Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tymbarku
tel. 18 33 25 322

Ankieta
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, które ma na
celu zebranie opinii na temat potrzeb osób w wieku senioralnym.
Wyniki badania będą brane pod uwagę przy tworzeniu Klubu Seniora w Gminie
Tymbark.
Ankieta jest w pełni anonimowa. Właściwe odpowiedzi należy zaznaczyć
krzyżykiem lub wpisać je w wykropkowane miejsce. Prosimy o rzetelne odpowiedzi
na poniższe pytania.

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.
1. Płeć



Kobieta
Mężczyzna

2. Wiek





60 - 64
65 – 70
71-80
Powyżej 80

3. Stan cywilny





panna/kawaler
mężatka/żonaty
rozwiedziona/rozwiedziony
wdowa/wdowiec

4.Sytuacja rodzinna/mieszkaniowa




mieszkam sama/ sam
mieszkam z współmałżonkiem
mieszkam z dziećmi

5. Czy czuje się Pani/Pan osobą niezależną od innych?
 zdecydowanie tak
 tak
 nie
 zdecydowanie nie
 trudno powiedzieć
6. Czy czuje się Pani/Pan samotna/ny ?

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

Zdecydowanie nie
7. Gdzie spędza Pani/Pan wolny czas ?



często w domu
często poza domem

8. Jak ocenił(a)by Pan(i) swój aktualny stan zdrowia?




dobrze
przeciętnie
źle

9. Czy posiada Pani/Pan orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

tak

nie
10. Jaką formę spędzania czasu wolnego Pani/Pan preferuje?









spacery
czytanie książek
oglądanie telewizji
kino
teatr
spotkania z przyjaciółmi lub rodziną
praca na działce
inne – jakie? ….......................................................................

11. W jakich obszarach życia najbardziej oczekuje Pani/Pan na pomoc,
poprawę swoich warunków życia?

zdrowie

edukacja

kontakty społeczne

kultura

rozrywka

komunikacja

sport

technika (np. nauka korzystania z komputera)

dochody

inne…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

12.Czy posiada Pani/Pan umiejętność korzystania z komputera i Internetu?



tak
nie

13. Czy przejawia Pani/Pan chęć uczestnictwa w życiu społecznym?



tak
nie

14. Co należałoby Pani/Pana zdaniem zmienić, poprawić w poszczególnych
zakresach dla zaspokojenia potrzeb Seniorów w Gminie Tymbark ?
1)
sport i wypoczynek (proszę opisać)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2)

zdrowie (proszę opisać)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3)

bezpieczeństwo (proszę opisać)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4)

wsparcie finansowe (proszę opisać)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
wsparcie rzeczowe (proszę opisać)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
inne możliwości (proszę napisać)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

5)

6)

15. Czy widzi Pan/i potrzebę realizacji następujących działań dla osób w
wieku powyżej 60 lat: /Proszę odnieść się do każdego z wymienionych
działań/











Edukacja zdrowotna osób starszych…………………………………………………………
Nauka języka obcego……………………………………………………………………………….
Programy profilaktyczne………………………………………………………………………….
Warsztaty psychologiczne……………………………………………………………………….
Warsztaty dietetyczne…………………………………………………………………………….
Poradnictwo prawne……………………………………………………………………………….
Ośrodek wsparcia dla osób mających problemy rodzinne (kryzysy,
przemoc)…………………………………………………………………………………………………
Zajęcia kulturalne…………………………………………………………………………………….
Zajęcia z rozwoju pasji i talentów…………………………………………………………….
Zajęcia sportowe dla seniorów………………………………………………………………..

Po wypełnieniu ankiety prosimy o jej zwrot do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tymbarku.

