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RODZINNY WYWIAD ŚRODOWISKOWY 

w ramach projektu: 

„Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski” 

Dane osoby wymagającej wsparcia opiekuńczego 

(kandydat do objęcia wsparciem w projekcie) 

1 Imię  

2 Nazwisko  

3 PESEL  

4 Miejsce przeprowadzenia wywiadu  

 

I. Sytuacja prawna i rodzinna 

Proszę o zaznaczeniem krzyżykiem jednej odpowiedzi  

 Zdolność do czynności prawnych kandydata 

 Tak                                

  Nie 

 Kto udziela odpowiedzi na pytania: 

  Osoba wymagające wsparcia opiekuńczego  

 Osoba upoważniona 

 Przedstawiciel prawny 

W przypadku udzielenia odpowiedzi przez osobę upoważnioną lub przedstawiciela prawnego   

proszę uzupełnić: 

1 Imię  

2 Nazwisko  

3 Adres zamieszkania  

4 Telefon kontaktowy  

 

………………………………………………………………. 
Podpis kandydata potwierdzający udzielenie powyższego upoważnienia 

Ponadto prosimy dołączyć ksero dokumentu ustanawiającego przedstawiciela prawnego. 
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1. Kandydat  mieszka: 

 Samotnie 

 Mieszka ze współmałżonkiem 

 Mieszka z dziećmi lub wnukami, prowadzącymi z nią wspólne gospodarstwo domowe 

 Mieszka z dziećmi lub wnukami, prowadzącymi odrębne gospodarstwo domowe 

 Mieszka z innymi osobami (np. Partner) 

…………………………………………………………………………………….. 

 Inna sytuacja wykluczająca wspólne rozliczenie kandydata z innymi osobami  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ile osób prowadzi wspólne gospodarstwo domowe:  ………………………………………. 

3. Kandydat ma dzieci 

 Tak 

 Nie 

4. Kandydat utrzymuje kontakt z 

 Dziećmi 

 Wnukami 

 Dalszą rodziną 

 Innymi osobami (proszę podać 

jakimi)…………………………………………………………………………… 

5. Kandydat utrzymuje kontakt z członkami rodziny  

 Bardzo często 

 Często 

 Regularnie 

 Nieregularnie 

 Sporadycznie 

 Nie utrzymuje (proszę podać dlaczego) ……………………………………………………………………. 

6. Wydolność opiekuńcza otoczenia. W wykonywaniu czynności domowych pomaga: 

 Rodzina                    
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 Znajomi 

 Instytucje 

 Nikt 

Pomoc ze strony rodziny (forma i zakres pomocy) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jeżeli rodzina nie pomaga, proszę wpisać dlaczego?  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

II. Sytuacja mieszkaniowa 

1. Mieszkanie: 

 Własność lokalu/domu 

 Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 

 Lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 

 Komunalne/kwaterunkowe 

 Mieszkanie wynajęte 

 Inne , jakie?......................................................................................................... 

2. Liczba pokoi:  ……………………………. 

3. Piętro:  ……………………………. 

4. Winda : 

 Tak 

 Nie 

5. Kandydat posiada: 

 Własny pokój do spania 

 Wydzielone miejsce do spania 
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6. Kuchnia 

 Oddzielna 

 Wspólna     

 

7. Łazienka 

 W mieszkaniu 

 Poza mieszkaniem 

 Brak łazienki 

8. WC 

 W mieszkaniu 

 Poza mieszkaniem 

 Poza budynkiem 

9. Wyposażenie mieszkania w instalacje: 

 Woda zimna: 

 w mieszkaniu 

 poza mieszkaniem 

 poza budynkiem 

 brak wody  

 Woda ciepła: 

 w mieszkaniu   

 poza mieszkaniem   

 poza budynkiem     

 brak wody  

 Ogrzewanie: 

 Piece węglowe 

 Ogrzewanie centralne 

 Ogrzewanie centralne- gazowe 
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 Ogrzewanie elektryczne – akumulacyjne 

 Brak ogrzewania 

 Gaz: 

 Z butli 

 Z sieci 

 Brak 

 Telefon: 

 Komórkowy 

 Stacjonarny 

 Brak 

10. Stan utrzymania mieszkania  

 Czyste, zadbane 

 Brudne, zaniedbane 

 Zdewastowane 

11. Mieszkanie jest dostosowane do potrzeby osoby niepełnosprawnej 

 Tak 

 Nie 

 Nie dotyczy 

III. Sytuacja zdrowotna i socjalna 

1. Ustalona grupa inwalidzka, stopień niepełnosprawności, niezdolność do samodzielnej 

egzystencji lub niezdolność do pracy 

 Tak 

 Nie 

1 Numer orzeczenia  

2 Rodzaj dysfunkcji  

3 Data wydania orzeczenia  

4 Wskazania do pracy  

5 Ograniczenia funkcjonalne  
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Do niniejszego wywiadu należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności 

Przyjmowane leki: 

Nazwa leku Dawkowanie 

  

  

  

  

  

  

  

 

Uszkodzenie innych narządów i układów, choroby współistniejące: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Kandydat korzysta z pomocy OPS? 

