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Wprowadzenie#
Prezentowany raport stanowi jeden z efektów projektu „Zoom na
Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski”, realizowanego przez

Pyt. 1:
Sposób spędzania czasu wolnego:
1. Hobby;
2. Działka, zajmowanie się
roślinami, zwierzętami;
3. Media;
4. Ruch;
5. Działalność na rzecz innych;
6. Spotkania z rodziną/ znajomymi;
7. Działania zw. ze zdrowiem;
8. Religia.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, współfinansowanego
z Funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”.
Dokument jest owocem współpracy między przemyską Radą
Seniorów a Latającymi Animatorami i Socjologami „ę” ‒ Katarzyną
Chajbos oraz Katarzyną Walą.

Pyt. 2:
Stosunek do towarzystwa innych:
1. Spełniam się towarzysko;
2. Nie potrzebuję towarzystwa;
3. Brakuje mi towarzystwa;
4. Tak, odczuwam potrzebę.
Motywacja do spotkań towarzyskich:
1. Wydarzenia kulturalne/
uroczystości/ wycieczki;
2. Obecność innych;
3. Sport;
4. Hobby;
5. Pomoc innym.

Przedmiotem opisu są wyniki badań zrealizowanych w lutym
2016 r. przez członków Rady Seniorów, która funkcjonuje przy
Urzędzie Miejskim w Przemyślu. Radni zrealizowali łącznie 72
wywiady. Przyjęto zasadę, by każdy z prowadzących wywiady
kwestionariuszowe spotkał się z trzema osobami nieaktywnymi,
jedną bardzo aktywną oraz jedną osobą niepełnosprawną.
Odpowiedzi zebrano i zakodowano w programie Microsoft Excel.

Pyt. 3:
Ulubione towarzystwo w czasie
wolnym:
1. Znajomi/ przyjaciele;
2. Rodzina;
3. Sąsiedzi;
4. Lustrzany charakter relacji.

Treść kodów stworzonych do poszczególnych pytań znajduje się
poniżej:!
Zebrane materiały zostały poddane również analizie jakościowej

Pyt. 4:
Ulubione miejsce spotkań:
1. Dom; Kawiarnia;
2. Działka/ park;

polecającej na kategoryzacji sensów. Szczegółowa informacje na
temat analizy znajdują się w dalszej części tekstu.
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3.
4.
5.
6.

Kluby, świetlice;
Kościelne;
Podczas innych czynności;
Czytelnia/ biblioteka.

Pyt. 5:
Występowanie trudności w dotarciu na
wydarzenia kulturalne:
1. Mam trudności;
2. Nie mam trudności;
3. Brak zainteresowania
wydarzeniami.
Rodzaj trudności w dotarciu do
wydarzenia:
1. Zdrowotne
2. Finansowe
3. Brak czasu
4. Zw. z transportem
Pyt. 6:
Źródła informacji o wydarzeniach w
Przemyślu:
1. PRASA
2. INTERNET
3. TV (LOKALNA –
RZESZOWSKA, TV TOYA)
4. RADIO
5. ZAPROSZENIA
6. AFISZE, GABLOTY,
OGŁOSZENIA NA SŁUPACH
7. ULOTKI
8. OD ZNAJOMYCH/ SASIADÓW/
RODZINY
9. KOŚCIÓŁ, PARAFIA
10. SAMODZIELNE SZUKANIE,
ODWIEDZANIE MIEJSC
WYDARZEŃ
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Raport składa się z czterech części. Pierwszą z nich stanowi
analiza statystyczna odpowiedzi uczestników badania. Każde
z sześciu pytań zostało podsumowane statystyczne w oparciu
o rozkład powyższych kodów oraz zmienne niezależne
respondentów (wiek, płeć, wykształcenie, stan cywilny oraz fakt,
czy respondent mieszka samotnie czy z rodziną), a także wnioski.
Część druga zawiera szczegółowe opracowanie zjawiska
aktywności seniorów z Przemyśla. Szczególnie uwzględnione
zostały wskazane przez respondentów bariery i trudności
w odnalezieniu motywacji oraz podejmowaniu działań, które
wykraczają poza sferę domową i dotyczą szerszego życia miasta. !
Trzecią część dokumentu poświęcono segmentacji przemyskich
seniorów. Na podstawie zebranych informacji utworzono sześć
profili, którym zostały przyporządkowane odpowiednie cechy oraz
określone bariery i motywacje. !
Rekomendacje badaczy, które wynikają z interpretacji wypowiedzi
respondentów, znajdują się w czwartej części raportu.
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Otóż ta ankieta stała się dla mnie inspiracją, do wydobycia wiedzy: czyli co tak
naprawdę "piszczy w trawie" potrzeb naszych seniorów z Przemyśla.%

