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Ankieta skierowana była do osób starszych, powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie Gminy Węgorzewo. Celem
ankiety było rozpoznanie problemów na jakie napotykają osoby starsze, jakie mają potrzeby oraz oczekiwania. Badanie
zostało przeprowadzone na potrzeby prawidłowego rozwoju polityki senioralnej oraz pozwoli na zaplanowanie kolejnych
działań zmierzających do poprawy jakości życia węgorzewskich seniorów.

Władze Gminy Węgorzewo, zauważają problemy starzejącego się dynamicznie społeczeństwa i pragną je niwelować. Wyniki
ankiety pozwolą na działania naprawcze i działania wspomagające seniorów.

Termin badania: 09.07.2019r. - 19.07.2019r.

Próba: 59 osób starszych, powyżej 60 roku życia

Technika: bezpośrednie spotkania i rozmowy, ankieta w wersji 

papierowej, ankieta w wersji online

INFORMACJE O BADANIU



PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Ankietowani to głównie osoby o trudnej sytuacji materialnej, których dochód nie przekracza 2 000zł
miesięcznie (emerytury).

Większość badanych seniorów dostrzegała utrudnienia w podjęciu aktywności społecznej. Wśród tych,
którzy zadeklarowali utrudnienia, najpopularniejszymi barierami okazały się brak miejsc spotkań, stan
zdrowia oraz brak środków finansowych.

Seniorzy maja problemy w codziennym funkcjonowaniu i potrzebują pomocy innych w więcej niż
jednej czynności dnia codziennego.

Większość ankietowanych widzi potrzebę w otwarciu Klubu Seniora jako miejscu spotkań osób
starszych i chce uczestniczyć w zajęciach, wyjazdach i wydarzeniach skierowanych bezpośrednio dla
nich.



PROFIL OSOBOWY 

Wśród ankietowanych największa grupa osób to osoby
w przedziale 70-74 lat (33,3%), osoby 65-69 lat (24,6%) oraz osoby
w wieku 60-64 lata (19,3%). Analizując strukturę seniorów
biorących udział w ankiecie można jednoznacznie stwierdzić,
iż ankietowani w większości to osoby poniże 74 lat.

Najwięcej respondentów deklarowało wykształcenie średnie
(37,9%). Na etapie szkoły zawodowej edukację ukończyło 24,1%
badanych a na etapie szkoły podstawowej- 22,4%. Nieco mniej
osób deklarowało wykształcenie wyższe (15,5%).

Większość badanych seniorów charakteryzowała swój stan cywilny
jako „mężatka” lub „żonaty”- 43,1%. Osoby owdowiałe stanowiły
-48,1%. Ponad połowa respondentów mieszka z rodziną (55,2%),
a pozostałe to osoby samotnie mieszkające (44,8%).



Wśród ankietowanych niespełna połowa to osoby
z niepełnosprawnościami (o umiarkowanym - 20%, znacznym 12,7% oraz
lekkim stopniu- 10,9%, z pierwszą i trzecią grupą inwalidzką).

14,80%

72,20%

11,10%

1,90%

MIESIĘCZNE DOCHODY 

do 1000zł 1000zł-2000zł 2000zł -3000zł powyżej 3000zł

Osoby starsze utrzymują się głównie z emerytury (81%)
i pomocy rodziny (8,6%). Ich miesięczny dochód
najczęściej nie przekracza 2000zł (72,2%).
15% ankietowanych posiada dochód poniżej 1000zł, który
stanowi minimum egzystencji w gospodarstwach
emeryckich.

Minimum egzystencji to miara ubóstwa, która wyznacza
niski, wręcz „alarmowy” poziom zaspokajania potrzeb.
Poniżej tej miary występuje biologiczne zagrożenie życia
oraz rozwoju psychofizycznego człowieka.



POTRZEBY

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie
czynności, które zajmują im dużo czasu i przy
których niezbędna jest pomoc innych.

Ankietowani w dużym stopniu są osobami
niesamodzielnymi, co oznacza iż potrzebują
pomocy innych osób w codziennym
funkcjonowaniu. Głównym problemem z jakim
zmagają się seniorzy to mycie okien (36,4%),
robienie zakupów (34,5%), pójście/dojazd do
lekarza (32,7%) oraz sprzątanie (36,4%).
Mniejsza część ma problemy w samodzielnym
umówieniem się do lekarza (20%), podaniem
leków (9,1%), gotowaniem (16,4%) czy
z codzienną higieną i myciem (7,4%).

