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KP-II.152……..2017.MK Radom, dnia 22 grudnia 2017r. 
 
 
 
SPRAWOZDANIE 
 
z przeprowadzonej sondy publicznej dotyczącej programu „Siła w Seniorach” Sonda 

została przeprowadzona w celu zebrania opinii i uwag mieszkańców Radomia 

dotyczących opracowanego programu dla seniorów. 

 

W okresie od 17 - 27 października 2017r. mieszkańcy miasta Radomia mieli możliwość 
zapoznania się z ankietą dotyczącą działań prowadzonych w mieście dla Seniorów.  
Ankieta podzielona została na trzy obszary:  

a) Siła w seniorach zdrowych (załącznik nr 1- podsumowanie ankiet) 
b) Siła w seniorach bezpiecznych (załącznik nr 2- podsumowanie ankiet) 
c) Siła w seniorach aktywnych (załącznik nr 3- podsumowanie ankiet)  

 
Zasięg sondy miał charakter ogólnomiejski, a uczestniczyć w niej mogli wszyscy mieszkańcy 
Radomia. 
 
Formy zgłaszania uwag:  

a) w formie elektronicznej:  
  nadsyłanie uwag na adres: konsultacje@umradom.pl , 

b) w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety i przekazanie jej podczas  otwartych 
spotkań z mieszkańcami miasta Radomia w punkcie konsultacyjnym oraz w czterech 
stałych punktach obsługujących konsultacje:  

 Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9; 
 Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30; 
 Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta w Radomiu (pok. 103)  

ul. Żeromskiego 53; 
 Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1; 
 Spotkania z mieszkańcami w namiotach konsultacyjnych  

w dniach 19, 21, 25 października 2017 roku; 
       

Ponadto ankiety zostały przekazane do następujących instytucji:  

1 Radomskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Czachowskiego 42 

2 
Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Start”, ul. 
Maratońska 1 

3 Stowarzyszenie Kobiety dla Radomia, ul. Miła 17 lok. 100 
4 Stowarzyszenie Gramy Razem ul. Sierpniowa 12 
5 Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna, ul. Bluszczowa 4/8 
6 RSS „CENTRUM”, ul. Kościelna 37 
7 Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla SAK, ul. Młodzianowska 124 
8 Parafia Rzymskokatolicka Bazyliki Mniejszej pw. św. Kazimierza, ul. Główna 16 



 

2 

 

9 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stefana, ul. Idalińska 32B 
10 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wacława, Plac Stare Miasto 13 
11 UIKS „SPARTA” ul. Fiedlera 4a 
12 Dzienny Dom „Senior+”, ul. Rwańska 7 
13 DPS Nad Potokiem, ul. Struga 88 
14 DPS ul. Z. Holszańskiej 13 
15 DPS WWiP, ul. Wyścigowa 16 
16 DPS im. św. Kazimierza, ul. Garbarska 35  
17 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Struga 88 
18 Stowarzyszenie Radomski Uniwersytet III Wieku, ul. Graniczna 24 
19 Dom Kultury „Borki” 
20 Klub Seniora MOPS 
21 Radomska Rada Seniorów 
22 Miejska Partyzantka Geriatryczna 

 

Zostały zgłoszone postulaty dotyczące programu od:  

- DPS Weterana Walki Pracy,  

- DPS przy ulicy Zofii Holszańskiej,  

- DPS św. Kazimierza,  

- Miejski ośrodek pomocy społecznej (treść postulatów w załączniku nr 4) 

Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Kancelarii Prezydenta Urzędu Miejskiego  
w Radomiu, zorganizował spotkania z mieszkańcami w namiotach konsultacyjnych:  

1) 19 października 2017 r. u zbiegu ulic szarych Szeregów i Wernera,  

2) 21 października 2017 r. ul. Grzecznarowskiego, miedzy przystankiem autobusowym  
a przejściem dla pieszych,  

3) 25 października 2017 r. u zbiegu ulic Żeromskiego, Malczewskiego, Reja. 

