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 Ankieta dotycząca Seniorów  

na obszarze Gmin Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud  

– LGD „Kaszubska Droga” 

 

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w anonimowym badaniu ankietowym. 

Poznanie Państwa opinii pozwoli zdiagnozować problemy, oczekiwania i 

potrzeby osób starszych. Nasze Stowarzyszenie jest w trakcie przygotowywania 

Lokalnej Strategii Rozwoju. Przedstawione i zebrane informacje zostaną 

uwzględnione przez nas przy konstruowaniu kierunków rozwoju obszaru LGD 

„Kaszubska Droga” i budżetu LSR. Wyrażenie opinii w ankiecie zajmuje ok. 5 

minut. 

Z góry dziękujemy za poświęcony czas. 

1. Na terenie której z gmin Pan/ Pani mieszka: 

 Linia 

 Luzino 

 Łęczyce 

 Szemud 

2.  Płeć:  

 kobieta  

 mężczyzna  

2. Wiek:  

 60-64 lat  

 65-69 lat  

 70-74 lat  
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 75-79 lat  

 80-84 lat  

 85+ 

3. Sytuacja mieszkaniowa:  

 osoba samotnie zamieszkująca  

 osoba mieszkająca z rodziną 

4. Czy jest Pan/ Pani osobą z niepełnosprawnościami:  

 nie  

 tak: -stopień niepełnosprawności:  

 lekki  

 umiarkowany  

 znaczny  - grupa inwalidzka:  pierwsza  druga  trzecia 

5. Źródło dochodu/utrzymania (proszę wybrać wszystkie, które dotyczą):  

 zatrudnienie stałe  

 zatrudnienie dorywcze  

 renta inwalidzka  

 renta socjalna  

 zasiłek z ośrodka pomocy społecznej  

 pomoc rodziny  
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 emerytura  

 inne, jakie?...................................................................................................... 

6. W jakich czynnościach dnia codziennego potrzebna jest Panu/ Pani pomoc 

(proszę wybrać wszystkie, które dotyczą):  

 mycie okien  

 robienie zakupów/zakup leków  

 wyjazd/pójście do lekarza  

 podanie leków  

 umówienie wizyty u lekarza  

 sprzątanie 

 gotowanie  

 codzienna higiena/zmiana opatrunków  

 prace w ogrodzie/ na działce  

 inne, jakie?..................................................................................................... 

 żadne z powyższych 

7. Czy jest Pan/ Pani członkiem organizacji, np. stowarzyszenia, związku, klubu, 

koła zainteresowań? :  

 tak, jakie? ...................................................................................................  

 nie  
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8. Jaką formę spędzania czasu wolnego Pan/ Pani preferuje (proszę wybrać 

wszystkie, które dotyczą):  

 spacery  

 czytanie książek  

 oglądanie telewizji  

 kino  

 teatr  

 spotkania z przyjaciółmi lub rodziną  

 praca na działce/ w ogrodzie  

 inne, jakie?...................................................................................  

9. Który z wymienionych czynników stanowi problem w podjęciu przez 

Pana/Panią aktywności społecznej? (proszę wybrać wszystkie, które dotyczą):  

 duża odległość od siedzib klubów, kół zainteresowań, fundacji, 

stowarzyszeń  

 brak odpowiednich połączeń komunikacji miejskiej  

 brak miejsc spotkań dla seniorów np. Klubu Seniora  

 bariery architektoniczne= źle dostosowany budynek, lokal  

 niechęć otoczenia  

 niechęć do wychodzenia z domu  

 brak czasu  
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 brak środków finansowych  

 brak chęci do podjęcia aktywności  

 brak informacji o różnych inicjatywach podejmowanych w Pana/ Pani 

gminie/mieście  

 stan zdrowia  

 inne, jakie?....................................................................................................  

 nie mam problemów w podjęciu aktywności społecznej 

10. Jakich usług skierowanych do osób starszych brakuje w Pana/ Pani gminie? 

(proszę wybrać wszystkie, które dotyczą): 

 

 

ologa 

specjalistami) 

 

 

 

. 

11. Jakie problemy społeczne, Pana/ Pani zdaniem najczęściej dotyczą osób 

starszych? (proszę wybrać wszystkie, które dotyczą): 
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ym 

 

 

 

16. Gdyby była taka możliwość, czy chciałby Pan/ chciałaby Pani skorzystać z 

następujących zajęć (proszę wybrać wszystkie, które dotyczą): 

 zajęcia językowe 

 zajęcia artystyczne/ manualne (np. filmowe, malarskie, rękodzielnicze) 

 zajęcia kulinarne 

 zajęcia ogrodnicze/ florystyczne 

 zajęcia z prawnikiem 

 zajęcia z psychologiem 

 spotkania z specjalistą (np. dietetyk, diabetolog) 

 zajęcia komputerowe 

 zajęcia ruchowe/ sportowe (np. nordic walking, taniec, aerobik) 

 zajęcia z fizjoterapeutą 

 inne, jakie?............................................................................................... 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 