1/5 ankietowanych potrzebuje pomocy w
pracach w ogrodzie czy na działce, na której
spędza swój wolny czas (2/5 osób w wolnej
chwili pracuje w ogrodzie lub na działce).
Wszystkie z ankietowanych osób, które
potrzebują pomoc w czynnościach dnia
codziennego wymagają pomocy w więcej niż
jednej czynności.



Duże znaczenie dla zdrowia i samopoczucia seniorów ma
aktywność w rożnych społeczno-kulturalnych aspektach.
W badaniu zapytano o ulubioną formę spędzania czasu
wolnego.

Ponad 2/3 ankietowanych nie jest członkiem żadnej
organizacji, a ponad połowa z nich spędza swój wolny
czas jedynie na spacerach (51,7%) oraz oglądaniu
telewizji (58,6%). Ankietowani w wolnym czasie
pogrążają się w lekturze (43,1%) oraz spotykają się
z znajomymi (43,1%). Niewiele ankietowanych rozwija się
społecznie i kulturowo, co może być spowodowane
niskimi dochodami i zubożeniem społecznym (35,7%
osób wskazuję brak środków finansowych jako główny
czynnik braku aktywności społecznej).

Zaledwie 8,6% osób chodzi do kina, 10,3% do teatru
a 3,5% do filharmonii.



Większość badanych seniorów dostrzega utrudnienia w podjęciu aktywności społecznej.
Wśród głównych czynników, które ograniczają i uniemożliwiają udział osób starszych
w życiu społecznym i w aktywizacji jest:

▪ brak miejsc spotkań dostosowanych dla seniorów (46,40%),

▪ brak informacji o różnych formach wsparcia oraz o inicjatywach dla seniorów (33,90%),

▪ zły stan zdrowia (25,00%).

Występującym problemem jest również dojazd do klubów czy fundacji, spowodowany dużą
odległością i brakiem połączeń komunikacji miejskiej (w sumie 30,40% ankietowanych
wskazuje to jako duży problem). Niewiele osób, wśród ankietowanych wykazuje niechęć do
wychodzenia z domu, niechęć otoczenia czy brak czasu jako czynnik braku aktywności
społecznej. Oznacza to, iż seniorzy są chętni do aktywności społecznej, chcą wychodzić
z domu, spotkać się z innymi ale napotykają na inne bariery opisane powyżej.

Osoby starsze najczęściej borykają się z chorobą i samotnością (69,60%),
niepełnosprawnością (46,40%), biedą (42,90%) oraz brakiem pomocy i wsparcia wśród
najbliższych (21,40%). 1/5 osób zauważa wśród swojego otoczenia budynki niedostosowane
do osób starszych.

PROBLEMY



43,9% respondentów wskazuje ubóstwo jako problemem seniorów 

69,6% respondentów wskazuje chorobę i samotność jako problem seniorów

46,4% respondentów wskazuje niepełnosprawność jako problem seniorów

21,4% repsondentów nie uzyskuje pomocy i wsparcia od rodziny

Osoby starsze najczęściej borykają się z chorobą i samotnością (69,60%), niepełnosprawnością (46,40%), trudną sytuacją
finansową (42,90%) oraz brakiem pomocy i wsparcia wśród najbliższych (21,40%). 1/5 osób zauważa wśród swojego
otoczenia budynki niedostosowane do osób starszych.

Ankietowani określili również czego oczekują i jakich usług, skierowanych dla seniorów brakuje w Gminie.

Połowa ankietowanych zauważa braki w programach zdrowotnych i usługach zdrowotnych, takich jak usługi psychologa,
spotkania z specjalistami czy badania profilaktyczne. Duża cześć zauważa brak placówek wsparcia dziennego skierowanych
dla seniorów (82,5% deklaruje chęć uczestnictwa w działaniach placówki w momencie jej uruchomienia). Niespełna 2/5
ankietowanych wskazało, iż usługi opiekuńcze świadczone na terenie Gminy są niewystarczające.



OCZEKIWANIA
Ankietowani wypowiedzieli się na temat
własnych potrzeb i wskazali formy aktywności
jakie ich najbardziej interesują i jakich brakuje
w Gminie Węgorzewo.