 Tak 

 Otrzymuje pomoc w formie finansowej 

 Otrzymuje pomoc w formie rzeczowej 

 Pomoc w formie usług opiekuńczych 

 Pomoc w formie innych usług ( proszę wymienić …………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Nie 

3. Kandydat korzysta z pomocy osób i instytucji innych niż OPS  (rodziny, osób obcych, 

organizacji pozarządowych, organizacji samopomocowych, Kościoła lub związków 

wyznaniowych, innych organizacji) 

 Tak 

 Otrzymuje pomoc żywnościową 
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 Otrzymuje pomoc w formie finansowej 

 Otrzymuje pomoc w formie rzeczowej 

 Pomoc w formie usług opiekuńczych 

 Pomoc w formie innych usług ( proszę wymienić) …….……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nie 

 

IV. Samodzielność kandydata  

1. Zdolność Kandydata do poruszania się: 

  porusza się samodzielnie 

  porusza się z pomocą innych osób 

  niezdolny do poruszania się  

2. Kandydat korzysta z zaopatrzenia ortopedycznego: 

 Tak 

 Proszę wymienić ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nie 

3. Kandydat korzysta ze sprzętu rehabilitacyjnego: 

 Tak 

 Proszę wymienić ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nie 

4. Odległość od miejsca zamieszkania Kandydata do najbliższego sklepu spożywczego; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Odległość od miejsca zamieszkania Kandydata do Lekarza Pierwszego Kontaktu  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Odległość od miejsca zamieszkania Kandydata do Ośrodka Zdrowia/ POZ: 

………………………………………………………… 
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7. Przygotowywanie posiłków 

 nie jest wstanie przygotować posiłków  

 jest wstanie przygotować posiłki z pomocą innych osób 

 jest wstanie przygotować posiłki samodzielnie 

8. Spożywanie posiłków 

 nie jest wstanie samodzielnie jeść 

 potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu masłem itp. 

 samodzielny, niezależny 

9. Higiena osobista(mycie, kąpiel) 

 nie jest wstanie  

 potrzebuje pomocy 

 niezależny 

10. Korzystanie z WC 

 nie jest wstanie sam skorzystać z WC 

 potrzebuje pomocy 

 niezależny 

11. Ubieranie się i rozbieranie 

 nie jest wstanie sam się ubrać i rozebrać 

 potrzebuje pomocy 

 niezależny 

12. Kontrolowanie czynności fizjologicznych 

 nie panuje nad oddawaniem moczu/ stolca 

 czasami popuszcza ( stolec/mocz) 

 panuje nad oddawaniem moczu/stolca 
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V. SYTUACJA MATERIALNA 

1. Dochody kandydata i osób najbliższych 

 Ilość osób we 

wspólnym 

gospodarstwie 

Dochody 

z emerytury, 

renty lub pracy 

Inne dochody 

(np. dzierżawa, 

najem, świadczenia 

alimentacyjne) 

Suma 

Kandydat 

 

    

Współmałżonek    

Inne osoby pozostające we 

wspólnym gospodarstwie 

domowym 

   

Razem  

 

 

Oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne z prawdą 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia 

prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne 

 z prawdą. 

 

Podpis osoby udzielającej informacji:  

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Kandydata/podpis osoby upoważnionej/przedstawiciela prawnego 
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VI. OCENA ZAKRESU WSPARCIA i ODPŁATNOŚCI (wypełnia  pracownik 

wspierający pracę opiekunów/ek)  

1. ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

  

POTRZEBY I OCZEKIWANIA KANDYDATA ZGŁOSZONE PODCZAS PRZEPROWADZANIA 

WYWIADU: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OCENA MOŻLIWOŚCI PRZYZNANIA OCZEKIWANEJ LICZBY GODZIN 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Proponowana ilość godzin usług opiekuńczych w miesiącu:  

……………………………………………………………… 

Dni tygodnia :  

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

 

Inne ustalenia trybu świadczenia usług 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. WYLICZENIE CZĘŚCIOWEJ ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI 

Suma dochodów (z cz. V wywiadu): …………………………………… zł 

Liczba osób uwzględniona do podziału (z cz. V wywiadu):  ………………………     

Średni dochód no osobę : ………………………………….. zł 

Częściowa odpłatność za usługi wg Regulaminu świadczenia usług w projekcie:  
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Dni powszednie ……………………………………. zł/godz. 

Weekendy i święta ……………………………………. zł/godz. 

 

Uzasadnienie potrzeby obniżenia odpłatności (wypełnia pracownik specjalistyczny o profilu 

medycznym/socjalnym wspierający pracę opiekunów/ek) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data i miejsce przeprowadzenia wywiadu:  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………  

Podpis pracownika specjalistycznego o profilu medycznym/socjalnym 
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DECYZJA KIEROWNIKA PROJEKTU 

Kandydat zakwalifikowany do projektu  „Pogodna Jesień Życia w mieście 

 i gminie Międzyrzec Podlaski” 

 Tak                       

 Nie - proszę podać przyczynę niezakwalifikowania do projektu 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ilość godzin 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dni tygodnia 

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

Zakres czynności zawarty w kontrakcie trójstronnym określającym indywidualny zakres usług 

opiekuńczych- załącznik nr 1  

 

Decyzja o wysokości odpłatności  

Dni powszednie ……………………………………. zł/godz. 

Weekendy i święta ……………………………………. zł/godz. 

 

 

…………………………………………………………… 
Podpis pracownika specjalistycznego o profilu medycznym/socjalnym 

 

 

……………………………………………………………          

                                        Podpis Kierownika projektu  

 

……………………………………………………………     

FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ 

 


