skalę przyniosłoby
ich ograniczenie. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż wprowadzanie danych odnośnie wszystkich
beneficjentów do systemów informatycznych, przynosi potencjał dla zbiorczej analizy danych odnośnie
ich stopnia samodzielności, sytuacji i potrzeb, w tym także predykcyjnej analizy zmian. Analiza zbiorcza
mogłaby być dokonywana przez CUS (lub przez podmioty zewnętrzne na zlecenie CUS). Warto rozważyć
wykorzystanie tych danych nie tylko do celów statystycznych, ale także lepszego dopasowywania usług
do potrzeb beneficjentów, w tym osób zależnych.

Najlepsze praktyki stosowane przez dzielnice m.st. Warszawy
Spośród narzędzi stosowanych przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy zawierających elementy
oceny stopnia samodzielności przy opracowywaniu nowego narzędzia uwzględniono w szczególności
następujące dokumenty:
1. Scenariusz wywiadu z osobą starszą
2. Scenariusz wywiadu z osobą chorą
3. Scenariusz wywiadu z osobą z niepełnosprawnością
4. Załącznik do wywiadu środowiskowego (OPS Wesoła)
5. Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS

Ad. 1 – 3. W scenariuszach wywiadu z osobą starszą, chorą i z niepełnosprawnością wykorzystywane są
pytania do odbiorcy usług/jego bliskich, które mogą być uzupełnieniem pytań zawartych w
kwestionariuszu rodzinnego wywiadu środowiskowego:
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Czy utrzymuje Pan/Pani kontakt z rodziną? Jeśli tak, to z kim, jak często, w jakiej formie?



Czy ktoś z rodziny odwiedza Pana/Panią? Jeśli tak, to kto, jak często?



Jak Pan/Pani postrzega swój stan zdrowia?



Czy Pan/Pani leczy się? Czy przyjmuje Pan/Pani leki?



Czy Pana/Pani stan zdrowia nie zmienia się/ w porównaniu z okresem sprzed roku uległ
znacznemu pogorszeniu?



Czy zdarzają się Panu/Pani upadki? Jak często?



Czy samodzielnie opuszcza Pan/Pani mieszkanie? Czy ktoś Panu/Pani towarzyszy, pomaga
w wychodzeniu na zewnątrz?



Jak często Pan/Pani wychodzi? W jakim celu, np. wizyty towarzyskie, zakupy?



Dlaczego nie wychodzi z Pan/Pani mieszkania? Co takiego musiałoby się stać, aby zaczął/a
Pan/Pani opuszczać mieszkanie? Kto mógłby być pomocny w organizowaniu wychodzenia
z mieszkania, towarzyszeniu na zewnątrz?



Czy Pan/Pani jada regularnie? Ile posiłków dziennie Pan/Pani spożywa? Czy jest wśród nich
ciepły posiłek? Czy musi Pan/Pani stosować dietę? Jeśli tak, to jaką?



Czy Pan/Pani samodzielnie przygotowuje posiłki? Jeśli nie, to kto pomaga, w jakim zakresie?



Jak ocenia Pan/Pani swoją samodzielność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, czynności
samoobsługowych, załatwianiu spraw urzędowych?



Które czynności dnia codziennego wykonuje Pan/Pani samodzielnie? W wykonywaniu, których
czynności wymaga Pan/Pani wsparcia? W jakim zakresie?



Czy ktoś Panu/Pani pomaga? W wykonaniu, których czynności? Jak często?



Jak Pan/Pani lubi spędzać czas? Co zazwyczaj Pan/Pani robi?



Jakie są Pana/Pani zainteresowania? Czym się Pan/Pani interesuje? Czy ma Pan/Pani możliwość
rozwijania/ realizowania swoich zainteresowań?



Czy spotyka się Pan/Pani ze znajomymi? Jeśli tak, to gdzie, jak często? Co robią Państwo
wspólnie?



Czy ktoś Pana/Panią odwiedza? Kto? Jak często? Czy ta osoba jest dla Pan/Pani ważna, bliska?
Czy lubi Pan/Pani spędzać z nią czas?



Czy chciałby/aby Pan/Pani odnowić z kimś kontakt? Jeśli tak, to jak można w tym pomóc?



Czy korzysta Pan/Pani z zajęć świetlicy, klubu seniora itp.? Jeśli tak, to gdzie, jak często, w jakich
zajęciach?



Czy chciałby/aby Pan/Pani korzystać z takiej formy pomocy? Co stoi na przeszkodzie
uczęszczania na zajęcia?
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Jak spędził/a Pan/Pani czas od rana do obiadu? Co Pan/Pani robił/a w tym czasie?



Jak spędził/a Pan/Pani czas od obiadu do kolacji? Co robił/a Pan/Pani w tym czasie?



Jak spędził/a Pan/Pani czas wieczorem?



Czy możliwa jest zmiana Pan/Pani sytuacji? Na czym miałaby polegać zmiana? Jak sobie
wyobraża Pan/Pani swoją sytuację w przyszłości? Co chciałby/aby Pan/Pani zmienić w swojej
sytuacji?



Kto mógłby być pomocny w wprowadzeniu zmian? Co takiego musiałoby się stać, aby zmieniła
się sytuacja?

Ad 4. W Załączniku do wywiadu środowiskowego stosowanym w Wesołej pojawiają się następujące
pytania, które mogą być uzupełnieniem pytań zawartych w kwestionariuszu rodzinnego wywiadu
środowiskowego:21


Czy utrzymuje Pan/Pani kontakt z rodziną? Jeśli tak, to z kim, jak często, w jakiej formie?



Czy ktoś z rodziny Pana/Panią odwiedza? Jeśli tak, to kto, jak często?



Czy zna Pan/Pani adresy i numery telefonów do członków rodziny zamieszkujących oddzielnie?



Jak radził/a sobie Pan/Pani dotychczas?



Jak postrzega Pan/Pani swój stan zdrowia? Od kiedy Pan/Pani choruje?



Czy Pan/Pani leczy się? Jak dociera Pan/Pani na wizyty do lekarza? Czy przyjmuje Pan/Pani leki?
Jak zaopatruje się Pan/Pani w leki? Kto przygotowuje lekarstwa? Czy ma Pan/Pani tygodniowy
organizer do przygotowywania leków?



Czy stan Pana/Pani zdrowia w porównaniu z okresem sprzed roku nie zmienił się/ uległ
znacznemu pogorszeniu?



Czy zdarzają się Panu/Pani upadki? Jak często?



Czy dobrze Pan/Pani słyszy? Kiedy była ostatnia wizyta u lekarza laryngologa? Jak ocenia
Pan/Pani swój wzrok? Kiedy była ostatnia wizyta u lekarza okulisty?



