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Ankieta potrzeb uczestnika Programu  ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 

edycja 2019 – 2020 

 

IMIĘ I NAZWISKO:...................................................................................................................  

 

WIEK:........................................................................................................................................... 

 

ZAINTERESOWANIA ............................................................................................................... 

 

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

 

1. Posiadany stopień niepełnosprawności: (Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 znaczny stopień niepełnosprawności / I grupa inwalidzka / całkowita niezdolność  

do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji  

 umiarkowany stopień niepełnosprawności / II grupa inwalidzka/całkowita niezdolność 

do pracy  

 

2. Przyczyny niepełnosprawności: (Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 upośledzenie umysłowe  

 schorzenie narządu ruchu 

 choroby psychiczne  

 epilepsja 

 zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu  

 choroby neurologiczne 

 choroby narządu wzroku 

 choroby układu pokarmowego 

 choroby układu oddechowego i krążenia  

 całościowe zaburzenia rozwojowe 

 choroby układu moczowo-płciowego  

 inne 

 

3. Czy korzysta Pan/Pani ze wsparcia w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług 

opiekuńczych lub usług Programu ,,Opieka wytchnieniowa’’, ,,Usługi opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawnych’’    TAK /NIE   (Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

  jeżeli tak, to jakiego?......................................................................................................  

4. Co jest źródłem Pana/Pani utrzymania? (Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 renta z tytułu niezdolności do pracy  

 renta rodzinna  

 renta socjalna 

 emerytura 

 zasiłek stały  

 inne  (jakie?) .................................................................................................................... 
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 5. W jakim budynku Pan/Pani mieszka? (Proszę zaznaczyć max dwie odpowiedzi) 

 w domku jednorodzinnym  

 w budynku do 3 piętra  

 w budynku powyżej 3 piętra  

 w budynku wyposażonym w windę  

 w budynku bez windy  

 innym, proszę wpisać jakim? ........................................................................................... 

 

6. Ile osób mieszka wspólnie z Panem/Panią? (Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

 0 

 1 

 2 

 powyżej 3 

 

7. Jak najczęściej porusza się Pan/Pani w domu? (Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi) 

 samodzielnie  

 korzystając z pomocy sprzętu ortopedycznego np. kuli, balkonika  

 korzystając z pomocy innej osoby 

 poruszam się na wózku inwalidzkim 

 jestem osobą leżącą  

 

8. Jak często wychodzi Pan/Pani z domu? (Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 codziennie  

 kilka razy w tygodniu  

 kilka razy w miesiącu 

 w ogóle 

 

9. Proszę zaznaczyć, jakie bariery utrudniają Panu/Pani wychodzenie z domu, w którym 

Pan/Pani mieszka  

 nie ma takich barier  

 brak windy  

 brak poręczy  

 schody  

 brak podjazdu  

 inne utrudnienia (Jakie?)................................................................................................ 

 

10. Proszę wskazać w jakim celu najczęściej wychodzi Pan/Pani z domu. (Proszę zaznaczyć 

więcej niż jedną odpowiedź): 

 praca  

 znajomi 

 lekarz 

 kino, 

 teatr 

 urząd 
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 kościół 

 sklep 

 inne (jakie?) ..................................................................................................................... 

 

11. Jakiego wsparcia Pan/Pani potrzebuje ze strony asystenta osobistego? (Proszę zaznaczyć 

dowolną ilość odpowiedzi) 

 pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności domowych 

 pomoc przy robieniu zakupów 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych np. na poczcie, banku, itp. 

 pomoc w wyjściu, powrocie lub dojazdach do domu, pracy, placówek oświatowych, 

kościoła, placówek służby zdrowia, imprez kulturalnych/rozrywkowych/sportowych 

lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, wydarzenia kulturalne /rozrywkowe/ społeczne/ 

sportowe itp.  

 pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami 

 pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy 

itp.) 

 

12. W jakich godzinach potrzebuje Pan/Pani wsparcia ze strony asystenta osobistego? (Proszę 

wypełnić według potrzeb). 

 

 

Dni tygodnia od godziny do godziny 

poniedziałek   

wtorek   

środa   

czwartek   

piątek   

sobota   

niedziela   

 

 

________________________________ 

Podpis 
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Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE [zwanym dalej RODO] informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Niemodlinie, mający siedzibę: ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 

Niemodlin, e-mail: sekretariat@opsniemodlin.pl., tel./fax: 774607945.  

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie ma wyznaczonego inspektora ochrony 

danych, z którym kontakt jest możliwy, we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym 

przetwarzaniem, telefonicznie pod nr tel.: (+48)509027990 lub elektronicznie  

na adres email: biuro@kancelaria-odo.pl, w godzinach od 800 do 1700 każdego dnia  

z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przyjęcia wniosku,  

oraz dokumentowania i załatwienia sprawy, z którą się Pan/Pani do nas zwrócił/a. 

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych, zgodnie z wyżej wymienionym 

Rozporządzeniem, stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,   

5. Dostęp do Pani/Pana danych będą miały jedynie podmioty ściśle współpracujące  

z Administratorem  w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych,  

tj. dostawcy usług hostingowych, doradczych, w tym prawniczych, obsługi 

technicznej i serwisowej w zakresie IT, operatorzy pocztowi oraz podmioty  

i instytucje których dostep do danych możliwy jest w opaciu  

o obowiązujące przepisy prawa.   

6. Przysługuje Pani/u: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych  

nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą 

wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa; 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa); 

7. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe na podstawie  obowiązujących 

przepisów  prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych.  

________________________________ 

Podpis 
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