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BADANIE POTRZEB SENIOREK I SENIORÓW 
Z GMINY WARKA

R A P O R T  Z  D I A G N O Z Y



CELE PROJEKTU

CEL NADRZĘDNY

Poznanie potrzeb i oczekiwań seniorów w wieku 65+, aby zaplanować 
działania zwiększające ich aktywność w klubach senioralnych oraz 

zachęcać do bycia w lokalnej społeczności

PYTANIA BADAWCZE
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• W jaki sposób seniorki i seniorzy spędzają swój dzień?

• Czym interesują się seniorki i seniorzy?

• Jaki jest poziom aktywności seniorów?

• Z jakimi problemami się borykają? Co ich ogranicza? 

• Co sprawia, że seniorki i seniorzy nie korzystają z propozycji klubów seniorów? 



Diagnoza była realizowana od września do listopada 
2019 roku na terenie gmin Warka i Grójec. 

2 zespoły badaczek-członkiń klubów seniora we 
współpracy z ekspertkami-badaczkami zaprojektowały 
i zrealizowały projekt badawczy. 

Jego wynikiem jest niniejszy raport – znajduje się 
w nim podsumowanie opracowanych przez zespoły 
wyników diagnozy. 

Proces osadzony był w nurcie badania w działaniu –
projektowany, realizowany i wykorzystywany przez 
osoby, których bezpośrednio dane zagadnienie 
dotyczy.
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WYNIKI
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Metody badawcze

WYWIADY 
INDYWIDU-

ALNE W 
DOMACH 

BADANYCH

ANKIETY 
ONLINE

MINI 
WYWIADY 
Z OSOBAMI 

Z 
OTOCZENIA

142 odpowiedzi 24 wywiady indywidualne

Wiek rozmówców Liczba wywiadów

Wiek poniżej 80 lat 16 wywiadów

Wiek 80+ 8 wywiady

Kobiety min. 8 osób, Mężczyźni – max. 6 osób



NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI BADANIA

Grupa seniorek i seniorów jest różnorodna – nie tylko ze 

względu na wiek, ale również poziom aktywności i 

zainteresowania.

Osoby starsze mają potrzebę działania, spędzania czasu w 

sposób ciekawy – różne są natomiast sposoby, 

w jaki chcą to robić (w zależności od poziomu aktywności, 

wieku, zainteresowań)

Osoby starsze, które z różnych powodów nie mogą 

wychodzić z domu mają dużą potrzebę kontaktu z 

innymi ludźmi – sama rozmowa z drugim człowiekiem jest 

dla nich urozmaiceniem dnia i dużą radością. 

Ci, którzy z domu wychodzą wskazują na deficyt miejsc 

zachęcających seniorów do bezpiecznego i 

komfortowego spędzania czasu w przestrzeni 

publicznej.



W dniu codziennym seniora widać pewną regularność:

stałe pory posiłków, opieka nad wnukami, kawa do 

ulubionego programu telewizyjnego, rozwiązywanie 

krzyżówek/czytanie książek, spacery do lasu/na cmentarz/ 

z psem.

Wyzwaniem dla seniorów są planowane, „zadaniowe” wyjścia 

z domu takie jak: wizyta u lekarza, do kościoła, na 

zakupy, na cmentarz. Wymagają przygotowania i wysiłku, 

ale jednocześnie – motywują do aktywności – mobilizują 

do wyjścia z domu, zadbania o ubiór, etc.  

DZIEŃ CODZIENNY SENIORA

POBUDKA REGULARNE POSIŁKI KAWA OPIEKA NAD WNUKAMI

Śniadanie, 
kanapa..

30%

Gimnastyka, 
śniadanie..

34%

Inne
36%

Jak wygląda Twój dzień

Śniadanie, kanapa.. Gimnastyka, śniadanie.. Inne

Źródło: opracowanie ankiet przez grójeckie seniorki
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PRZYJEMNOŚCI SENIORA

Spacery (do lasu, 

z psem, na 

cmentarz)

Relaks, aktywność, 

dbanie o zdrowie.

Porządki

Poczucie bycia 

potrzebnym, 

zauważonym.

Opieka nad 

wnukami

Miłe spędzenie czasu, 

docenienie przez bliskich 

Możliwość 

zaprezentowania swoich 

umiejętności (np. 

kulinarnych)

Seniorzy chcą czuć się 

potrzebni, ważni 

Ulubione 

książki

Czas dla siebie, 

zainteresowania

Kontakty z ludźmi

Bycie w relacji, rozmowy. 

Krzyżówki

Relaks, rozrywka 

intelektualna

Telewizja

Towarzysz w tle, 

kontakt 

z bieżącymi 

informacjami 

Grzybobranie

Zainteresowania, 

aktywność, relaks

Prace na 

działce

Radość z efektu, 

relaks



Najbardziej sprawia mi przyjemność pracowanie na 
działce, gotowanie, pieczenie ciast tylko nie mam 
za bardzo dla kogo. Jedna wnuczka wyjechała.

Najwięcej przyjemności sprawia mi przebywanie 
z innymi, zabawa i granie w różne gry. 

