POTRZEBY OSÓB W WIEKU 60+ Z
TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

WYNIKI BADAŃ RCPS 2017

BADANIE:
▸ Przedmiot: potrzeby osób w wieku 60+
▸ Próba 1100 osób w wieku 60+
▸ Zakres: mieszkańcy województwa łódzkiego
▸ Technika: wywiad kwestionariuszowy
▸ Czas: listopad-grudzień 2017
▸ Wykonawca: ARC Rynek i Opinia

ANALIZOWANE POTRZEBY OSÓB W WIEKU 60+

SPRAWSTWA

(POCZUCIE KONTROLI NAD
WŁASNYM ŻYCIEM)

75% przejawia postawę aktywną

SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ

większość czuje się szczęśliwa (2/3)

AKCEPTACJI I UZNANIA

osoby pracujące/wolontariusze mają
większe poczucie akceptacji i uznania

PRZYNALEŻNOŚCI
BEZPIECZEŃSTWA
NIEZALEŻNOŚCI
(SAMODZIELNOŚCI)

średnio kontakty utrzymują z
13 osobami spoza rodziny
50% ma wysokie poczucie
bezpieczeństwa
95% jest sprawna

w zakresie
wykonywania podstawowych czynności życia
codziennego

CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI

GDZIE MIESZKAJĄ OSOBY 60+
54%

45%

1%
21%
winda

Dom jednorodzinny

Budynek wielorodzinny (np. blok)

37% WIEŚ

do 40 tys.

pow. 40 tys.

12% MAŁE MIASTA
18% ŚREDNIE MIASTA

33% ŁÓDŹ

Dom pomocy społecznej

SAMODZIELNOŚĆ CYFROWA
74% SPRAWNIE
KORZYSTA Z
TELEFONU
KOMÓRKOWEGO
25%
SAMODZIELNIE
KORZYSTA Z
KOMPUTERA I
INTERNETU

OCZEKIWANIA
W SFERZE PRYWATNEJ

• OCZEKIWANIA WOBEC WŁASNEJ AKTYWNOŚCI:
spędzanie świąt z rodziną (58%)
wyjazd do sanatorium (28%)
wyjazd na wycieczkę zagraniczną (20%)
pomoc innym, np. wolontariat (11%)
dzielenie pasji z grupą podobnych ludzi (10%)
rozpoczęcie nauki (5%), rozpoczęcie pracy zarobkowej (5%)
W SFERZE PUBLICZNEJ
• szersza oferta usług takich jak:
domy dziennego pobytu
usługi opiekuńcze
• poszerzenie oferty produktów i usług uniwersalnych
umożliwiających ich łatwe wykorzystanie przez osoby w różnym
wieku
• odejście od traktowania grupy 60+ jako jednorodnej

REKOMENDACJE DLA SAMORZĄDU

▸ rozwój półstacjonarnych placówek (domy dziennego pobytu,
domy Senior+, kluby seniora)

▸ rozwój środowiskowych usług - realizowanych w miejscu
zamieszkania
▸ wsparcie nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób
starszych (opieka wytchnieniowa)
▸ promocja aktywności osób starszych np. poprzez wolontariat
▸ uwzględnienie projektowania uniwersalnego w kształtowaniu
przestrzeni dla zwiększenia jej dostępności i poprawy
bezpieczeństwa
▸ różnicowanie ofert kierowanych do osób w różnym wieku;
szkolenia zmniejszające wykluczenie cyfrowe

