Ankieta
Szanowni Państwo,
Niniejsza ankieta, opracowana w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, jest
anonimowa. Ankieta skierowana jest do osób w wieku 55 lat i więcej.
Ankieta ta ma na celu poznanie niektórych aspektów Państwa życia, aby można
było dostosować podejmowanie przez Gminę działania do faktycznych potrzeb
i oczekiwań społeczeństwa.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (Biuro Podawcze – pokój nr 5)
w terminie do 31 lipca 2015 roku.
Za wypełnienie ankiety bardzo dziękujemy.
1. Wiek:
 55-59 lat
 60-64 lat
 65-69 lat
 70-75 lat
 76 i więcej lat
2. Płeć:
 Kobieta
 Mężczyzna
3. Miejsce zamieszkania:
 Niemodlin,
 Grabin, Jaczowice, Jakubowice,
 Krasna Góra, Tłustoręby, Rogi, Roszkowice, Tarnica, Góra, Mała Góra,
 Gracze, Radoszowice, Molestowice, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Sarny
Wielkie,
 Szydłowiec Śląski, Rzędziwojowice, Gościejowice, Gościejowice Małe, Grodziec,
 Sady, Wydrowice, Lipno, Sosnówka, Michałówek, Brzęczkowice
4. Mieszkam:
 samotnie
 z moim dzieckiem
 z innymi osobami
5. Ilość dzieci:
 jedno dziecko
 dwoje dzieci
 troje dzieci
 czworo i więcej dzieci
6. Miesięczne dochody netto na członka Pani/Pana rodziny:
 do 456 zł na osobę
 457-542 zł na osobę
 543-881 zł na osobę,
 882 i więcej zł na osobę
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7. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie w swoim domu i środowisku?
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 raczej nie
 zdecydowanie nie
 trudno powiedzieć
8. Co mogłoby zwiększyć u Pani/Pana poczucie bezpieczeństwa? (proszę wybrać
maksimum trzy odpowiedzi)
 nabywanie wiedzy na temat sposobów zabezpieczania się przed oszustami,
włamywaczami
 kampanie prasowe propagujące sposoby zabezpieczania się przed oszustami
 kampanie internetowe propagujące sposoby zabezpieczania się przed oszustami
 umiejętność posługiwania się telefonem komórkowym
 posiadanie telefonu stacjonarnego z przyciskiem alarmującym instytucje
pomocowe o potrzebie udzielenia pomocy w chorobie, awarii, podejrzanej
wizycie nieznajomej osoby
 posiadanie telefonu komórkowego z przyciskiem alarmującym instytucje
pomocowe o potrzebie udzielenia pomocy w chorobie, awarii, podejrzanej
wizycie nieznajomej osoby,
 posiadanie telefonu stacjonarnego z przyciskiem alarmującym członków rodziny
lub sąsiadów o potrzebie udzielenia pomocy
 posiadanie telefonu komórkowego z przyciskiem alarmującym członków rodziny
lub sąsiadów o potrzebie udzielenia pomocy
 posiadanie koperty życia (jest to przechowywana w lodówce koperta z opisem
chorób i przyjmowanych lekarstw), do której dostęp mają służby pogotowia
ratunkowego
 inne – jakie ……………………………………………………………………………………………………….
9. Czy czuje się Pani/Pan samotna/y?
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 raczej nie
 zdecydowanie nie
 trudno powiedzieć
10. Jak często spotyka się Pani/Pan z członkami rodziny i ze znajomymi?
 codziennie
 kilka razy w tygodniu
 kilka razy w miesiącu
 kilka razy w roku
 nie spotykam się wcale
11. Co stoi na przeszkodzie utrzymywaniu przez Panią/Pana kontaktów z innymi
osobami?(proszę wskazać maksimum trzy odpowiedzi)
 choroba, niepełnosprawność
 opieka nad innymi
 nieśmiałość
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duża odległość
brak dojazdu
wiek
brak finansów
brak motywacji
brak czasu i ochoty
inne obowiązki domowe,
inne obowiązki zawodowe (praca)
inne – jakie ………………………………………………………………………………………………
nie dotyczy