Największym zainteresowaniem okazały się
zajęcia z fizjoterapeutą, spotkania
z specjalistami oraz zajęcia ruchowe.

Badani określili, iż w przypadku organizacji
wyjazdów, chętnie wezmą w nich udział
i pojadą do kina (75%), teatru (77%) czy na
basen (50%).

Ponad połowa wskazała również chęć
wyjazdów dłuższych, całodziennych.

Tak duże zainteresowanie wyjazdami poza
obręb gminy/miasta pokazuje jak bardzo
osoby starsze potrzebują poznawać nowe
miejsca oraz chcą rozwijać się nie tylko
fizycznie czy psychicznie np. poprzez zajęcia,
ale także kulturowo.
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Zainteresowanie zajęciami wśród badanych

zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie zdecydowanie nie



Respondenci wykazali chęć uczestnictwa
w wydarzeniach bezpośrednio skierowanych
dla seniorów jeśli takie były by organizowane
na terenie Gminy Węgorzewo.

Największym zainteresowaniem cieszył się
Dzień Seniora oraz Dzień Babci i Dziadka.
2/3 badanych uczestniczyło by w Zabawie
Karnawałowej, wspólnej Wigilii Senioralnej
oraz chciało by wspólnie zjeść śniadanie
Wielkanocne z innymi seniorami.

Chęć przebywania z innymi osobami, w tak
ważnych dniach w roku jakim jest wigilia oraz
Wielkanoc wiąże się z dużą samotnością
wśród ankietowanych- prawie 70% wskazuje
chorobę i samotność jako główny czynnik
braku aktywności społecznej i izolacji.

Zdecydowanie nie:

• Dzień Seniora- 15% 

• Dzień Babci i Dziadka- 23%

• Zabawa Andrzejkowa-39%

• Zabawa Karnawałowa- 31%

• Wielkanoc Seniorów-31%

• Wigilia Seniorów- 31%

Zdecydowanie tak:

▪ Dzień Seniora- 69% 

▪ Dzień Babci i Dziadka- 77%

▪ Zabawa Andrzejkowa-46%

▪ Zabawa Karnawałowa- 61%

▪ Wielkanoc Seniorów-61%

▪ Wigilia Seniorów- 61%



KLUB SENIORA
Ponad 80% ankietowanych widzi potrzebę w otwarciu Klubu Seniora na
terenie Gminy Węgorzewo. Ankietowani wskazują, iż powinien być on
otwarty codziennie (43,4%), w godzinach popołudniowych (71,1%).

Badani wskazali, jakie działania zachęciły by ich do udziału w działaniach
Klubu Seniora:

▪ poczęstunek w Klubie Seniora (np. kawa, herbata, ciasto) -66%

▪ dowozy i odwozy -38%

▪ spotkania z psychologiem/ prawnikiem/ innym lekarzem, -38%

▪ wydarzenia dla seniorów (np. dzień seniora, zabawa karnawałowa) -54%

▪ wyjazdy -48%

▪ spotkania z innymi Klubami z terenu powiatu/województwa -46%

▪ zajęcia tematyczne (np. artystyczne, ogrodnicze, kulinarne) -50%

▪ turnieje seniorów (np. szachy, teatralne, taneczne)-26%

▪ zajęcia ruchowe/sportowe -42%



Ankietowani wskazali, iż na terenie Gminy Węgorzewo powinna działać Karta
Seniora i ponad 94% jest zainteresowanych jej posiadaniem.

Karta Seniora upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce,
w tym m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji,
instytucjach zdrowia i kultury.

INNE



Połowa ankietowanych jest 
zadowolona z dostępu do 

opieki medycznej na terenie 
Gminy Węgorzewo.

Większość ankietowanych 
nie ma zadania (58%) lub 
określa dostęp do usług 
edukacyjnych w Gminie 
Węgorzewo na złym lub 

bardzo złym poziomie (34%). 

Większość ankietowanych 
nie ma zdania (67%) lub 
określa dostęp do usług 
kulturalnych w Gminie 

Węgorzewo na złym lub 
bardzo złym poziomi (33%).

Większość ankietowanych 
określa bardzo dobrze lub 
dobrze (83%) dostęp do 
usług opiekuńczych na 

terenie Gminy Węgorzewo.

Respondenci wypowiedzieli się również na temat aktualnych ofert skierowanych do seniorów w gminie Węgorzewo. 


