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ANKIETA dla osób nieaktywnych zawodowo 60 + 

 
Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest 
zebranie opinii na temat problemów osób starszych. Poznanie Państwa opinii 
pozwoli nam lepiej poznać potrzeby i problemy osób starszych. Na podstawie 
danych z ankiety stworzymy diagnozę społeczno–demograficzną, niezbędną                 
w przygotowaniu projektu stworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Wieprzu.  
Dzienny Dom „Senior–Wigor” zapewniać będzie organizacje czasu wolnego                     
i zajęcia w ramach różnych pracowni np. kulinarnej, plastycznej. Ponadto usługi 
wspomagające mające na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia 
codziennego, usługi w zakresie aktywizacji społecznej, edukacyjnej, kulturalno-
oświatowej, rekreacyjnej, opiekuńczej, terapii zajęciowej oraz aktywności 
ruchowej i rehabilitacji. Ośrodek będzie zapewniał transport do/z Dziennego 
Domu „Senior  +” (w szczególności dla osób mających problem z poruszaniem). 
  
Ankieta jest w pełni anonimowa, Państwa odpowiedzi będą wykorzystane 
wyłącznie w zestawieniach statystycznych.  
 
Dziękujemy serdecznie za udział w badaniu!  
 
1. Czy jest Pani/Pan zainteresowana /y pobytem w Dziennym Domu 
„Senior+” w Wieprzu 

Tak  

Nie  
 
 
2. W jakich godzinach preferuje Pani/Pan pobyt w ośrodku?  

8:00 – 18:00  

7:00 – 17:00  

6.30: – 16:30  
 
 
3. Jaka jest Pani/Pana struktura gospodarstwa domowego?  

Jestem osobą samotną (bez rodziny)  

Jestem osobą samotnie gospodarującą (posiadam rodzinę wspólnie 
niezamieszkującą)  

Zamieszkuję z rodziną  
 
 

 



4. Jaka jest Pani/Pana sytuacja rodzinna?  

Zła  

Raczej zła  

Średnia  

Raczej dobra  

Dobra  

 
5. Jakie jest kryterium dochodowe NETTO w Pani/Pana rodzinie w 
przeliczeniu na jedną osobę?  

Do 529 zł  

Więcej niż 529 zł, ale nie więcej niż 794 zł  

Więcej niż 794 zł, ale nie więcej niż 1058 zł  

Więcej niż 1058 zł, ale nie więcej niż 1323 zł  

Więcej niż 1323 zł  
 
6.Czy byłaby Pani gotowa/ byłby Pan gotowy do udziału w kosztach 
swojego pobytu w Dziennym Domu „Senior+”?  

nie  

tak, ale nie więcej niż 50 zł/mies.  

tak, ale nie więcej niż 100 zł/mies.  

tak, ale nie więcej niż 150 zł/mies.  

tak, ale nie więcej niż 200 zł/mies.  

powyżej 200zł/mies.  
 
7. Jaka jest Pana/Pani sytuacja zdrowotna?  

Dobra (Jestem w pełni sprawny/a)  

Średnia (Potrzebuję pomocy tylko w czynnościach wymagających dużego 
wysiłku)  

Zła (Potrzebuję stałej opieki i pomocy w codziennych czynnościach)  
 
8.Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y transportem do/z Dziennego Domu 
„Senior +” w Wieprzu? (dotyczy w szczególności osób mających problem 
z poruszaniem)  

tak  

nie  
 
9. Czy korzysta Pani/Pan z bezpłatnej opieki lekarskiej?  

Tak, korzystam regularnie  

Tak, ale chodzę do lekarza tylko wtedy gdy czuję, że coś mi dolega  

Nie korzystam, ponieważ (proszę podać przyczynę)  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  
 
 



10. Czy robi Pani/Pan coś, żeby poprawić sprawność fizyczną?  
 
□ Tak (proszę wymienić) ……………………………………………………....  
………………………………………………………………………………………  
□ Nie, ale chciałabym/chciałbym tylko nie wiem jak to można zrobić  
□ Nie (proszę napisać dlaczego) ……………………………………………….  
………………………………………………………………………………………  
 
 
11. Gdzie spędza Pani/Pan wolny czas?  
□ Raczej poza domem  
□ Czasem w domu, czasem poza domem  
□ Raczej w domu  
 
 
12. Co Pani/Pana zdaniem sprawia, że starsze osoby spędzają wolny czas 
w domu nawet jeżeli są w pełni sprawni?  
□ Brak atrakcji dla osób starszych  
□ Brak informacji o tym, co można robić poza domem  
□ Inne (proszę wpisać jakie)………………………………………………....…  
……………………………………………………………………………………..  
 
 

13. W jakich formach spędzania wolnego czasu chciałaby Pani/chciałby 
Pan uczestniczyć:  

poszerzanie wiedzy - zajęcia edukacyjne (proszę podać typ zajęć)  
np. języki obce, posługiwanie się komputerem i Internetem, obsługa 
bankomatów i kart płatniczych, literatura i sztuka, zdrowie lub inne 
(jakie?)…………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………...............  
udział w inicjatywach o charakterze kulturalnym  

wycieczki turystyczne  

gry towarzyskie  
czytanie literatury, prasy  

spotkania tematyczne, których celem byłaby pomoc w radzeniu sobie z 
problemami wieku starszego  

zajęcia sportowe (proszę podać typ zajęć)……………………………......  
…………………………………………………………………………………….  
zajęcia plastyczne  

inne (jakie?) ………………………………………………………………......  
………………………………………………………………………………...  
 

 

 



14.Jakie problemy społeczne, Pani/a zdaniem, najczęściej dotykają osób 
starszych?  

ubóstwo i bieda  

niepełnosprawność  

brak opieki ze strony rodziny  

choroby, samotność  

niedostosowanie społeczne  

bariery architektoniczne  

utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych  

utrudniony dostęp do usług opiekuńczych  

brak akceptacji w środowisku lokalnym  

inne (jakie?) ……………………………………………………………....  
………………………………………………………………………………  
 
15. Czy , Pani/a zdaniem ,osoby starsze są akceptowane w środowisku 
lokalnym?  

tak  

raczej tak  

raczej nie  

nie  

trudno powiedzieć 
 
16. 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  
 
17. Proszę wskazać najważniejsze problemy związane z osobami 
starszymi?  
 
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………  
18. Jaki jest dostęp do rehabilitacji i wsparcia dla osób starszych?  

bardzo dobry  

dobry  

dostateczny  

niewystarczający  

nie mam zdania  



19. Czy byłby Pan/Pani zainteresowany/a zajęciami rehabilitacyjnymi z 
profesjonalnym fizjoterapeutą w Dziennym Domu „Senior +” w Wieprzu?  

tak  

nie  
 
20. Kto najczęściej pomaga osobom starszym na co dzień?  

Rodzina  

Sąsiedzi  

Inne osoby ……………………………………………………………………… 
 
 
 
Metryczka 
 

1. Płeć 
mężczyzna  

kobieta  
 
2. Wiek 
60 - 65 lat  

66 - 70 lat  

71 - 80 lat  

powyżej 80 lat  
 

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi! 

 
 
 
 
 
 
 



 



 