Finalnie do Kancelarii Prezydenta wpłynęło 641 ankiet, w których udział wzięło:  

28,9% mężczyzn oraz 71,11% kobiet, 4,06% -brak danych  

34,34% ankietowani działający w organizacjach pozarządowych, 65,67 % ankietowani nie 
działających w organizacjach pozarządowych, 21,84% -brak danych   

19,36% aktywnych zawodowo, 80,64% nie aktywnych zawodowo, 17,01% - brak danych  

Kategoria wiekowa ankietowanych:  

25-45 lat- 1,09%,  

50-59 lat- 3,12%,  

60-65 lat- 23,55%  
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66-69 lat- 17%  

70-79 lat- 26,36%  

80-89 lat- 10,76%  

90- 97 lat- 0,93% 

Brak danych- 17,16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

- załącznik nr 1- podsumowanie ankiet „siła w seniorach zdrowych”,  

- załącznik nr 2- siła w seniorach bezpiecznych,  

- załącznik nr 3- siła w seniorach aktywnych,  

- załącznik nr 4- postulaty zgłoszone przez DPS Weterana Walki Pracy, DPS przy ulicy Zofii 
Holszańskiej,  DPS im. św. Kazimierza, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  
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  Załącznik nr 1  

 

„Siła w Seniorach Zdrowych”  

Na pytanie 1 Czy bezpłatne szczepienia przeciwko grypie są potrzebne?, 87,24% 

ankietowanych, udzielających odpowiedzi, uznało, że szczepienia są bardzo ważne.  

Tak- 85,3 % Nie- 12,4 % brak odpowiedzi- 2,18%  

Na pytanie 2 Czy korzysta Pan/Pani z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie?, 43,17% 

ankietowanych, udzielających odpowiedzi korzysta z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. 

Tak- 41,9 % Nie- 56,7 % brak odpowiedzi- 2,80% 

 Na Pytanie 3 Jak ocenia Pan/Pani potrzebę realizacji działań ujętych w Programie na Rzecz 

Seniorów w zakresie zdrowia?  

Na pytanie udzielano odpowiedzi w skali 1-5 dla poszczególnych punktów:  

a) utworzenie poradni geriatrycznej, 86,1 % ankietowanych uznało, że utworzenie poradni 

jest ważne i bardzo ważne. 

1- 2,49 %; 2- 2,49%; 3- 7,17%; 4- 14,10%; 5- 71,91 %, brak odpowiedzi- 2,49 % 

b) Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, 84,08% ankietowanych uznało, że możliwość 

wypożyczenia sprzętu jest ważna i bardzo ważna.  

1-2,18%; 2-1,87%; 3- 9,20%; 4-14,04%; 5- 10,04%, brak odpowiedzi- 2,49 % 

c) Świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, 82,52% ankietowanych uznało, że 

świadczenie usług jest ważne i bardzo ważne. 

1-1,24%; 2- 7,48%; 3- 7,48% 4- 12,63%, 5- 69,89%, brak odpowiedzi 2,18 %, 

d) Organizacja zajęć rehabilitacyjno- usprawniających oraz ruchowych, 83,61% uznało 

zajęcia za ważne i  bardzo ważne.  

1- 2,65%, 2- 5,14%, 3-6,24 % 4-14,82%; 5- 68,79%; brak odpowiedzi- 2,34%,  

e) Program Promocji Zdrowego Odżywiana, 75,03% ankietowanych uznało, że Program 

Promocji Zdrowego Odżywiania jest ważny i  bardzo ważny.   
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1- 3,9%; 2- 7,17%; 3- 11,07%, 4- 15,75%, 5- 59.28%, brak odpowiedzi – 2,80%,  

  Ponadto 54% ankietowanych, udzielających odpowiedzi, odpowiedziało, że korzysta z 

w/w działań.   

Na Pytanie 4 Czy uważa Pani/Pan, że „Koperta Życia” jest potrzebna? 91,6% ankietowanych, 

udzielających odpowiedzi, odpowiedziało, że „Koperta Życia” jest potrzebna.  

Tak- 90,17 %, Nie- 8,26 %, brak odpowiedzi- 1,56%,  

Na Pytanie 5 Czy ma Pani/Pan już swoją „Kopertę Życia”? 42,46% ankietowanych, 

udzielających odpowiedzi, odpowiedziało, że posiada swoją „ Kopertę Życia”  

Tak- 41,34%; Nie- 57,41%, brak odpowiedzi- 1,24%.  