12. Jakie problemy społeczne Pani/Pana zdaniem, najczęściej dotykają osób
starszych? (proszę wybrać trzy odpowiedzi)
 niepełnosprawność
 choroby
 samotność
 brak opieki ze strony rodziny
 ubóstwo i bieda
 brak akceptacji w środowisku lokalnym
 bariery architektoniczne
 utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych
 utrudniony dostęp do usług opiekuńczych
 niedostosowanie społeczne
 inne – jakie …………………………………………………………………………..………………………..
13. Czy oferta pomocy osobom starszym w codziennych czynnościach życiowych ze
strony instytucji i innych osób realizowana w najbliższym otoczeniu jest
wystarczająca ?
 tak
 raczej tak
 raczej nie
 nie
 trudno powiedzieć
14. Jaką, Pani/Pana zdaniem, formę wsparcia przede wszystkim powinny
Pani/Panu zaoferować instytucje Gminy Niemodlin i organizacje pozarządowe?
 pomoc finansowa
 wsparcie rzeczowe
 praca socjalna (pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, realizacji wizyt u
lekarza, robieniu zakupów w sklepach)
 usługi opiekuńcze (pomoc w czynnościach domowych, przygotowywanie
posiłków)
 usługi pielęgniarskie w miejscu zamieszkania
 pobyt seniora w domu dziennego pobytu (8-godzinny pobyt od poniedziałku do
piątku w placówce zapewniającej posiłki, zajęcia, rehabilitację ruchową, opiekę
pielęgniarską, miejsce do wypoczynku, towarzystwo innych seniorów)
 dostarczanie gotowych obiadów do miejsca zamieszkania
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 prowadzenie aktywizacji społecznej osób starszych, w tym edukacyjnej
kulturalnej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej
 uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych
 ulgi w opłatach za usługi kulturalne i sportowo-rekreacyjne świadczone przez
jednostki Gminy
 nauka obsługi komputera i korzystania z Internetu
 nauka obsługi telefonu komórkowego
15. Jakie instytucje powinny istnieć na terenie gminy Niemodlin (proszę wybrać
trzy najważniejsze)
 klub dla aktywnego seniora
 dom dziennego pobytu dla seniorów o ograniczonej samodzielności,
wymagających w ciągu dnia opieki innych osób (8-godzinny pobyt od
poniedziałku do piątku w placówce zapewniającej posiłki, zajęcia, rehabilitację
ruchową, opiekę pielęgniarską, miejsce do wypoczynku, towarzystwo innych
seniorów)
 hospicjum dla osób nieuleczalnie chorych
 całodobowy dom pomocy społecznej dla osób starszych
 osiedle mieszkaniowe dla seniorów
 inne – jakie ……………………………………………………………………………………………….………
16. Czy korzysta Pani/Pan z internetu?
 codziennie
 kilka razy w tygodniu
 kilka razy w miesiącu
 raz na miesiąc
 rzadziej niż raz na miesiąc
 nie korzystam z internetu
17. W jakim celu korzysta Pan/Pani z internetu?
 szukam informacji przydatnych w codziennym życiu
 płacę rachunki
 kontaktuję się z rodziną, znajomymi i przyjaciółmi
 rozwijam swoje pasje i zainteresowania
 przeglądam strony dla przyjemności
 czytam aktualne wiadomości
18. Dlaczego nie korzysta Pani/Pan z internetu:
 nie umiem korzystać z komputera
 nie umiem korzystać z internetu
 nie mam komputera
 nie mam sieci internet w miejscu zamieszkania
 nie jestem zainteresowana/y/ korzystaniem z komputera i internetu
19. Czy ma Pani/Pan czas wolny?
 w ogóle nie mam czasu wolnego
 mam za mało wolnego czasu
 mam tyle wolnego czasu, ile mi potrzeba
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 mam za dużo wolnego czasu, z którym nie wiem, co począć
20. Jak Pani/Pan najczęściej spędza wolny czas?
 oglądam telewizję
 czytam książki, prasę
 spotykam się ze znajomymi i przyjaciółmi
 poprawiam sprawność fizyczną
 uczę się nowych rzeczy
 nudzę się
 inne – jakie …………………………………………………………………………………………..….
21. Czy na terenie gminy Niemodlin może Pani/Pan znaleźć miejsce realizacji
swoich zainteresowań w wolnym czasie?
 tak, jest to miejsce ……………………………………………….……………………………………
 nie
22. Jakich miejsc brakuje najbardziej w gminie Niemodlin do spędzania wolnego
czasu? (proszę wybrać maksimum trzy odpowiedzi)
 klubu seniora
 kawiarni
 krytej pływalni
 kina
 ławek w parku i na wolnym powietrzu
 innych – jakich …………………………………………………………………………………………..
23. Czy chciałaby Pani/chciałby Pan działać na rzecz innych osób starszych?
 nie
 raczej nie
 tak
 tak, ale tylko wtedy, jeśli będzie zapewniony lokal, sprzęt lub pomoc
organizacyjna ze strony osób lub instytucji gminnych
24. W jakich formach aktywności fizycznej Pani/Pan uczestniczy?
 nordic walking
 gimnastyka – aerobik, joga,
 pływalnia, basen
 turystyka piesza
 jazda rowerem
 inne formy aktywności – jakie…………………………………………………………….………….
 nie uczestniczę w żadnej formie aktywności fizycznej
25. Bariery uczestnictwa w formach aktywności fizycznej: (proszę wskazać
maksimum trzy odpowiedzi)
 zbyt wysoki wiek
 brak zorganizowanych zajęć w pobliżu miejsca zamieszkania
 niewystarczająca oferta dla osób starszych
 zły stan zdrowia
 brak środków finansowych
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brak chęci i potrzeby
brak infrastruktury sportowej w mieście
brak wiedzy o możliwościach uczestnictwa w zajęciach sportowych
problemy z dojazdem na zorganizowane zajęcia
problemy z dojazdem do obiektów sportowych
inne powody – jakie ……………………………………………………………………………………….

26. Z jakich usług kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych
najchętniej Pani/Pan korzysta:
 wycieczki turystyczne
 kino
 teatr
 filharmonia
 zajęcia edukacyjne uniwersytetu trzeciego wieku
 inne - jakie …………………………………………………………………………………………………..
 z żadnych
27. Co według Pani/Pana najbardziej utrudnia osobom starszym dostęp do usług
kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych?(proszę wskazać
maksimum trzy odpowiedzi)
 brak pieniędzy na bilety wstępu
 brak informacji o usługach
 stan zdrowia
 brak interesującej oferty
 zły dojazd
 odległość
 bariery architektoniczne
 brak wolnego czasu
 brak towarzystwa, samotność
 zaangażowanie w opiekę nad wnukami lub innym członkiem rodziny
 inne – jakie …………………………………………………………………………………………………….
28. Czy uważa się Pani/Pan za dobrze poinformowaną/ego o imprezach
sportowych, kulturalnych itp. organizowanych w gminie?
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 raczej nie
 zdecydowanie nie
 nie wiem/trudno powiedzieć
29. Skąd pozyskuje Pani/Pan informacje o wydarzeniach społecznych
(regionalnych, gminnych, miejscowych)
 prasa lokalna
 radio
 internet
 tablice ogłoszeń
 inne źródło – jakie ……………………………………………………………………………….………

6