Czy utrzymuje Pan/Pani stały kontakt z lekarzem? Kto jest Pana/Pani lekarzem prowadzącym?
Czy zna Pan/Pani numer telefonu do placówki medycznej? Czy zna Pan/Pani numer telefonu
alarmowego do pogotowia, policji, straży pożarnej?



Jak przebiegają codzienne zabiegi higieniczne? Czy łazienka wyposażona jest w uchwyty
ułatwiające wchodzenie lub wychodzenie z wanny/brodzika? Czy toaleta wymaga stosowania

21

Uwaga doradcy: cześć pytań dubluje się z pytaniami zawartymi w scenariuszach wywiadu z osobą starszą, chorą
i niepełnosprawną, jednakże jest to inne narzędzie, nieco mniej obszerne i obejmujące mniejsze spektrum zagadnień
dotyczących stopnia samodzielności klienta.
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podwyższonej deski klozetowej? Jakie bariery architektoniczne, techniczne występują
w miejscu zamieszkania?


Czy samodzielnie opuszcza Pan/Pani mieszkanie? Czy ktoś Pan/Pani towarzyszy, pomaga
w wychodzeniu na zewnątrz?



Jak często Pan/Pani wychodzi? W jakim celu, np. wizyty towarzyskie, zakupy?



Dlaczego nie wychodzi Pan/Pani z mieszkania? Co takiego musiałoby się stać, aby zaczął/a
Pan/Pani opuszczać mieszkanie? Kto mógłby być pomocny w organizowaniu wychodzenia
z mieszkania, towarzyszeniu na zewnątrz?



Czy jada Pan/Pani regularnie? Ile posiłków dziennie Pan/Pani spożywa? Czy jest wśród nich
ciepły posiłek? Czy musi Pan/Pani stosować dietę? Jeśli tak, to jaką?



Czy samodzielnie przygotowuje Pan/Pani posiłki? Jeśli nie, to kto pomaga, w jakim zakresie?



Czy samodzielnie dokonuje Pan/Pani zakupów?



Jak ocenia Pan/Pani swoją samodzielność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, czynności
samoobsługowych, załatwianiu spraw urzędowych?



Które czynności dnia codziennego wykonuje Pan/Pani samodzielnie? W wykonywaniu, których
czynności wymaga Pan/Pani wsparcia? W jakim zakresie?



Czy ktoś Panu/Pani pomaga? W wykonaniu, których czynności? Jak często?



Czy porządki wykonuje Pan/Pani samodzielnie? Jeśli ktoś Panu/Pani w tym pomaga to w jakim
zakresie i jak często?



Czy samodzielnie zmywa Pan/Pani naczynia? Czy ma Pan/Pani lodówkę?



Czy ma Pan/Pani pralkę? Jak często zmienia Pan/Pani bieliznę osobistą, a jak często bieliznę
pościelową? Czy samodzielnie Pan/Pani pierze? Czy ktoś pomaga? Kto? Jak często?



Czy samodzielnie wynosi Pan/Pani śmieci? Jeżeli nie, to kto to robi?



Czy samodzielnie załatwia Pan/Pani sprawy urzędowe, bądź uiszcza opłaty?



Jeżeli w domu są zwierzęta – kto się nimi opiekuje?



Jak lubi Pan/Pani spędzać czas? Co zazwyczaj Pan/Pani robi?



Jakie są Pana/Pani zainteresowania? Czym się Pan/Pani interesuje? Czy ma Pan/Pani możliwość
rozwijania/ realizowania swoich zainteresowań?



Czy spotyka się Pan/Pani ze znajomymi? Jeśli tak, to gdzie, jak często? Co robią Państwo
wspólnie?



Czy ktoś Pana/Panią odwiedza? Kto? Jak często? Czy ta osoba jest ważna, bliska? Czy lubi
Pan/Pani spędzać z nią czas?



Czy chciałby/a Pan/Pani odnowić z kimś kontakt? Jeśli tak, to jak można w tym pomóc?
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Czy utrzymuje Pan/Pani kontakt z sąsiadami? Czy korzysta z pomocy ze strony sąsiadów?



Czy korzysta Pan/Pani z zajęć świetlicy, klubu seniora itp.? Jeśli tak, to gdzie, jak często, w jakich
zajęciach?



Czy chciałby/a Pan/Pani korzystać z takiej formy pomocy? Co stoi na przeszkodzie uczęszczania
na zajęcia?



Czy korzysta Pan/Pani z wypożyczania książek z biblioteki? Czy dokonuje Pan/Pani tego
samodzielnie? Jeżeli nie, to kto to robi? Jak często?



Jak spędził/a Pan/Pani czas od przed południem? Co robił/a Pan/Pani w tym czasie?



Jak spędził/a Pan/Pani czas od obiadu do kolacji? Co robił/a Pan/Pani w tym czasie?



Jak spędził/a Pan/Pani czas wieczorem?



Czy możliwa jest zmiana Pana/Pani sytuacji? Na czym miałaby polegać zmiana? Jak sobie
wyobraża Pan/Pani swoją sytuację w przyszłości? Co chciałby Pan/Pani zmienić w swojej
sytuacji?



Kto mógłby być pomocny w wprowadzeniu zmian? Co takiego musiałoby się stać, aby zmieniła
się sytuacja?

Ad 4. W Opinii dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS pojawiają się
następujące zagadnienia charakteryzujące stopień samodzielności osoby badanej:


Ocena sprawności ruchowej (chodzi samodzielnie / z pomocą innych osób / z pomocą sprzętu
rehabilitacyjnego / nie chodzi samodzielnie)



Ocena możliwości zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych; jeżeli osoba wymaga pomocy,
wskazanie w jakich czynnościach



Ocena zdolności porozumiewania się (ewentualne dysfunkcje w zakresie: mowy, słuchu
i wzroku)



Preferowane formy spędzania wolnego czasu (zainteresowania, zamiłowania)



Cechy zachowań mogące wpłynąć na funkcjonowanie w DPS (zarówno pozytywne jak
i negatywne)
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3.4. Podsumowanie i wybór skali

