
KOMPLEKSOWE OBSZARY BADAŃ 

Badanie miało na celu poznanie punktu widzenia pracowników zakładów zajmujących sięprzyjść do 

dzieci (instytucje i ośrodki pomocy społecznej) w przestrzeganiuobszary:- Postrzeganie wagi problemu 

niedożywienia dzieci w Polsce- Zrozumienie rozmiaru problemu- Ewaluacja dotychczasowych zadań – 

jakie istnieją zadania pomocniczeprowadzonych w kolegiach, czy te działania są wystarczające? 

 Jak duży jest wspierany zespół? 
 Jaki jest rodzaj tego wsparcia?4Technika badania, a także próbka badawczaMETODA BADANIABadanie 

przeprowadzono z wykorzystaniem CATI (Computer System HelpedSpotkanie telefoniczne).BADANIE 

BADAWCZE TEST.KOLEGIUM - próba do badań została arbitralnie dobrana z operatu, na którym 

bazowały szkoły.Polska, Ministerstwo Edukacji Narodowej (http://www.cie.men.gov.pl).  

Podczas wykonywania badania.uregulowano kwoty dotyczące województw, a także wielkość obszarów, 

aby były one przestrzegane.proporcje w populacji.FIRMY POMOCOWE - próba pomocy firmom 

(OPS/PCPR) faktycznie pozostała.arbitralnie wybrany ze źródła danych wyczerpującego wszystkie 

organizacje pomocowe w Polsce, opracowany dalej.w oparciu o przestrzeganie zasobów:. 

TESTUJ JEDNOSTKI.Respondentami byli przedstawiciele instytucji zajmujących się dziećmi, a także ich 

okolicznościami życiowymi: 

Szkoły podstawowe - uczestnik: instruktor, psychoterapeuta uczelniany, dyrektor lub zastępca 

dyrektora.uczelnie (N = 500).Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Okręgowe Ośrodki Pomocy Rodzinie - 

uczestnik: pracownik,.który potrafi udzielić informacji o problemie złego odżywiania (N = 

300).Przykładowa struktura.5.Szkoły (N = 500) OPS/PCPR (N = 300) woj.Obniżony Śląsk 6,0%.kujawsko-

pomorskie 5,2%. 

Województwo Lubelskie 7,4%.lubuskie 2,2%.Województwo Łódzkie 6,2%.Małopolska 

10,8%.mazowieckie 12,8%.opolskie 2,8%.podkarpackie 8,2%.podlaskie 3,2%.Województwo pomorskie 

5,4%.Śląsk 9,2%.świętokrzyskie 4,2%.Warmińsko-Mazurskie 3,8%.wielkopolskie 

9,0%.zachodniopomorskie 3,6%. 

Rozmiar.powierzchnia.wieś 66,8%.aż 50 tys. mieszkańców 16,0%.od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców 

9,2%.ponad 200 000 mieszkańców 8,0%.województwo.Dolny Śląsk 2,3%.kujawsko-pomorskie 

8,3%.Województwo Lubelskie 3,0%.lubuskie 2,0%.Województwo Łódzkie 8,0%.Małopolska 

7,7%.mazowieckie 14,0%.opolskie 3,7%.podkarpackie 8,3%.podlaskie 5,0%.pomorskie 5,3% 

.Śląsk 6,3%.świętokrzyskie 5,0%.Województwo warmińsko-mazurskie 5,7%.Wielkopolska 

10,0%.zachodniopomorskie 5,3%.Wymiar.powierzchnia.miasto 53,0%.do 50 tys. mieszkańców 40,3%.od 

50 000 ok. 200 000 mieszkańców 5,3%.ponad 200 000 mieszkańców 1,3%. 

• Prześlij wyniki.6.7.Prześlij wyniki.Zrozumienie problemu braku żywienia. 

• Kwestia niedożywienia jest uważana za jedną z najistotniejszych kwestii niepokojących dzieci 

(tak.uważa 67% pracowników uczelni i 64% pracowników ośrodków pomocy OPS/PCPR). 

Niezależnie od istnienia licznych programów pomocowych, wiele zadań jest obecnie 

realizowanych.przypadki ocenione jako niewystarczające (opinia 47% pracowników uczelni i 27% 

pracowników).pomoc OPS/PCPR).Zakres programów pomocy. 

http://www.cie.men.gov.pl/


Według pracowników organizacji pomocowych (OPS/PCPR) programy mają na celu. 
Przeciwdziałanie brakowi żywienia obejmuje prawie wszystkie dzielnice w Polsce (96,3%) składające się 

z.W przypadku przykładu jednymi z najbardziej typowych programów są: dania ciepłe w placówkach 

(91,1%) oraz oferowanie.mleko (82,3%).Zdaniem pracowników szkół, różnorodność programów 

pomocowych realizowanych w placówkach jest nieco.mniejsze (90,2%) i, z ich punktu widzenia, nieco 

inne sterowanie zadaniami. 

 Jednymi z najbardziej typowych są: program.wydawanie mleka w szkołach (96,9%), warzyw i owoców 

(88,1%) oraz dań gorących (87,4%). To jest tego warte.Podkreśl, że pierwsze 2 zajęcia są skierowane do 

wszystkich młodych ludzi, a także tylko trzeci program.koncentruje się w szczególności na neutralizacji 

niedożywienia. 