Uwagi do programu w zakresie zdrowia:  

-długie kolejki do lekarzy specjalistów, 

- większa zniżka na lekarstwa,  

- lepsza pomoc dla chorych na cukrzycę, 

- długi okres oczekiwania do dentysty, 

- długi okres oczekiwania na leczenie sanatoryjne oraz na leczenie rehabilitacyjne,   

- utworzenie oddziałów dziennego pobytu rehabilitacyjnego oraz kluby dyskusyjne,  

- poradnia geriatryczna jest bardzo potrzebna,  

- i  poszerzenie oferty wypożyczenia sprzętów rehabilitacyjnych, 

- pierwszeństwo w kolejkach do specjalistów, 

- leki na Parkinsona i Alzheimera powinny być refundowane, 

- zwiększenie środków na szczepienia przeciwko grypie,  

- okresowe spotkania ze specjalistami z zakresu medycyny,  

- więcej darmowych leków dla seniorów powyżej 75 roku życia,  

- więcej domów opieki społecznej, hospicjum itd.,  

- więcej spotkań - prelekcji z lekarzami: psychiatra, neurolog, geriatra,  

- więcej instytucji zajmujących się usługami opiekuńczymi i pielęgnacyjnymi,  

- "seniores - priores" Dla seniorki i seniora, gratis - porada u doktora,  

- szczepienia przeciwko grupie  od 60 +,   

- bezpłatna dostępność do sprzętu rechabnilitacyjnego do wyposażenia dla osób po udarach , 

wypadkach  

- badania w kierunku Alzheimera 
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           Załącznik nr 2  

 

„Siła w Seniorach bezpiecznych” 

Na pytanie 1 Czy uważa Pani/ Pan że punkt konsultacyjny dla seniorów jest potrzebny? 
98,43% ankietowanych, udzielających odpowiedzi uznało, że punkt konsultacyjny dla seniorów 
jest potrzebny.  

Tak- 93,44%, Nie- 4,99%. brak odpowiedzi- 1,09%. 

Na pytanie 2 Czy zamierza Pani/Pan korzystać z punktu konsultacyjnego dla Seniorów? 
pozytywnie odpowiedziało 83,87% ankietowanych, udzielających odpowiedzi.  

Tak- 81,13%, Nie- 15,60%, brak odpowiedzi- 3,28% , 

Na pytanie 3 Czy uważa Pani/Pan, że likwidacja barier architektonicznych usprawni życie 
seniorom? pozytywnie odpowiedziało 94,62% ankietowanych, udzielających odpowiedzi.  

Tak- 90,49%, Nie- 5,15%, brak odpowiedzi- 4,37%.  

Na pytanie 4 Czy uważa Pani/Pan, że wyposażenie seniorów w czujniki czadu wpłynie 
na wzrost bezpieczeństwa Seniorów w mieście?, pozytywnie odpowiedziało 96,87% 
ankietowanych, udzielających odpowiedzi.  

Tak- 92,05%, Nie- 4,84%, brak odpowiedzi- 3,12% 

Na Pytanie 5 Jak ocenia Pani/ Pan potrzebę realizacji działań ujętych w Radomskiem Programie 
na Rzecz Seniorów- Siła w Seniorach.  

Na pytanie udzielano odpowiedzi w skali 1-5 dla poszczególnych punktów:  

a) Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, 78,79% ankietowanych przyznało,  
że świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej jest ważne i bardzo ważne.  

1- 1,41%; 2- 4,37%; 3- 12,17%; 4- 21,22%; 5- 57,57%; brak odpowiedzi- 3,28% 

b) Likwidacja bajer architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej, 82,38% 
ankietowanych uznało, że likwidacja bajer architektonicznych w miejscach użyteczności 
publicznej  jest ważna i bardzo ważna.  

