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1. W jakim rejonie Woli Pan/Pani mieszka? 
 

 

 

2. Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z tego, że mieszka Pan/Pani na 
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3. Jakie są Pana/Pani zdaniem najmocniejsze strony Woli  

(jej zalety) jako miejsca do życia dla osób starszych? 
 

Wśród głównych zalet mieszkania w dzielnicy Wola starsi mieszkańcy wskazywali na:  

1. Dostępność parków i dużo zieleni – blisko 20 wskazań 

2. Dobrą komunikację miejską – blisko 15 wskazań 

3. Dobrze działające ośrodki kulturalne – ponad 5 wskazań, w tym podkreślanie roli 

Amfiteatru. 

Dzielnica jest miejscem, które jest zdaniem seniorów raczej dobrze skomunikowane z Centrum, 

ale ma tę przewagę, że jest tu ciszej i spokojniej niż w innych dzielnicach, co pozwala na większy 

wypoczynek. Na miejscu dostępne są ośrodki kultury oraz dobrze rozwinięte usługi.  

4. Jakie są Pana/Pani zdaniem najsłabsze strony Woli 

(jej wady) jako miejsca do życia dla osób starszych? 
 

Wśród głównych wad mieszkania w dzielnicy Wola starsi mieszkańcy wskazywali na: 

1. Brak ławek – blisko 5 wskazań 

2. Zły stan chodników – blisko 5 wskazań 

3. Zaniedbanie terenów zielonych i podwórek – blisko 5 wskazań. 

Pojedyncze wskazania dotyczyły także braku oferty kulturalnej dla osób starszych, co wskazuje 

na brak dostatecznej informacji o działaniach dzielnicy, a także na brak udogodnień dla osób 

starszych i niepełnosprawnych w infrastrukturze miejskiej, problemów z komunikacją, w 

szczególności związanych z budową metra. 

5. Jakich głównie problemów doświadczają  

Pana/Pani zdaniem osoby starsze na Woli? 
 

Wśród głównych problemów, jakie doświadczają starsi mieszkańcy Woli wskazywano na: 

1. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych i starszych – przejść, podjazdów, 

oświetlenia: blisko 5 wskazań. 

2. Trudności w dostępie do przychodni i lekarzy specjalistów: blisko 7 wskazań. 

3. Brak ławek: blisko 5 wskazań. 

Także pojedyncze wskazania na samotność, brak zorganizowanego czasu dla osób starszych.  
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6. Jakie udogodnienia dla osób starszych mogłaby wprowadzić 

dzielnica, żeby podnieść ich komfort życia na Woli? 
 

Wśród najczęściej wymienianych udogodnień, które podniosłyby komfort życia seniorów na 

Woli pojawiały się:  

1. Ławki – blisko 5 wskazań 

2. Rozwijanie terenów zielonych – blisko 5 wskazań 

3. Rozwijanie oferty kulturalnej – bliżej seniorów, w dogodnych dla nich miejscach i 

godzinach – blisko 5 wskazań. 

Seniorzy wskazywali też na potrzebę rozszerzenia usług – reaktywowania bazarków, 

doświetlenie podwórek i poprawę infrastruktury (rampy, przejścia), a także potrzebę 

łatwiejszego dostępu do opieki medycznej. 

7. Na Woli jest wiele miejsc, gdzie osoby starsze mogą spędzać wolny 

czas poza domem 

 

 

 

6; 14% 

6; 14% 

15; 34% 

13; 29% 

4; 9% 

zdecydowanie nie

raczej nie

raczej tak

zdecydowanie tak

trudno powiedzieć



Ewaluacja projektu współfinansowanego przez M. St. Warszawa 
 
Seniorze – działaj i zmieniaj swoje miasto  
- Ewaluacja projektu współfinansowanego przez M. St. Warszawa. Strona 5 

8. Na Woli instytucje podległe Dzielnicy mają ciekawą ofertę zajęć dla 

osób starszych  
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10. Na Woli jest wiele miejsc/instytucji, gdzie osoby starsze 

stykające się z różnymi problemami mogą się zwrócić po pomoc.  

 

11. Na Woli osoby starsze mogą się czuć bezpiecznie, spędzając czas 

na terenie dzielnicy. 
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12. Jak najczęściej spędza Pan/Pani wolny czas? 
 

Najczęściej wskazywanymi przez seniorów formami spędzania wolnego czasu jest: 

1. czytanie/słuchanie książek, prasy – prawie 40 wskazań 

2. oglądanie telewizji, słuchanie radia – 20 wskazań 

3. realizacja własnego hobby, zainteresowań –15 wskazań. 

13. Czy słyszał(a) Pan/Pani o jakichś konkretnych działaniach Woli 

na rzecz osób starszych w ciągu ostatnich 6 miesięcy? 
 

Wśród respondentów blisko 20 osób nie słyszało o żadnych działaniach na rzecz osób starszych, 

tj. prawie połowa. Wśród odpowiedzi twierdzących największa liczba respondentów wskazuje 

na działalność bibliotek – ponad 10 wskazań. Pojedyncze wskazania dotyczą – dni seniora, 

działań Fundacji Jeden Muranów oraz imprez w parku Sowińskiego.  

14. Czy korzystał(a) Pan/Pani w ciągu ostatnich 6 miesięcy z 

oferty/usług jakiejś organizacji/instytucji na Woli kierującej swoje 

działania m.in. do osób starszych? 
 

Tylko 1/3 respondentów korzystała w ciągu ostatniego półrocza przed wypełnieniem ankiety z 

oferty organizacji i instytucji kierujących swoje działania do osób starszych. Najczęściej seniorzy 

brali udział w działaniach organizowanych przez biblioteki publiczne. Wskazywano także na 

działania Fundacji Jeden Muranów, UTW. Najczęściej wskazywane aktywności to: kursy 

komputerowe, ćwiczenia.  

15. Czy Pana/Pani zdaniem jakichś działań skierowanych do 

starszych mieszkańców Woli brakuje? 
 

Seniorów zapytaliśmy też o to, jakich działań ich zdaniem na Woli brakuje. Wskazywali oni na:  

1. potańcówki  

2. ćwiczenia 

3. spotkania tematyczne dla seniorów 

Seniorzy wskazywali też na brak dostatecznej informacji na temat już organizowanych działań. 
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16. Podstawowe informacje o osobach biorących informację w 

ankiecie: 
 

_____Płeć_____ 

 
Wykaz pokazuje znaczącą przewagę udziału kobiet (34 odpowiedzi) wobec mężczyzn (6 

odpowiedzi). 

 

_____Wiek_____ 

 
Wykaz pokazuje znaczące zróżnicowanie w wieku respondentów. Najstarsza osoba biorąca 

udział w ankiecie ma 88 lat, najmłodsza – 64 lata. 

 

____Jaka jest obecnie Pana/Pani sytuacja zawodowa? ____ 

 

Blisko 100% respondentów to emeryci/renciści niepodejmujący już pracy zarobkowej. 
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