!

Stała się też odzwierciedleniem osobistych i szczerych oczekiwań moich
rówieśników, a jednocześnie drogowskazem na ścieżce do realizacji przez Radę
Seniorów trafnej polityki senioralnej w naszym mieście, dostosowanej do faktycznych
potrzeb, a o to przecież nam najbardziej chodzi!%

!

Ponadto praca przy ankiecie dawała mi ogromną radość z licznych kontaktów
bezpośrednich, bowiem one są najwartościowsze, a jak motywujące… ale też
i zobowiązujące… no cóż ... był to super pomysł! %

!

Bogumiła Walicka-Lechowicz"
Przewodnicząca Przemyskiej Rady Seniorów

!

!
!
!
!
!

W pierwszym pytaniu respondenci mieli za zadanie opisać swój

21% badanych ‒ a więc co piąty z nich ‒ w wolnym czasie oddaje

czas wolny. Ich zróżnicowane odpowiedzi zakwalifikowano do

się oglądaniu telewizji, słuchaniu radia i przeglądaniu Internetu. Po

ośmiu kategorii: hobby, media, działanie na rzecz innych,

pierwsze, w przekazach medialnych ankietowani szukają różnego

spotkania z bliskimi, uprawa roślin i/lub zajmowanie się

rodzaju wiadomości i doniesień z Polski i świata; po drugie

zwierzętami, rekreacja, spędzanie czasu w przychodni lekarskiej,

wybierają programy związane z ich zainteresowaniami (kulinarne,

w kościele.

historyczne itp.); po trzecie, oglądają filmy i seriale.

Najwięcej badanych – co trzecia osoba – w wolnym czasie oddaje

Aż 17% respondentów zadeklarowało, że poświęca wolny czas na

się swojemu hobby. Zainteresowania seniorów są szerokie, np. gra

szeroko rozumianą działalność na rzecz innych. W tej kategorii

w szachy i karty, rozwiązywanie krzyżówek, majsterkowanie,

mieści się przede wszystkim pomoc najbliższej rodzinie poprzez

wędkarstwo, gotowanie, pogłębianie wiedzy z zakresu historii,

opiekę nad wnukami czy chorą małżonką/ małżonkiem, a także

polityki czy sztuki, słuchanie muzyki. Bardzo wielu respondentów

wolontariat. W tej grupie znajdują się tylko kobiety, w większości

zadeklarowało, że w ramach hobby czytają książki, prasę,

wdowy.

wiadomości w Internecie ‒ jest to ważny element codzienności

!

Część I. Omówienie wyników badania#
1. Sposób spędzania czasu wolnego
Pytanie 1. W jaki sposób spędza Pan/Pani swój wolny czas?
Czym się Pan/Pani interesuje?

dużej grupy seniorów.
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Poza trzema wymienionymi rodzajami aktywności, seniorzy

Rekomendacje:#

odpowiadali także, że w czasie wolnym spotykają się z rodziną
i znajomymi (11%), zajmują się działką, roślinami i swoimi

Spożytkować wysokie czytelnictwo wśród seniorów. W czasach

zwierzętami (7%), spacerują, pływają, jeżdżą na rowerze i na

dramatycznego spadku czytelnictwa książek w Polsce można

wycieczki (głównie osoby do 65 r.ż.; 7%), a także chodzą do

promować seniorów jako miłośników literatury.!

przychodni lekarskiej (3%) i do kościoła (1%).!