Projektowane narzędzie – Warszawski Indeks Samodzielności (WIS) – i zastosowana skala zostały oparte
o model zaprezentowany w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności
i Zdrowia (ICF) oraz kwestionariusz WHODAS 2.0. Skala, która została zastosowana w narzędziu nie
koncentruje się na upośledzeniu struktur i funkcji ciała, a jedynie na ich konsekwencjach, czyli na
aktywności i uczestnictwie osoby badanej.
WIS pokazuje poziom ograniczenia badanej osoby w konkretnych czynnościach, jednoznacznie
wskazując, w których obszarach niezbędne jest wsparcie w samodzielnym funkcjonowaniu badanej
osoby.
Opracowana skala oceny stopnia samodzielności umożliwi prowadzenie efektywnej polityki społecznej
poprzez jej bieżącą aktualizację, określenie konkretnych skwantyfikowanych celów interwencji dla
każdej osoby, a także prowadzenie wystandaryzowanej ewaluacji prowadzonych działań.
Zastosowanie opracowanej skali dostarczy rzetelnych danych statystycznych i pozwoli na informowanie
na bieżąco o skali zjawiska ograniczenia aktywności i uczestnictwa oraz ma możliwość pozytywnego
wpływu na funkcjonowanie systemu, stwarzając znacznie lepsze warunki do planowania miejskiej
polityki społecznej, świadczenia usług społecznych oraz podjęcie działań w celu usuwania barier
środowiskowych.
Przedstawiona propozycja jest spójna z Rodzinnym Wywiadem Środowiskowym, który jest
przeprowadzany przez pracowników socjalnych OPS-ów.
W ocenie Doradcy wybrana skala oceny oraz jej dostosowanie umożliwią kompleksową ocenę stanu
i potrzeb dorosłych osób niesamodzielnych pod kątem doboru odpowiednich instrumentów wsparcia
z pomocy społecznej (w tym teleopieki) przy zachowaniu praktycznych wymogów ograniczeń
czasowych i zastosowania narzędzia przy okazji przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
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4. Warszawski Indeks Samodzielności – narzędzie oceny stopnia
samodzielności potencjalnych i bieżących odbiorców usług
społecznych
4.1. Kwestionariusz Warszawskiego Indeksu Samodzielności

Na podstawie przeprowadzonych i opisanych powyżej analiz zespół projektowy stworzył narzędzie
oceny stopnia samodzielności WIS w formie kwestionariusza z pytaniami. Narzędzie uwzględnia
wypracowane kryteria oraz wykorzystuje zidentyfikowane dobre praktyki w ramach stosowanych
obecnie narzędzi – na podstawie wkładu merytorycznego dostarczonego przez warszawskie OPS-y.
Narzędzie WIS – Kwestionariusz do oceny stopnia samodzielności osób będących obecnymi i przyszłymi
odbiorcami usług społecznych w m.st. Warszawie
SKALA OCENY STOPNIA SAMODZIELNOŚCI
Dziedzina 1: Funkcje poznawcze
Jak dużo trudności sprawiało Panu/Pani w ciągu
ostatniego miesiąca:
D 1.1

skupienie uwagi na wykonywaniu jakiejś
czynności przez dziesięć minut?

Nie
sprawiało
trudności

Umiarkowana
trudność

Znaczna
trudność

Nie
mogłem/am
wykonać

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Krótki opis:
D 1.2

pamiętanie o przyjmowaniu leków,
o terminach opłat (czynsz, prąd, telefon),
o ulubionym programie telewizyjnym?

Krótki opis:
D 1.3

uczenie się nowego zadania, np.: uczenie
się nowej trasy dojazdu?

Krótki opis:
UWAGA DLA ANKIETERA: Jeżeli ankietowany nie uczył się ostatnio nowego zadania, ale jest osobą
samodzielną należy go dopytać: „Czy miałby Pan/Pani problem z nauczeniem się nowego zadania, gdyby
zaszła taka konieczność”.
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D 1.4

ogólne rozumienie tego, co mówią inni?
Np. w sklepie podczas zakupów, podczas
rozmowy z bliskimi

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Nie
sprawiało
trudności

Umiarkowana
trudność

Znaczna
trudność

Nie
mogłem/am
wykonać

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Nie
sprawiało
trudności

Umiarkowana
trudność

Znaczna
trudność

Nie
mogłem/am
wykonać

Krótki opis:
D 1.5

rozpoczynanie i kontynuowanie rozmowy?

Krótki opis:
D 1.6

czytanie prasy/książek?

Krótki opis:
Dziedzina 2: Poruszanie się
Jak dużo trudności sprawiało Panu/Pani w ciągu
ostatniego miesiąca:
D 2.1

stanie przez dłuższy czas (ok. 20 minut)?

Krótki opis:
D 2.2

zmiana pozycji ciała z siedzącej na stojącą
lub odwrotnie?

Krótki opis:
D 2.3

poruszanie się wewnątrz domu?

Krótki opis:
D 2.4

wychodzenie z domu?

Krótki opis:
D 2.5

chodzenie na duże odległości, np. 1
kilometr (pieszo lub na wózku lub
z balkonikiem)?

Krótki opis:
D 2.6

poruszanie się po schodach?

Krótki opis:
D 2.7

samodzielne poruszanie się komunikacją
miejską?

Krótki opis:
Dziedzina 3: Dbanie o siebie
Jak dużo trudności sprawiało Panu/Pani w ciągu
ostatniego miesiąca:
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D 3.1

samodzielne mycie całego ciała?

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Nie
sprawiało
trudności

Umiarkowana
trudność

Znaczna
trudność

Całkowita
trudność

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Nie
sprawiało
trudności

Umiarkowana
trudność

Znaczna
trudność

Nie
mogłem/am
wykonać

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Krótki opis:
D 3.2

samodzielne wykonywanie czynności
z zakresu higieny osobistej?

Krótki opis:
D 3.3

samodzielne jedzenie?

Krótki opis:
D 3.4

samodzielne ubieranie się?

Krótki opis:
Dziedzina 4: Dobre relacje
Jak dużo trudności sprawiało Panu/Pani w ciągu
ostatniego miesiąca:
D 4.1

nawiązywanie kontaktów z osobami,
których Pan/Pani nie zna?

Krótki opis:
D 4.2

utrzymywanie kontaktów towarzyskich?

Krótki opis:
D 4.3

utrzymywanie dobrych stosunków
z osobami bliskimi?

Krótki opis:
Dziedzina 5: Aktywność życiowa
Jak dużo trudności sprawiało Panu/Pani w ciągu
ostatniego miesiąca:
D 5.1

samodzielne przygotowywanie posiłków?

Krótki opis:
D 5.2

samodzielne sprzątanie mieszkania?

Krótki opis:
D 5.3

samodzielne wykonywanie prania,
w tym rozwieszanie?
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Krótki opis:
D 5.4

samodzielne dokonywanie zakupów?

