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1. W jakim rejonie Śródmieścia Pan/Pani mieszka? 

 

 

2. Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z tego, że mieszka Pan/Pani w 

Śródmieściu?  
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3. Jakie są Pana/Pani zdaniem najmocniejsze strony Śródmieścia  

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

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

1. To, że w Śródmieściu „blisko jest wszędzie” – blisko 25 wskazań 

2. Dobrą komunikację miejską – blisko 15 wskazań 

3. Dobrze działające ośrodki kulturalne i dużo wydarzeń kulturalnych – blisko 15 wskazań 

4. Dużo zieleni i parków – ponad 10 wskazań. 

 

Dzielnica jest miejscem, które jest zdaniem seniorów pełne usług i rozrywek, dobrze 

skomunikowane i są zadowoleni z mieszkania tu. Kilka osób deklaruje też, że dzielnica dba o 

potrzeby seniorów. Centralne położenie idzie w parze z dużą ilością zieleni, parków. 

4. Jakie są Pana/Pani zdaniem najsłabsze strony Śródmieścia 

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

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

1. Hałas/smog/samochody – blisko 30 wskazań 

2. Za mało ławek i skwerów – blisko 10 wskazań 

3. Dużo barier architektonicznych dla seniorów – brak wind i przejść lub trudne 

przejścia – blisko 10 wskazań 

4. Za wiele imprez masowych – blisko 5 wskazań. 

Pojedyncze wskazania dotyczyły także zmian w komunikacji miejskiej, wysokich cen i podatków, 

braku małych sklepów i usług. 

5. Jakich głównie problemów doświadczają  

Pana/Pani zdaniem osoby starsze w Śródmieściu? 
 

Wśród głównych problemów, jakie doświadczają starsi mieszkańcy Śródmieścia wskazywano 

przede wszystkim na bariery architektoniczne oraz hałas i zanieczyszczenie powietrza. Kilka 

odpowiedzi dotyczyło też braku dostatecznej oferty kulturalnej skierowanej specyficznie do 

osób starszych a także braku informacji o już realizowanych działaniach.  
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6. Jakie udogodnienia dla osób starszych mogłaby wprowadzić 

dzielnica, żeby podnieść ich komfort życia w Śródmieściu? 

 

Wśród najczęściej wymienianych udogodnień, które podniosłyby komfort życia seniorów w 

Śródmieściu pojawiały się:  

1. Więcej spotkań dedykowanych seniorom, w tym służących ich integracji – blisko 15 

wskazań 

2. Udogodnienia architektoniczne – niwelowanie barier – blisko 10 wskazań 

3. Więcej ławek – blisko 5 wskazań 

4. Więcej siłowni plenerowych – blisko 5 wskazań. 

Także w tym punkcie zwracano uwagę na dostęp do małych usług, opiekę zdrowotną, większe 

bezpieczeństwo, zmniejszenie natężenia ruchu oraz zwiększenie dostępu do informacji o 

realizowanych przez dzielnicę działaniach.  

 

7. W Śródmieściu jest wiele miejsc, gdzie osoby starsze mogą spędzać 

wolny czas poza domem 
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8. W Śródmieściu instytucje podległe Dzielnicy mają ciekawą ofertę 

zajęć dla osób starszych  

 

 

9. W Śródmieściu odbywa się wiele ciekawych wydarzeń, w których 

osoby starsze mogą brać udział (np. kulturalnych, sportowych). 

 

25; 29% 

28; 33% 

11; 13% 

8; 9% 

14; 16% 

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

trudno powiedzieć

22; 25% 

30; 35% 

11; 13% 

11; 13% 

12; 14% 

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

trudno powiedzieć



Ewaluacja projektu współfinansowanego przez M. St. Warszawa 
 
Seniorze – działaj i zmieniaj swoje miasto  
- Ewaluacja projektu współfinansowanego przez M. St. Warszawa. Strona 6 

10. W Śródmieściu jest wiele miejsc/instytucji, gdzie osoby starsze 

stykające się z różnymi problemami mogą się zwrócić po pomoc.  

 

11. W Śródmieściu 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 – ponad 50 wskazań 

2. oglądanie telewizji, słuchanie radia – ponad 40 wskazań 

3. realizacja własnego hobby, zainteresowań – prawie 30 wskazań 

4. spędzanie czasu przed komputerem/w Internecie – ponad 20 wskazań 

Kolejne najczęściej wskazywane odpowiedzi to udział w zajęciach edukacyjnych (np. UTW, 

wykłady otwarte), uprawianie sportu, ćwiczeń fizycznych, rekreacyjnych, spotkania ze 

znajomymi, sąsiadami, dalszą rodziną (po blisko 20 wskazań). 

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

Śródmieścia na rzecz osób starszych w ciągu ostatnich 6 miesięcy? 
 

Wśród respondentów blisko połowa nie słyszała o żadnych działaniach na rzecz osób starszych 

organizowanych przez dzielnicę na rzecz osób starszych! 

Wśród odpowiedzi twierdzących największa liczba respondentów wskazuje na działalność PKiN, 

zajęcia komputerowe i wykłady oraz koncerty a także spotkania z ciekawymi ludźmi.  

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

oferty/usług jakiejś organizacji/instytucji w Śródmieściu kierującej 

swoje działania m.in. do osób starszych? 
 

Blisko połowa 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, domy 

kultury oraz PKiN. Pojedyncze wskazania dotyczą działalności organizacji pozarządowych. 
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15. Czy Pana/Pani zdaniem jakichś działań skierowanych do 

starszych mieszkańców Śródmieścia brakuje? 
 

Seniorów zapytaliśmy też o to, jakich działań ich zdaniem w Śródmieściu brakuje. Wskazywali 

oni na:  

1. organizowanie pomocy, zakupy dla starszych osób 

2. kursy komputerowe  

3. miejsca spotkań – spotkania integracyjne dla seniorów. 

Seniorzy wskazywali też na brak dostatecznej informacji na temat już organizowanych działań. 

16. Podstawowe informacje o osobach biorących informację w 

ankiecie: 

_____Płeć_____ 

 
 

Wykaz pokazuje znaczącą przewagę udziału kobiet (67 odpowiedzi) wobec mężczyzn (19 

odpowiedzi). 

 

___Jaka jest obecnie Pana/Pani sytuacja zawodowa? ____ 

 
Blisko 100% respondentów to emeryci/renciści niepodejmujący już pracy zarobkowej 
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19; 22% 
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_____Wiek_____ 

 

 
Wykaz pokazuje znaczące zróżnicowanie w wieku respondentów. Najstarsza osoba biorąca 

udział w ankiecie ma 90 lat, najmłodsza – 61 lat. 
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