1- 2,50%; 2- 3,44%; 3- 7,34%; 4- 16,54%, 5- 65,84%; brak odpowiedzi-4,21% 

c) Rozbudowa monitoringu miejskiego, 78,78% ankietowanych uznało, że rozbudowa 
monitoringu miejskiego jest ważna i bardzo ważna.  

1- 1,42%; 2- 4,38%; 3- 12,17%, 4- 21,22%, 5- 57,57%, brak odpowiedzi- 3,28% 
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d) Organizacja wydarzeń promujących profilaktykę w zakresie bezpieczeństwa, 77,21% 
ankietowanych uznało organizację wydarzeń promujących profilaktykę w zakresie 
bezpieczeństwa za ważna i bardzo ważną.  

1- 1,5 %, 2- 4,52%, 3- 12,16%, 4- 22,77%, 5- 3,49, brak odpowiedzi- 4,52%  

e) Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, 73,4% ankietowanych uznało  
za ważne i  bardzo ważne.  

1- 2,96%; 2- 5.46%; 3- 13,26%, 4- 20,6%, 5- 53,35%, brak odpowiedzi 4,83% 

Na pytanie 6 Czy korzystała/ł Pani/Pan z wymienionych w pytaniu działań? 47,7% 
ankietowanych, odpowiedziało, że korzystało z w/w działań.  

Tak- 47,7%, Nie- 52,2%  

Uwagi do programu w zakresie bezpieczeństwa:  

- udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach, ludzi poruszających się o kulach, 
- Więcej patroli na ulicach tam gdzie nie ma monitoringu, 
- opiekunowie osób starszych,  
- odpowiednie zabezpieczenie  miejsc zagrażających życiu lub zdrowiu, 
- punkty porad prawnych dostępnych dla każdego (także niepełnosprawnego), 
- więcej przejść dla pieszych z sygnalizacja świetlną,  
- darmowe czujniki czadu,  
- kursy pomocy medycznej oraz kursy samoobrony, 
 - rozbudowa monitoringu miejskiego,  
- zwiększenie patroli policji i straży miejskiej po zmroku,  
- rozszerzyć szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 
-modernizacja przystanków autobusowych nr 3 na ul. Wyścigowej przy DPS. Remont ścieżek przy 
DPS ul. Wyścigowa,  
-bariery architektoniczne w mieście, trudności poruszania się na wózku inwalidzkim w centrum 
miasta, 
-więcej komórek- lokali nieodpłatnej pomocy prawnej, 
-spotkanie na temat bezpieczeństwa, z przedstawicielami służb bezpieczeństwa, 
-konieczna jest kontynuacja w/w działań połączone z większa promocją i informacją (plakaty, 
radia), 
-zwiększenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
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           Załącznik nr 3  

 

 „Siła w seniorach aktywnych” 

Na pytanie 1 Czy uważa Pani/ Pan, że „Radomska Karta Seniora” jest potrzebna? 97,5% 

ankietowanych, udzielających odpowiedzi uznało, że karta seniora jest potrzebna.  

Tak- 92,98%, Nie- 4,53%, brak odpowiedzi 2,5% 

Na Pytanie 2 Czy posiada Pani/Pan „Radomską Kartę Seniora” 42,17% ankietowanych, 

udzielających odpowiedzi, odpowiedziało, że posiada „Radomską Kartę Seniora” .  

Tak- 40,72%, nie- 55,85%, brak odpowiedzi 3,44% 

Na pytanie 3 Czy uważa Pani/ Pan, że posiadanie „Radomskiej Karty Seniora” motywuje 

Seniorów do większej aktywności? 96,25% ankietowanych, udzielających odpowiedzi uznało, że 

posiadanie „Radomskiej Karty Seniora” motywuje Seniorów do większej aktywności.  

Tak- 85,16%, Nie- 11,08%, brak odpowiedzi- 3,75% 

Na Pytanie 4 Jak ocenia Pani/ Pan potrzebę organizacji wydarzeń ujętych w Radomskim 

Programie na Rzecz Seniorów”- Siła w seniorach na rzecz aktywności senioralnej?  

 Na pytanie udzielano odpowiedzi w skali 1-5 dla poszczególnych punktów:  

a) Radomski Taniec pod Gwiazdami, 73,02% ankietowanych uznało wydarzenie za  dobre i 

bardzo dobre.  