1

2

3

4

Krótki opis:

Bariery w środowisku
Czy w Pana/Pani środowisku znajdują się poniższe bariery?
B 1.1

Bariery architektoniczne

TAK

NIE

TAK

NIE

Krótki opis:
B 1.2

Bariery w komunikowaniu się

Krótki opis:

Stworzony kwestionariusz składa się z 24 pytań głównych, pogrupowanych w 5 dziedzin i dotyczących
funkcjonowania danej osoby w odpowiadających tym dziedzinom wymiarach:


Dziedzina 1: Funkcje poznawcze;



Dziedzina 2: Poruszanie się;



Dziedzina 3: Dbanie o siebie;



Dziedzina 4: Dobre relacje;



Dziedzina 5: Czynności domowe.

Odpowiedzi na pytania pozwalają ocenić stopień samodzielności badanej osoby oraz przyporządkować
zestaw potencjalnych form wsparcia odpowiadających jej potrzebom. Należy przy tym zaznaczyć, iż
pytania z Dziedziny 4: Dobre relacje nie wpływają na wynik oceny, znajdują się jednak w kwestionariuszu
ze względu na wartość informacyjną.
Kwestionariusz zawiera także 2 pytania dodatkowe dotyczące występowania barier w środowisku osoby
badanej, które podobnie jak pytania z Dziedziny 4 niosą wartość informacyjną, nie wpływają jednak na
wynik oceny.
Każda z wymienionych pięciu dziedzin obejmuje od 3 do 7 pytań, z jednolitą kafeterią czterech
odpowiedzi: nie sprawiało trudności / umiarkowana trudność/ znaczna trudność / nie mogłem/am
wykonać. Tabela poniżej przestawia, jak należy interpretować tę kafeterię. Tabela ta może służyć za
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instrukcję dla pracowników OPS-ów, nakreślającą jak wypowiedzi osób badanych przekładać na
zaznaczanie poszczególnych odpowiedzi.
Tabela 5. Interpretacja kafeterii odpowiedzi w odniesieniu do oceny problemu

Poziom (problemu)

Częstotliwość

Intensywność

Czas trwania

Nie sprawiało trudności

Problem nie występuje

Intensywność, którą

Rzadko w ciągu

lub występuje przez

dana osoba może

ostatnich 30 dni lub

mniej niż 25% czasu

tolerować

wcale

Problem występuje

Intensywność, która

Okazjonalnie w ciągu

przez mniej niż 50%

przeszkadza w życiu

ostatnich 30 dni

czasu

danej osoby

Problem występuje

Intensywność, która

Często w ciągu ostatnich

przez więcej niż 50%

częściowo zakłóca

30 dni

czasu

codzienne życie danej

Umiarkowana trudność

Znaczna trudność

osoby
Nie mogłam/em

Problem występuje

Intensywność, która

Codziennie w ciągu

wykonać

przez więcej niż 95%

całkowicie zakłóca

ostatnich 30 dni

czasu

codzienne życie danej
osoby

Źródło: Opracowanie własne

Każda z odpowiedzi ma przyporządkowaną wartość punktową – kolejno: 1 pkt., 2 pkt., 3 pkt., 4 pkt.
Zsumowanie wartości punktowych dla wszystkich pytań (poza Dziedziną 4) pozwala na określenie
ogólnego stopnia samodzielności badanej osoby, a dla pytań z danej dziedziny – w konkretnym obszarze
funkcjonowania (im więcej punktów tym niższy stopień samodzielności). Wynik prezentowany jest
w narzędziu Excel, jak pokazano na rysunku poniżej.
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Rysunek 3. Prezentacja przykładowego wyniku oceny stopnia samodzielności w Arkuszu Excel.

Źródło: Opracowanie własne. Narzędzie Warszawski Indeks Samodzielności – wersja w arkuszach Excel.
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Narzędzie WIS w Arkuszach MS Excel – również jako załącznik do Raportu
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4.2. Podsumowanie przeprowadzonych warsztatów i konsultacji z pracownikami
pomocy społecznej

Założenia warsztatów /spotkań
W ramach projektu przeprowadzone zostały 3 warsztaty/spotkania konsultacyjne (6.06.2017,
13.06.2017, 20.06.2017), w których uczestniczyli przedstawiciele OPS-ów oraz przedstawiciele BPiPS
i CUS. Celem spotkań było przetestowanie opracowanego narzędzia, jego kompletności i zrozumiałości.
Duży nacisk położony został na zbadanie użyteczności nowego narzędzia i możliwości zastosowania go
w praktyce. Warsztaty miały też na celu zebranie wniosków i wprowadzenie modyfikacji do pierwszej
wersji narzędzia WIS. Posłużyły one także do wstępnego pogrupowania osób otrzymujących wsparcie z
OPS-ów, które stało się punktem wyjścia do stworzenia profili beneficjentów.

Scenariusze spotkań
Każdy z warsztatów zaplanowano na 4 godziny zegarowe i podzielono na 3-4 główne bloki pracy:
Warsztat I
Wstęp
I Blok pracy
II Blok pracy

06.06.2017, 11.00-15.00
Przedstawienie się, cele warsztatu, plan pracy
Wprowadzenie do tematyki – mini wykład dot. Międzynarodowej
Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia
Zapoznanie uczestników z opracowanym wstępnym narzędziem
WIS oraz sposobem pracy nad materiałem

III Blok pracy
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IV Blok pracy

Zakończenie

Warsztat II
Wstęp
I Blok pracy
II Blok pracy

Warsztat dot. niezbędnych elementów WIS – doświadczenia
praktyczne uczestników warsztatów
Szczegółowa analiza każdego elementu WIS
Podsumowanie i kolejne kroki

13.06.2017, 10.00-14.00

Zakończenie

Cele warsztatu, plan pracy
Kontynuacja pracy nad szczegółowymi elementami WIS
Analiza możliwości zastosowania WIS w praktyce OPS –
szanse/wyzwania/zagrożenia
Praca nad wyodrębnieniem grup beneficjentów pomocy
społecznej w kontekście WIS i możliwości udzielanego wsparcia
Podsumowanie i kolejne kroki

Warsztat III

20.06.2017, 10.00-14.00

Wstęp
I Blok pracy

Cele warsztatu, plan pracy
Kontynuacja pracy nad grupami beneficjentów pomocy społecznej
w kontekście WIS i możliwości udzielanego wsparcia
Porównanie wypracowanego narzędzia WIS z propozycją grup
beneficjentów
Możliwości wdrożenia WIS w codziennej pracy OPS
Podsumowanie spotkania i wypracowanych materiałów

III Blok pracy

II Blok pracy
III Blok pracy
Zakończenie

Warsztat realizowano z udziałem 2 trenerów oraz różnymi metodami pracy. Zastosowane techniki
pozwoliły na wymianę doświadczeń między uczestnikami, identyfikację problemów oraz dyskusję nad
możliwymi scenariuszami działania w realizacji usług z wykorzystaniem narzędzia WIS.