Mimo że telewizja jest trwale obecna w życiu seniorów, jest mało

Analiza sposobów spędzania czasu wolnego przez seniorów

prawdopodobne, by kulturalną atrakcją dla tej grupy było wyjście do

prowadzi do wniosku, że wielu z nich oddaje się przede wszystkim

kina. Podobne sytuacje są traktowane raczej jako dobre okazje do

działaniom indywidualnym, niewymagającym obecności innych

spotkania i porozmawiania ‒ jako takie łączą się nie tyle

osób. Wyraźnym przykładem jest tutaj realizacja swojego hobby

z pasjami i zainteresowaniami seniorów, lecz z ich codziennymi

oraz odbiór przekazów medialnych. Ostatnia forma aktywności jest

rytuałami i potrzebą kontaktu. !

ważną częścią codzienności zdecydowanej większości seniorów.

Sezonowość zajęć – łatwiej zachęcić seniorów do aktywności poza

Odmienny charakter mają aktywności oparte na relacjach, które

domem w okresie od maja do września.

często sprowadzają się do wspierania innych osób. Z jednej strony
wskazuje to na potrzebę bycia pomocnym, z drugiej zaś na
niewielką ilość prawdziwego czasu wolnego u części

!

respondentów. Podsumowując odpowiedzi seniorów, należy
wskazać, że zwracali oni uwagę na sezonowość swoich
aktywności. Przeprowadzenie ankiety w czasie zimowym mogło
wpłynąć na jej wyniki i dużą liczbę wskazań, które odnoszą się do
działań wykonywanych w domu.
6
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2. Potrzeba spędzania czasu wolnego z innymi ludźmi
Pytanie 2. Czy odczuwa Pan/Pani potrzebę spędzania czasu
z innymi ludźmi? Co mogłoby Pana/Panią skłonić do wyjścia
z domu między ludzi?

Stosunek do towarzystwa innych!

! !
! przeważnie wykształcenie wyższe, mieszkają z rodziną.
! Potrzeby społeczne tych osób zaspokaja na co dzień najbliższa
!
! rodzina, a dość dobry stan zdrowia (związany z wiekiem) pozwala
! im uczestniczyć w spotkaniach ze znajomymi i przyjaciółmi.
Więcej niż co czwarta osoba (27%) przyznała, że w życiu

Spełniam się towarzysko#

codziennym odczuwa brak towarzystwa innych ludzi. Wśród tej

22%

grupy znaczący odsetek stanowią rozmówcy z wykształceniem

37%
Nie potrzebuję towarzystwa#

średnim lub zawodowym, a także osoby owdowiałe.

Brakuje mi towarzystwa#

Trzecia najpopularniejsza odpowiedź respondentów (22%)
wskazuje na potrzebę spędzania czasu z innymi. Rozmówcy

27%
Tak, odczuwam potrzebę
spotkań#

różnie oceniali stopień zadowolenia z intensywności swojego życia

14%

!
W odpowiedzi na drugie pytanie ankiety ponad jedna trzecia (37%)
badanych zadeklarowała, że odpowiada im intensywność życia
towarzyskiego, jakie aktualnie prowadzą. Odsetek takich
odpowiedzi jest znaczący w przypadku respondentów, którzy nie
przekroczyli 70. roku życia, pozostają w związku małżeńskim, mają

towarzyskiego ‒ jedni mówili, że są z niego wystarczająco
zadowoleni, inny wręcz przeciwnie ‒ jednak łączyła ich potrzeba tej

! właśnie formy aktywności i kontaktów.!
!
! Czwartą, najmniejszą grupę badanych (14%) stanowiły osoby,
! które zadeklarowały brak potrzeby towarzystwa innych ludzi.
! Odpowiadały w ten sposób kobiety (żadnych wskazań mężczyzn
!
! przy 20% wskaźniku wskazań kobiet), głównie wdowy.
! !
!
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Rekomendacje:#