1- 4,22%, 2- 4,68%, 3- 12,33%, 4- 18,41%, 5- 54,61%, brak odpowiedzi 5,78% 

b) Obchody Międzynarodowego Dnia Seniora 80,19% ankietowanych uznało wydarzenie za 

dobre i bardzo dobre,  

1- 2,66%, 2- 3,44%, 3- 9,83%, 4-23,56%, 5- 56,63%, brak odpowiedzi – 3,90% 

c) Organizacja wystaw prac seniorów 74,73% ankietowanych uznało wydarzenie za dobre i  

bardzo dobre.  

1- 3,28%, 2- 5,93%, 3- 11,39%, 4- 23,40%, 5- 51,33%, brak odpowiedzi- 4,68% 

d) Działalność zespołów muzycznych i chórów skupiających seniorów 76,76% 

ankietowanych uznało wydarzenie za bardzo dobre 

1- 3,75%, 2- 3,28%, 3- 11,24%, 4- 22,47%, 5- 54,29%, brak odpowiedzi- 5% 

Na pytanie Czy korzystała/ł Pani/Pan z wymienionych w pytaniu działań 61,82% 

ankietowanych, udzielających odpowiedzi korzystało z wymienionych w pytaniu działań.  

Tak- 61,81%, Nie- 38,18%, brak odpowiedzi- 5,95% 
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Na pytanie 5 Czy uważa Pani/ Pan, że Centrum Aktywności Seniorów jest potrzebne? 94,5% 

ankietowanych, udzielających odpowiedzi, uznało, że Centrum  Aktywności Seniorów jest 

potrzebne.   

Tak- 91,11%, Nie- 7,38%, brak odpowiedzi- 3,59% 

Na pytanie 6 Czy zamierza Pani/ Pan uczestniczyć w zajęciach organizowanych w Centrum 

Aktywności Seniorów? 86,13% ankietowanych, udzielających odpowiedzi,  uznało, że zamierza 

uczestniczyć w zajęciach organizowanych w Centrum Aktywności Seniorów.  

Tak- 83,31%, Nie- 13,42%, brak odpowiedzi- 3,28 % 

 

Ponad to ankieta zawierała dwa pytania ogólne, na które ankietowani odpowiedzieli:  

Pytanie 1 Czy czyje się Pani/ Pan w naszym mieście dobrze? 73,65% ankietowanych uznało, 

że czyje się w naszym mieście dobrze.  

1- 1,25%, 2- 5,62%, 3- 15,76%, 4- 34,33%, 5- 39,32%, brak odpowiedzi- 3,75% 

Pytanie 2 Czy czyje się Pani/ Pan w naszym mieście Ważna/y? 48,37% ankietowanych uznało, 

że czyje się w naszym mieście ważny.  

1-10,14%, 2- 9,52%, 3- 25,75%, 4- 24,81%, 5- 23,56%, brak odpowiedzi- 6,24% 

Uwagi do programu w zakresie aktywności senioralnej:  

-organizowanie biletów  do kina, teatru, wycieczki krajoznawcze, zapraszanie lekarzy o różnych 

specjalizacjach, 

-organizować grupy zajęciowe w zakresie prac plastycznych (karty świąteczne, ozdoby 

choinkowe, haftowanie, wycinanie itp..), 

-dostępność Karty senora od 60 roku życia,  

- więcej spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy podziela się swoja pasją, 

-skupienie w jednym miejscu ludzi samotnych i pomoc w zakresie dotarcia do tych punktów, 

- więcej działań zachęcających seniorów do ruchu fizycznego, 

-potańcówki pod gwiazdami tego typu imprez powinno być jeszcze więcej, 

-mało klubów i świetlic dla seniorów, 

- bezpłatną nauka obsługi komputera,  

-kluby seniora więcej zajęć ruchowych i manualnych, 

-zwiększenie ilości imprez, 

-terapie zajęciowe - wymiana doświadczeń, wspólne działanie np. artystyczne, 

-organizacja zespołów tematycznych np. Plastycznych itp. 
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