Podsumowanie, wnioski
Na początku warsztatu zebrano informacje nt. obecnie funkcjonującego systemu wsparcia osób
niesamodzielnych oraz możliwości udzielanego wsparcia przez poszczególne OPS-y. Uczestnicy warsztatu
dyskutowali również na temat stosowanych metod pozyskiwania informacji dot. poziomu funkcjonowania
osób, które następne otrzymują wsparcie.
W wyniku dyskusji i prac warsztatowych zaproponowano m.in. następujące zmiany do narzędzia:


wprowadzenie osobnej grupy pytań dotyczących barier architektonicznych i komunikacyjnych
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wprowadzenie metryczki dla każdej osoby z uwzględnieniem ograniczeń w przemieszczaniu się



doszczegółowienie pytań w każdym z zakresów tematycznych proponowanego narzędzia

Informacje zebrane w ten sposób pozwoliły na uzupełnienie proponowanego narzędzia przy pełnej
akceptacji strony zaangażowanej w proces konsultacji.
W kolejnych blokach merytorycznych uczestnicy mieli za zadanie wypracować podział na grupy
beneficjentów korzystających ze wsparcia. Główną osią dyskusji był poziom funkcjonowania osób
korzystających ze wsparcia OPS-ów.
Mając na uwadze możliwe formy wsparcia, uczestnicy warsztatów zaproponowali 4 główne grupy
beneficjentów, którym zostały dopasowane możliwe formy wsparcia oferowane przez m.st Warszawa. Był
to punkt wyjścia do dalszych prac konsultantów nad stworzeniem grup beneficjentów i ich charakterystyki.
Oczywiście zakres przyznawania wsparcia zależy także od wsparcia ze strony rodziny i otoczenia, co powinno
zostać uwzględnione na etapie wyboru dla danego beneficjenta konkretnych usług wsparcia z wachlarza
usług proponowanych dla danej grupy.

Tabela 6. Grupy beneficjentów zaproponowane przez uczestników warsztatów.

Grupy osób
objętych wsparciem

Charakterystyka niezbędnego
wsparcia

Rodzaj możliwego/proponowanego wsparcia

Osoby całkowicie
zależne

Osoba wymagająca 24
godzinnej opieki.
Pomoc (w rozumieniu działań
fizycznych, udzielanych w
ramach systemu usług
społecznych i/lub w otoczeniu
beneficjenta, w tym
podejmowanych przez
rodzinę, bliskich lub
profesjonalnych opiekunów)
musi być udzielana przez całą
dobę, w co najmniej kilku
czynnościach dotyczących
pielęgnacji, higieny oraz
zaspokajaniu podstawowych
czynności.

1.
2.
3.

Pomoc (w rozumieniu działań
fizycznych) musi być udzielana

1.
2.

Osoby znacznie
zależne

4.

5.
6.

Usługi opiekuńcze
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
Domy pomocy społecznej dla osób starszych, dla
osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną, dla osób
chorych psychicznie
Specjalistyczny transport osób
z niepełnosprawnością
Dofinansowania dla osób
z niepełnosprawnościami finansowane przez
PFRON realizowane przez SCON/WCPR

Usługi opiekuńcze
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
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kilka razy dziennie
(o różnych porach dnia) lub
jednorazowo powyżej pięciu
godzin.
Pomoc świadczona będzie w
co najmniej kilku czynnościach
dotyczących podstawowej
pielęgnacji i higieny, oraz
w prowadzeniu gospodarstwa
domowego (zaopatrywanie
w żywność, leki,
przygotowanie posiłków,
załatwianie spraw urzędowych
poza domem itp.)

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Osoby
umiarkowanie
zależne

Pomoc (w rozumieniu działań
fizycznych) musi być udzielana
nie częściej niż 1 dziennie
i krócej niż pięć godzin.
Pomoc świadczona będzie
w co najmniej kilku
czynnościach dotyczących
podstawowej higieny ciała i
otoczenia, mobilizowaniu do
wykonywania ćwiczeń
ruchowych oraz
w prowadzeniu gospodarstwa
domowego (zaopatrywanie
w żywność, leki,
przygotowanie posiłków,
załatwianie spraw urzędowych
poza domem itp.)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób
przewlekle psychicznie chorych
Dzienne domy pobytu (ośrodki wsparcia) dla
osób starszych
Ośrodki wsparcia dla osób
z niepełnosprawnościami
Zajęcia klubowe dla osób
z niepełnosprawnościami
Mieszkania chronione-treningowe dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób
chorujących psychicznie
Asystent osoby niepełnosprawnej
Specjalistyczny transport osób
z niepełnosprawnością
Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą
Parkinsona
Dzienny dom pomocy społecznej dla osób
z chorobą Alzheimera
Dofinansowania dla osób
z niepełnosprawnościami finansowane przez
PFRON realizowane przez SCON/WCPR

1.
2.
3.

Usługi opiekuńcze
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
4. Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób
przewlekle psychicznie chorych
5. Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób
z niepełnosprawnościami
6. Ośrodki wsparcia dla osób
z niepełnosprawnościami
7. Zajęcia klubowe dla osób
z niepełnosprawnościami
8. Dzienne domy pobytu (ośrodki wsparcia) dla
osób starszych
9. Mieszkania chronione-treningowe dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób
chorujących psychicznie
10. Asystent osoby niepełnosprawnej
11. Specjalistyczny transport osób
z niepełnosprawnych
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12. Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami
zdrowia psychicznego
13. Kluby seniorów
14. Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą
Parkinsona
15. Dzienny dom pomocy społecznej dla osób
z chorobą Alzheimera
16. Dofinansowania dla osób
z niepełnosprawnościami finansowane przez
PFRON realizowane przez SCON/WCPR
17. Projekty realizowane przez BPiPS w zakresie
aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób
z niepełnosprawnością
18. Projekty realizowane przez BPiPS w zakresie
aktywizacji społecznej dla osób starszych, np.
Uniwersytety Trzeciego Wieku, kursy
komputerowe dla osób starszych
Osoby samodzielne

Wsparcie w działaniach
związanych z aktywizacją
społeczną lub ewentualnie
zawodową

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Projekty realizowane przez BPiPS w zakresie
aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób
z niepełnosprawnością
Projekty realizowane przez BPiPS w zakresie
aktywizacji społecznej dla osób starszych, np.
Uniwersytety Trzeciego Wieku, kursy
komputerowe dla osób starszych
Dofinansowania dla osób
z niepełnosprawnościami finansowane przez
PFRON realizowane przez SCON/WCPR
Zajęcia klubowe dla osób
z niepełnosprawnościami
Kluby seniorów
Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą
Parkinsona
Dzienne domy pobytu (ośrodki wsparcia) dla
osób starszych
Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami
zdrowia psychicznego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych warsztatów.