Podsumowanie odpowiedzi na pytanie drugie ukazuje, że ponad

Relacje z innymi ludźmi są ważne dla znacznej części seniorów.

dwie trzecie badanych – niezależnie od stopnia satysfakcji oraz

Aby zachęcić osoby niezdecydowane, w zaproszeniach na

ilości czasu spędzanego z innymi – odczuwa potrzebę

różnego rodzaju spotkania i wydarzenia można zaznaczyć, że mile

towarzystwa i spotkań.

wdziane będą zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy znajomych
czy krewnych. Na podstawie zebranych odpowiedzi można

Duże zadowolenie z tego rodzaju kontaktów deklarują osoby do

wnioskować, że seniorzy chcą poczuć się częścią wspólnoty. Aby

70. roku życia z wykształceniem wyższym ‒ oznacza to, że

zachęcić nowe osoby do wychodzenia z domu i spędzania czasu

przedstawiciele tej grupy dobrze dbają o realizację swoich potrzeb.

w gronie przemyskiej wspólnoty seniorów, warto robić to na

Z kolei respondenci, którzy odczuwają brak podobnych spotkań, są

spokojnie i stopniowo. Można na przykład rozpocząć od

zazwyczaj osobami samotnymi ‒ żyjącymi samotnie czy

przychodzenia na spotkania w gronie rodzinnym, co pozwoli

owdowiałymi ‒ które z naturalnych przyczyn mają utrudniony

poczuć się komfortowo, pochwalić się zdolnymi wnukami,

kontakt z innymi. !

przełamać pierwszą niepewność.!

Poszukując ewentualnych sposobów na zaktywizowanie seniorów,

Osoby z wykształceniem wyższym deklarują satysfakcję z życia

warto zwrócić uwagę na fakt, że wśród osób deklarujących brak

towarzyskiego – to jednak może być tylko savoir vivre czy niechęć

potrzeby kontaktu z innymi nie znalazł się ani jeden mężczyzna. !

odkrywania swoich tęsknot i braków. W związku z tym informacje
o organizowanych wydarzeniach nie powinny być kierowane

Może to być spowodowane presją związaną z kulturowym

bezpośrednio i wyłącznie do osób samotnych czy spragnionych

wizerunkiem kobiety, która powinna spełniać się w pomocy

kontaktu – dla niektórych seniorów samotność jest rodzajem

rodzinie ‒ wśród tych respondentek były głównie wdowy; inną

stygmatu, z którym nie chcą się utożsamiać.!

przyczyną mogą być także trudne życiowe doświadczenia.

!
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3. Ulubione towarzystwo w czasie wolnym
Pytanie 3. Z kim Pan/Pani spotyka się najchętniej?'

Co piąty odpowiadający (19,5%) zadeklarował, że najchętniej
spotyka się z przyjaciółmi i znajomymi. Najmniej liczne okazały się
kontakty z sąsiadami ‒ byli oni ulubioną grupą towarzyską jedynie
dla 6% ankietowanych. Analiza odpowiedzi pokazuje, że
respondenci lubią i potrzebują kontaktu z innymi ludźmi. Nawet
jeśli 14% odpowiadających zadeklarowało brak potrzeby

20%

Znajomi/ przyjaciele!

kontaktów z innymi ludźmi, to równocześnie żaden z seniorów nie
stwierdził, że nie ma osób, z którymi lubi się spotykać. Może to

40%

świadczyć o trudnościach z wyrażaniem potrzeb i uczuć, które
Rodzina!

dotyczą utrzymywania relacji z innymi, a także lękiem przed ich
ujawnieniem w obecności ankietera.

