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Szanowni Państwo,  
 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przeprowadza rozeznanie dotyczące 
zapotrzebowania w zakresie utworzenia domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od 
alkoholu. Program terapeutyczny tego typu placówki jest skierowany do osób  
z problemem alkoholowym z wyłączeniem osób w ostrym stadium choroby, zatem ma na celu 
utrwalenie okresu abstynencji i przygotowanie pacjenta do samodzielnego funkcjonowania poza 
specjalistyczną placówką.  
 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o rzetelne wypełnienie niniejszej 
ankiety. 
 
 

1. Czy na terenie Państwa gminy funkcjonuje dom pomocy społecznej?  

a) Tak 

b) Nie  

 

2. Ilu mieszkańców Państwa gminy z problemem alkoholowym umieszczonych jest w domach 

pomocy społecznej. 

………………… osób  

 

3. Czy mieszkańcy Państwa gminy są umieszczeni w domu/domach pomocy społecznej  

dla osób uzależnionych od alkoholu? Proszę podać liczbę osób oraz 

miejscowość/miejscowości, w których są umieszczone. 

liczba osób: ………………….……   

miejscowość/miejscowości: ……………………… 

 

4. Czy na terenie województwa podkarpackiego jest potrzeba utworzenia domu pomocy 

społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu, w którym pensjonariusz uczestniczyłby  

w programie terapeutycznym trwającym 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 18 

miesięcy (w przypadku osób skierowanych z innych domów pomocy społecznej,  

po zakończeniu pobytu w domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych pensjonariusz 

wróciłby do DPS-u, z którego był skierowany)? 

a) Tak  

b) Nie 

 

5. Czy na terenie Państwa gminy jest potrzeba kierowania osób z problemem alkoholowym  

do domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu? 

a) Tak 

b) Nie (proszę przejść na koniec ankiety) 

 

6. Ile osób mogliby Państwo skierować na pobyt i udział w programie terapeutycznym  

do domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu? 

a) obecni pensjonariusze domu pomocy społecznej ………………… osób  

b) pozostałe osoby z Państwa gminy wymagające takiego wsparcia ……………… osób 

 

 

Proszę wskazać osobę do kontaktu w sprawie kwestionariusza ankiety: 
 
 

……………………………………… 

       Imię i nazwisko  

 

 

………………………….…………. 

        Miejscowość 

 

 
………………………………..….. 

      Numer telefonu  
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