Oglądanie moich ulubionych seriali i rozwiązywanie 
krzyżówek. 

Kiedy odwiedzają mnie koleżanki i rodzina.  

CYTATY

Czas spędzony na świeżym powietrzu z moimi 
wnukami i pieskiem jest bezcenny. 

Uwielbiam popołudniowe spacery, podczas nich 
zakładam słuchawki i uczę się angielskiego, 

wycieczki rowerowe, prace na działce. Rozmowy 
telefoniczne z córką.

Ja jestem z tych pozytywnych, cieszę się z wielu 
rzeczy, jak spotykam się ze znajomymi, jak nic 

mnie nie boli. 

Spotkania z rodziną, spotkania w klubie, albo 
wyjazdy na imprezy. 



PRZYJEMNOŚCI SENIORA

Źródło zdjęć: materiały wizualne z wywiadów 
indywidualnych z seniorkami i seniorami 



AKTYWNOŚĆ SENIORÓW

Z informacji zawartych na poprzednich stronach 

widać, że dla seniorów aktywność oznacza w wielu 

przypadkach realizację „zwyczajnych” zajęć. 

Widać to też w wynikach badania ilościowego. 

Deklaratywnie seniorzy najczęściej wskazywali na chęć 

uczestnictwa w zajęciach Fitness 

i Gimnastykę, mniej „oswojona” Zumba została 

wybrana przez mniejszy odsetek respondentów. 

Seniorów do aktywności motywują:

Członkowie rodziny i inne osoby z kręgu bliskich 

znajomych czy sąsiadów (zachęcając do działania 

lub same „dając przykład”)

Chęć bycia potrzebnym

Chęć pokazania swoich umiejętności

Gimnastyka

20%

Fitness

31%

Zumba

12%

Taniec

21%

Inne

16%

Którą aktywność chciałbyś uprawiać

Gimnastyka Fitness Zumba Taniec Inne

Źródło: opracowanie ankiet przez grójeckie seniorki



WYJŚCIE Z DOMU – BARIERY SENIORÓW

Trudności 
zdrowotne

Warunki pogodowe

Finanse 

Lęk przed drugim 
człowiekiem

Oddalenie od 
zabudowań

Opieka nad wnukami

Ograniczenia 
architektoniczne



Nie mam takich ograniczeń, no może czasem, jak 
źle się czuję.

Mieszkanie na piętrze.

Niepełnosprawność – od dwóch lat poruszam się na 
wózku. 

Wiek, bo mam ponad 70 lat i moje schorzenia… 

WYJŚCIE Z DOMU – BARIERY - CYTATY

Nieraz trudno się ruszyć, bo kręgosłup boli, bo 
pogoda za oknem nie taka…

Siedzę w domu z wnukami, z nimi spędzam czas.

Brakuje mi środków, żeby sobie pójść gdzieś, 
zobaczyć coś.  



DLACZEGO SENIORZY NIE KORZYSTAJĄ Z OFERTY KLUBÓW?

„CZARNY PR”

Wśród niektórych seniorów funkcjonuje negatywna 

wizja działalności Klubów Seniora – dla nich to 

„miejsce schadzek przy nalewce”, nie dostrzegają  

pozytywnych działań klubów. 

„TO NIE DLA MNIE”

Osoby starsze (prawie niezależnie od wieku) nie 

postrzegają się w kategoriach „seniorów”. Mają 

poczucie, że oferta klub seniora adresowana jest do 

osób starszych niż one same. 

POTRZEBA BEZPIECZEŃSTWA

Wiele seniorek i seniorów ma potrzebę aktywności, nie 

lubią nudy, jednak są zbyt nieśmiali, i obawiają się, że nie 

odnajdą się w nowym otoczeniu.

PRESJA SPOŁECZNA

Obawa „co ludzie powiedzą” na mniej 

codzienne/nietypowe aktywności. 

BRAK ZAJĘĆ DLA MĘŻCZYZN

W ofercie klubów brakuje zajęć dla mężczyzn. 

DYSTANSUJĄCE DZIAŁANIA LUB ZBYT „OBCE” 

NAZWY DZIALAŃ

Seniorzy podchodzą z dystansem, w niektórych 

przypadkach wręcz prześmiewczo, do proponowanych 

przez Kluby aktywności – nie czują, by były to 

działania dla nich  (np. Uniwersytet III wieku, 

Zumba). 



Klub seniora kojarzyłam zawsze z bardzo „starymi” 
ludźmi, dopóki sama nie trafiłam. Jest super. Mam 

sporo nowych znajomych. 

Nie lubię nowego otoczenia, wtedy czuję się 
niepewnie, dlatego nie biorę udziału. 

Potrzebuję wyciszenia… 

Nie uczestniczyłam ze względu na stan zdrowia. Nie 
mogę wychodzić – nie ma dla mnie oferty, taka 

bardziej dla osób sprawnych fizycznie jest. 

CYTATY

To dla osób starszych jest, takich, które borykają 
się z samotnością.

Dla ludzi, którzy nie mają żadnego zajęcia, ja 
mam. 

To są oferty dla kobiet. 