Powyżej zdefiniowane grupy były podstawą dalszych prac zespołu eksperckiego w procesie
definiowania profili beneficjentów pomocy społecznej w kontekście tworzonego narzędzia WIS.
Ostatecznym rezultatem przeprowadzonych spotkań był niniejszy rozdział Raportu wraz z gotowym
narzędziem WIS opracowanym na podstawie materiałów dostarczonych przez Miasto i informacji
zwrotnych otrzymanych podczas spotkań roboczych/warsztatów oraz konsultacji indywidualnych.
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5. Profile beneficjentów pomocy społecznej w oparciu
o wypracowane kryteria i narzędzia
Sposób włączenia narzędzia WIS w proces przeprowadzania wywiadu środowiskowego
Wypracowane na drodze warsztatów i spotkań eksperckich profile pozwolą na pogrupowanie
beneficjentów usług społecznych według stopnia samodzielności, ocenianego wielowymiarowo na
podstawie kwestionariusza. Każdemu z profili przyporządkowany został zestaw usług najbardziej
odpowiadający potrzebom osób z danej grupy.
Metodologia stworzenia profili opiera się na nałożeniu na ocenę funkcjonowania danej osoby
w czterech obszarach (odpowiadających Dziedzinom 1, 2, 3, 5) dwóch podstawowych wymiarów
wpływających na samodzielność funkcjonowania: sprawności intelektualnej oraz sprawności fizycznej.
Pytania z Dziedziny 4 mają w narzędziu wartość informacyjną, nie są jednak brane pod uwagę przy
profilowaniu ze względu na ograniczone powiązanie z kryteriami profilowania. W ramach tego podejścia
stworzono matrycę 9 podstawowych profili dorosłych osób zależnych, zaprezentowaną na Rysunku 4.
Rysunek 4. Matryca podstawowych profili dorosłych osób zależnych.

Źródło: Opracowanie własne.
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Ocena sprawności intelektualnej i fizycznej opiera się na uzyskanych przez respondenta wynikach
w poszczególnych dziedzinach badania, przy czym:


sprawność intelektualną (na osi X – osi horyzontalnej w macierzy) oceniamy na podstawie
wyniku w Dziedzinie 1 (funkcje poznawcze).



sprawność fizyczną (na osi Y – osi pionowej w macierzy) oceniamy na podstawie wyników
w Dziedzinach: 2 (poruszanie się), 3 (dbanie o siebie) oraz 5 (aktywność życiowa).

Respondent jest oceniany w każdej dziedzinie i na podstawie otrzymanej punktacji (gdzie brana jest pod
uwagę zarówno suma uzyskanych punktów, jak i występowanie odpowiedzi skrajnych na poszczególne
pytania) trafia do jednej z trzech grup:


brak trudności / wysoka sprawność w danej dziedzinie



umiarkowane trudności / ograniczona sprawność w danej dziedzinie



duże trudności / mała sprawność w danej dziedzinie.

Szczegółowe algorytmy i punkty odcięcia dla wszystkich dziedzin przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Algorytmy I punkty odcięcia dla badanych dziedzin w narzędziu WIS.
Dziedzina*

Dziedzina 1

Grupa

Przedziały punktowe

1. Brak trudności

Przedział punktowy 6-10

2. Ograniczone trudności
3. Duże trudności
1. Brak trudności

Dziedzina 2

2. Ograniczone trudności
3. Duże trudności
1. Brak trudności

Dziedzina 3

2. Ograniczone trudności
3. Duże trudności
1. Brak trudności

Dziedzina 5

2. Ograniczone trudności
3. Duże trudności

Przedział punktowy 11-18, z zastrzeżeniem, iż dla żadnego z pytań
z dziedziny nie padła odpowiedź o wartości punktowej"4"
Przedział punktowy 19-24 lub przedział punktowy 11-18 jeśli na
przynajmniej jedno z pytań padła odpowiedź o wartości punktowej"4"
Przedział punktowy 7-12
Przedział punktowy 13-19 z zastrzeżeniem, iż dla żadnego z pytań
z dziedziny nie padła odpowiedź o wartości punktowej"4"
Przedział punktowy 20-28 lub przedział punktowy 13-19 jeśli na
przynajmniej jedno z pytań padła odpowiedź o wartości punktowej"4"
Przedział punktowy 4-8
Przedział punktowy 9-12 z zastrzeżeniem, iż dla żadnego z pytań
z dziedziny nie padła odpowiedź o wartości punktowej"4"
Przedział punktowy 13-16 lub przedział punktowy 9-12 jeśli na
przynajmniej jedno z pytań padła odpowiedź o wartości punktowej"4"
Przedział punktowy 4-8
Przedział punktowy 9-12 z zastrzeżeniem, iż dla żadnego z pytań
z dziedziny nie padła odpowiedź o wartości punktowej"4"
Przedział punktowy 13-16 lub przedział punktowy 9-12 jeśli na
przynajmniej jedno z pytań padła odpowiedź o wartości punktowej"4"

* Pytania z Dziedziny 4 mają wartość informacyjną, nie są jednak brane pod uwagę przy profilowaniu ze względu na
ograniczone powiązanie z kryteriami profilowania

Źródło: Opracowanie własne.
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O ile ocena sprawności intelektualnej jest prosta i jednowymiarowa (oparta na wyniku w Dziedzinie 1),
ocena sprawności fizycznej (rozumianej jako faktyczna zdolność do poruszania się, możność
wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych czy aktywności życiowych) jest oceniana
poprzez pryzmat wyników w trzech dziedzinach:


jeśli ocena respondenta wskaże na „brak trudności” w dziedzinach 2, 3 oraz 5, jego sprawność
fizyczna jest określana jako wysoka;



jeśli ocena respondenta wskaże na występowanie „dużych trudności” w przynamniej jednej
dziedzinie z dziedzin 2, 3, lub 5, jego sprawność fizyczna jest określana jako niska;



w pozostałych przypadkach sprawność fizyczna jest określana jako umiarkowana.

Metodologię tą zaprezentowano na Rysunku 5.
Rysunek 5. Metodologia oceny i przyporządkowania do grup w matrycy samodzielności.