Kluby tylko się spotykają, żeby pogadać, 
potańczyć. 



WYZWANIA/PROBLEMY OSÓB STARSZYCH W GMINIE

Poczucie lekceważenia 
przez personel 

medyczny, który nie ma 
wiedzy jak obsługiwać 

osoby starsze z
niepełnosprawnościami. Nieprzyjazna 

przestrzeń gminy 
dla seniorów (np. 

hałas, niska 
estetyka)

Brak lekarzy 
specjalistów

Chodniki 
nieprzystoso
-wane dla 

osób 
starszych

Brak 
przejrzystej 
informacji, 

gdzie szukać 
lekarzy 

specjalistów

Niedokończone 
ścieżki rowerowe
(brak poczucia 

bezpieczeństwa)
Samotność. 

Brak osoby, która 
pomoże w 

codziennych 
czynnościach, ale 
też w aktywności

Brak możliwości 
swobodnego 
korzystania 
z wind w 

placówkach 
publicznych 

(przychodnia) 
W badaniu został 

zidentyfikowany szereg 

wyzwań, przed którymi stają 

osoby starsze. Można podzielić 

je na trzy obszary : zdrowie 

i służba zdrowia, przestrzeń 

publiczną (miasta, gminy), 

postawy wobec osób starszych 

i znajomość ich potrzeb. Osoby 

starsze są też bardzo często 

samotne.

SŁUŻBA ZDROWIA

PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

POSTAWY 
I ZNAJOMOŚĆ
POTRZEB



POTRZEBY  SENIOREK I  SENIORÓW W GMINIE

Ciche miejsce 
spotkań 

i odpoczynku

Zwiększenie 
poczucia 

bezpieczeństwa

Miejsce, 
w którym 
mogliby 
ciekawie 

spędzić czas 
wraz 

z wnukami

Uwrażliwienie 
pracowników 

służby zdrowia 
na potrzeby  

osób starszych

Usprawnienia dla 
osób starszych, 

z 
niepełnosprawnoś

ciami Oferta 
kulturalno-

towarzyska nie 
wymagająca 
odpłatności

Można wskazać różnego rodzaju 

potrzeby osób starszych w odniesieniu 

do ich funkcjonowania w przestrzeni 

gminy. 



REKOMENDACJE OGÓLNE

MAŁE KROKI

Aby zachęcić osoby starsze do 

aktywności warto stosować metodę 

„małych kroków” – stworzyć ofertę 

opartą na rzeczach bliskich seniorom, 

uwzględniającą ich zainteresowania 

i sposób spędzania czasu. 

To pozwoli czuć im się swobodnie 

i bezpiecznie. Będzie też dobrym 

punktem wyjścia do proponowania im 

kolejnych aktywności. 

ZAANGAŻOWANIE 
NIEZAANGAŻOWANYCH

Ważne jest dotarcie z ofertą (rozrywki, 

opieki, aktywności) do osób nie mogących 

wychodzić z domu lub potrzebujących 

wsparcia w wychodzeniu z domu (np. 

wolontariusze – asystenci towarzyszący w 

spacerach).

Przy tworzeniu oferty dla seniorów myślenie 

o różnorodności tej grupy i jej potrzebach. 

Organizowanie działań wokół „oswojonych” 

tematów, obszarów (znanych seniorom).



REKOMENDACJE

OFERTA KLUBÓW 
SENIORÓW i SPOSÓB 

MÓWIENIA O NIEJ

Warto rozważyć:

Skierowanie oferty do seniorów do tej pory 
nieaktywnych w ramach klubów - wspomniana wcześniej 
metoda „małych kroków”. 

Pokazywanie, że klub seniora to nie „starość”

Pokazanie „spokojniejszej” strony Klubów Seniora np. 
spotkań towarzyskich podczas, których seniorzy dzielą 
się poglądami (dla równowagi wobec tańców czy zumby)

Stworzenie przestrzeni do takich spotkań (rodzaj 
klubokawiarni)

Dalszą obecność na wydarzeniach gminnych – możliwość 
kontaktu z do tej pory niezaangażowanymi senior(k)ami

Stworzenie atrakcyjnej oferty dla mężczyzn



REKOMENDACJE

PRZESTRZEŃ I OFERTA 
W GMINIE

Warto rozważyć:

Stworzenie miejsca na terenie gminy, w którym seniorzy mogliby 
spędzić czas z wnukami 

Stworzenie spokojnego, odległego od ulicy, w którym osoby 
starsze mogłyby odpocząć i czuć się bezpiecznie

Zadbanie o przejrzystą informację na temat możliwości 
skorzystania z lekarzy specjalistów

Szkolenia dla personelu placówek medycznych i innych instytucji 
publicznych, których klientami są osoby starsze

Projektowanie rozwiązań dla osób z trudnościami w poruszaniu się 
tak by były faktycznie dla nich przydatne. 

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na drodze poprzez 
stworzenie chodników na wsiach, ścieżki rowerowe.

Współpraca z klubami senioralnymi przy tworzeniu oferty dla 
seniorek i seniorów.



KONIEC
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