Sprawność
fizyczna

Niska
Duże trudności
w przynajmniej jednej
z dziedzin 2, 3 lub 5

7

8

9

Umiarkowana
Pozostałe wyniki
w dziedzinach 2, 3, 5

4

5

6

Wysoka
Brak trudności w każdej
z dziedzin
2, 3 lub 5

1

2

3

Wysoka
Dziedzina
1: brak
trudności

Umiarkowana
Dziedzina 1:
ograniczone
trudności

Niska
Dziedzina 1:
duże
trudności

Sprawność intelektualna
Źródło: Opracowanie własne.

Każdemu z profili został przyporządkowany zestaw form wsparcia najbardziej odpowiadających
potrzebom osób z danego profilu. Form tych jest 19, są to:
1.

Usługi opiekuńcze

2.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

3.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
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4.

Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób
przewlekle psychicznie chorych

5.

Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami

6.

Ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

7.

Zajęcia klubowe dla osób z niepełnosprawnościami

8.

Dzienne domy pobytu (ośrodki wsparcia) dla osób starszych

9.

Mieszkania chronione-treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób
chorujących psychicznie

10. Asystent osoby niepełnosprawnej
11. Specjalistyczny transport osób niepełnosprawnych
12. Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego
13. Kluby seniorów
14. Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona
15. Dzienny dom pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera
16. Dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami finansowane przez PFRON realizowane
przez SCON/WCPR
17. Projekty realizowane przez BPiPS w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z
niepełnosprawnością
18. Projekty realizowane przez BPiPS w zakresie aktywizacji społecznej dla osób starszych, np.
UTW, kursy komputerowe dla osób starszych
19. Dom Pomocy Społecznej
Przyporządkowane do każdego profilu formy wsparcia prezentuje Tabela 8.
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Tabela 8. Proponowane formy wsparcia według profili samodzielności.

Nr
profilu

Profil

Wsparcie

1

Osoba
sprawna
fizycznie,
sprawna
intelektualnie

13. Kluby seniorów
17. Projekty realizowane przez BPiPS w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością
18. Projekty realizowane przez BPiPS w zakresie aktywizacji społecznej dla osób starszych, np. UTW, kursy komputerowe dla osób
starszych

2

Osoba
sprawna
fizycznie,
z ograniczoną
sprawnością
intelektualną

1. Usługi opiekuńcze
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
4. Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób przewlekle psychicznie chorych
5. Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami
6. Ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami
7. Zajęcia klubowe dla osób z niepełnosprawnościami
8. Dzienne domy pobytu (ośrodki wsparcia) dla osób starszych
9. Mieszkania chronione-treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób chorujących psychicznie
10. Asystent osoby niepełnosprawnej
12. Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego
13. Kluby seniorów
14. Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona
15. Dzienny dom pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera
16. Dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami finansowane przez PFRON realizowane przez SCON/WCPR
17. Projekty realizowane przez BPiPS w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością

3

Osoba
sprawna
fizycznie,
niesprawna
intelektualnie

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
4. Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób przewlekle psychicznie chorych
5. Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami
6. Ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami
7. Zajęcia klubowe dla osób z niepełnosprawnościami
9. Mieszkania chronione-treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób chorujących psychicznie
10. Asystent osoby niepełnosprawnej
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12. Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego
14. Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona
15. Dzienny dom pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera
16. Dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami finansowane przez PFRON realizowane przez SCON/WCPR
17. Projekty realizowane przez BPiPS w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością
19. Dom Pomocy Społecznej

4

Osoba
z ograniczoną
sprawnością
fizyczną,
sprawna
intelektualnie

1. Usługi opiekuńcze
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
6. Ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami
7. Zajęcia klubowe dla osób z niepełnosprawnościami
8. Dzienne domy pobytu (ośrodki wsparcia) dla osób starszych
10. Asystent osoby niepełnosprawnej
11. Specjalistyczny transport osób niepełnosprawnych
13. Kluby seniorów
14. Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona
16. Dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami finansowane przez PFRON realizowane przez SCON/WCPR
17. Projekty realizowane przez BPiPS w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością
18. Projekty realizowane przez BPiPS w zakresie aktywizacji społecznej dla osób starszych, np. UTW, kursy komputerowe dla osób
starszych

5.

Osoba
z ograniczoną
sprawnością
fizyczną,
ograniczoną
sprawnością
intelektualną

1. Usługi opiekuńcze
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
4. Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób przewlekle psychicznie chorych
5. Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami
6. Ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami
7. Zajęcia klubowe dla osób z niepełnosprawnościami
8. Dzienne domy pobytu (ośrodki wsparcia) dla osób starszych
9. Mieszkania chronione-treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób chorujących psychicznie
10. Asystent osoby niepełnosprawnej
11. Specjalistyczny transport osób niepełnosprawnych
12. Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego
13. Kluby seniorów
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14. Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona
15. Dzienny dom pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera
16. Dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami finansowane przez PFRON realizowane przez SCON/WCPR
17. Projekty realizowane przez BPiPS w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością

6

Osoba
z ograniczoną
sprawnością
fizyczną,
niesprawna
intelektualnie

1. Usługi opiekuńcze
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
4. Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób przewlekle psychicznie chorych
5. Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami
6. Ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami
7. Zajęcia klubowe dla osób z niepełnosprawnościami
9. Mieszkania chronione-treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób chorujących psychicznie
10. Asystent osoby niepełnosprawnej
11. Specjalistyczny transport osób niepełnosprawnych
12. Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego
14. Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona
15. Dzienny dom pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera
16. Dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami finansowane przez PFRON realizowane przez SCON/WCPR
17. Projekty realizowane przez BPiPS w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością
19. Dom Pomocy Społecznej

7

Osoba
niesprawna
fizycznie,
sprawna
intelektualnie

1. Usługi opiekuńcze
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
6. Ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami
7. Zajęcia klubowe dla osób z niepełnosprawnościami
8. Dzienne domy pobytu (ośrodki wsparcia) dla osób starszych
10. Asystent osoby niepełnosprawnej
11. Specjalistyczny transport osób niepełnosprawnych
13. Kluby seniorów
14. Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona
15. Dzienny dom pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera
16. Dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami finansowane przez PFRON realizowane przez SCON/WCPR
17. Projekty realizowane przez BPiPS w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością
18. Projekty realizowane przez BPiPS w zakresie aktywizacji społecznej dla osób starszych, np. UTW, kursy komputerowe dla osób
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starszych
19. Dom Pomocy Społecznej

8

Osoba
niesprawna
fizycznie,
z ograniczoną
sprawnością
intelektualną

1. Usługi opiekuńcze
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
4. Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób przewlekle psychicznie chorych
8. Dzienne domy pobytu (ośrodki wsparcia) dla osób starszych
10. Asystent osoby niepełnosprawnej
11. Specjalistyczny transport osób niepełnosprawnych
14. Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona
15. Dzienny dom pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera
16. Dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami finansowane przez PFRON realizowane przez SCON/WCPR
17. Projekty realizowane przez BPiPS w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością
19. Dom Pomocy Społecznej

9

Osoba
niesprawna
fizycznie,
niesprawna
intelektualnie

1. Usługi opiekuńcze
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
10. Asystent osoby niepełnosprawnej
19. Dom Pomocy Społecznej

Źródło: Opracowanie własne.
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6. Podsumowanie
Stworzone narzędzie ma docelowo stanowić wystandaryzowany instrument oceny stopnia
samodzielności dorosłych osób zależnych i wspierać pracowników pomocy społecznej z m.st. Warszawy
w diagnozowaniu potrzeb tych osób oraz dopasowywaniu odpowiednich usług społecznych i form
wsparcia.
Narzędzie powinno stanowić załącznik do wywiadu środowiskowego i powinno być stosowane
każdorazowo w przypadku przeprowadzania wywiadu z dorosłą, (potencjalnie) zależną osobą, w tym
w szczególności:


osobą starszą;



osobą dorosłą z niepełnosprawnością intelektualną lub fizyczną;



osobą długotrwale chorą.

W trakcie tworzenia narzędzie było poddane testom na drodze warsztatów z pracownikami OPS-ów,
oraz dostosowane w oparciu o wnioski z tych spotkań. Narzędzie zostało także poddane testom
w praktyce – ich podsumowanie znajduje się w tabeli poniżej.
Tabela 9. Testy narzędzia w OPS Bielany

Organizacja
Testy zostały przeprowadzone w porozumieniu z Zamawiającym, który jako
i przeprowadzenie ośrodek testowy wskazał OPS (Bielany). Sposób przeprowadzenia testów został
testów
uzgodniony we współpracy z osobami odpowiedzialnymi w OPS Bielany za
obszar pomocy społecznej.
Narzędzie wraz z instrukcją stosowania zostało przesłane do OPS Bielany,
a następnie rozdystrybuowane wśród pracowników przeprowadzających
wywiady środowiskowe i bezpośrednio związanych z obszarem, którego
narzędzie WIS dotyczy. Pracownicy OPS Bielany w okresie od 11 do 18 września
2017 roku mieli okazję zapoznać się z zaprojektowanym narzędziem oraz
przetestować je w warunkach terenowych i biurowych.
Przedmiot analizy

Przedmiotem analizy była:
 Zrozumiałość instrukcji obsługi (dla osób ankietujących)
 Zrozumiałość pytań kwestionariusza (dla osób ankietowanych)
 Adekwatność pytań i ich kompletność
 Interpretacja wyników oceny
 Sposób klasyfikacji osób ankietowanych
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Wyniki testów

Po okresie testowania, OPS Bielany przesłał w formie pisemnej wszystkie
zebrane w tym czasie komentarze, uwagi i spostrzeżenia. Dotyczyły one
następujących obszarów:
1. Uniwersalności pytań. Osoby testujące wskazały, iż niektóre pytania nie
dotyczą wszystkich respondentów. Wskazano w komentarzach konkretne
pytania i konkretne sytuacje, gdzie odpowiedź na pytanie nie daje rzetelnego
obrazu stopnia samodzielności osoby badanej (bez doprecyzowania pytania),
np.:
 Pyt. D1.3 „uczenie się nowego zadania” – osoby całkowicie samodzielne
najczęściej nie potrafią wskazać żadnego nowego zadania, którego
w ostatnim czasie się nauczyły.
 Pyt. D1.6 „czytanie prasy/książki?” - wiele z osób samodzielnych
i dobrze widzących nie czyta prasy oraz książek, natomiast korzysta
z Internetu czy telewizji (nie ma potrzeby czytania).
 Pyt. D2.5 „chodzenie na duże odległości” - część z osób nie ma potrzeby
chodzenia na duże odległości i w ciągu ostatniego miesiąca nie
pokonywały pieszo dłuższej drogi (np. dysponują samochodem lub
rodzina dysponuje samochodem).
 Pyt. D2.7 „samodzielne poruszanie się komunikacją miejską” –
podobnie jak wyżej niektóre z osób nie mają potrzeby korzystania
w ostatnim okresie z komunikacji miejskiej – więc to pytanie ich nie
dotyczy.
 Pyt. D4.1 „nawiązywanie kontaktów z osobami, których Pan/i nie zna –
część z osób w ostatnim okresie nie nawiązywało kontaktów z osobami
obcymi, wyłącznie z powodu braku okazji lub potrzeby.
W odpowiedzi na te uwagi wprowadzono do kwestionariusza zmiany w postaci
komentarzy i uwag dla ankietera oraz pytań dodatkowych, które należy zadać
w przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyżej.
2. Zrozumiałości pytań. Osoby testujące wskazały, że niektóre z pytań
wzbudzają u respondentów duże trudności interpretacyjne np.
 Pyt. D4.3 „utrzymywanie dobrych stosunków z osobami bliskimi” nie do
końca zrozumiałe jest pojęcie „dobre stosunki” jak również nie
wiadomo, czy odpowiedź „nie mogłem wykonać” będzie oznaczać, że
„dobre stosunki” są złe.
W odpowiedzi na te uwagi przeformułowano sposób odpowiedzi na pytania z
dziedziny 4 – Dobre relacje. Ostatni stopień skali „nie mogłem wykonać” został
zamieniony na „całkowita trudność” z uwagą dla ankietera, że odpowiedź
„całkowita trudność” może dotyczyć również sytuacji, gdy osoba nie
nawiązuje/utrzymuje kontaktów towarzyskich z braku okazji lub braku potrzeby.

Źródło: Opracowanie własne.

Testy pozwoliły na weryfikację uniwersalności i zrozumiałości pytań i wprowadzenie niewielkich korekt.
Budowa narzędzia umożliwia także późniejsze wprowadzanie w nim zmian. W trakcie regularnej pracy
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z narzędziem należy w szczególności zwrócić uwagę na kalibrację skali oceny wykorzystywanej
w narzędziu, poprzez ilościowe badania statystyczne, w tym analizę rozkładu respondentów pomiędzy
poszczególne profile oraz element analizy jakościowej, w tym ocenę dostosowania zaproponowanego
wsparcia w stosunku do faktycznych potrzeb badanych osób podczas wdrożenia testowego /
pilotażowego.
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