Sąsiedzi!
34,50%
Lustrzany charakter relacji!
6,00%

Większość respondentów (40%) w odpowiedzi na to pytanie
wskazała na relacje, które można nazwać „lustrzanymi”, są one
bowiem oparte na podobieństwie wieku, doświadczeń,
zainteresowań czy upodobań. Należą do nich kontakty
z rówieśnikami, byłymi współpracownikami, znajomymi
podzielającymi te same pasje lub podobne drogi życiowe (np. byli
żołnierze). W tej grupie respondentów przeważają osoby żyjące i
mieszkające samotnie. Druga najliczniejsza grupa respondentów
(34,5%) wskazała, że najchętniej spotyka się z rodziną.
Odpowiedź ta pojawiała się bez względu na płeć, wiek,
wykształcenie czy stan cywilny respondentów.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Rekomendacje:#
Niekiedy seniorom wystarczają krótkie, przypadkowe spotkania
(np. na klatce, w sklepie czy przed blokiem), które trwają nie dłużej
niż ok. 10 minut. Warto wziąć pod uwagę tego typu preferencje
i nie organizować wyłącznie długich, kilkugodzinnych spotkań,
które mogą być dla niektórych zniechęcające i męczące. Część
seniorów z wyraźnym sentymentem wspomina zlikwidowany już
Empik w Przemyślu. Być może warto odnieść się do tych emocji
podczas nowych promocji i wydarzeń. Seniorzy często działają w
oparciu o przyzwyczajenie. W związku z tym warto organizować
dla nich spotkania regularnie, np. zawsze w drugi wtorek miesiąca,
tak aby mogli wpisać je w swój stały rytm życia.

Rekomendacje:#

4. Ulubione miejsca spotkań#

Planując dalsze działania aktywizujące seniorów, warto zwrócić

Pytanie 4. Gdzie chętnie Pan/Pani spotyka się z innymi? Czy ma

uwagę na wartość, jaką przywiązują oni do „lustrzanych” relacji,

Pan/Pani pomysł na nowe miejsce spotkań?'

które opierają się na wspólnych pasjach oraz innych
podobieństwach. Nie należy jednak ograniczać się do

4%

rówieśniczych spotkań senioralnych, ponieważ mają one mniejszy

17%

potencjał edukacyjny niż spotkania międzypokoleniowe.

Dom!

W związku z tym można wskazywać na wspólnotę doświadczeń

43%

Kawiarnia!

osób w różnym wieku, które łączą podobne pasje, zawody,

Działka, park!

życiowe drogi ‒ np. poprzez spotkanie obecnych i byłych

Kluby, świetlice!

pielęgniarek czy innych grup zawodowych, spotkania

Podczas innych czynności!

hobbystyczne.!

Inne!

Relacje rodzinne są bardzo ważne dla seniorów, stąd też warto
zastanowić się nad wydarzeniami, na których można pojawić się
ze swoimi rodzinami.!

15%

9,50%
11,50%

Odpowiedzi respondentów na pytanie czwarte były dość
zróżnicowane. Większość seniorów (43%) wskazała dom jako

Nie należy myśleć o relacjach sąsiedzkich seniorów przez pryzmat

ulubione miejsce spotkań. Tłumaczyli oni, że goszczenie innych

stereotypu, według którego są one stale utrzymywane,

u siebie lub odwiedzanie kogoś w jego domu jest

komfortowe i satysfakcjonujące ‒ wyniki ankiety mówią coś

najwygodniejszym i najbardziej dostępnym rozwiązaniem.

zupełnie innego. Dlatego też zapraszanie na spotkania czy inne

Podobne nastawienie ma kilka wyraźnych przyczyn: 1) seniorzy są

wydarzenia poprzez rady osiedla jest dość ryzykowne ‒ wyjątkiem

przyzwyczajeni do spotkań w domowej atmosferze i czują się

są osiedla, w ramach których istnieje dobra sieć dystrybucji

dobrze w znanym sobie otoczeniu; 2) odwiedzanie innych miejsc

informacji, wykraczająca poza zasadę „poczty pantoflowej”.

często przekracza ich możliwości finansowe; 3) ze względu na zły
10

stan zdrowia często wychodzić z domu.
Prawie co piąty ankietowany (17%) zadeklarował, że chętnie
spotyka się z innymi podczas wykonywania codziennych czynności
– spaceru, wycieczek, zakupów czy spotkań hobbystycznych.
W tym sensie spotkanie towarzyskie nie jest celem samym
w sobie, lecz stanowi dodatkową korzyść z podjęcia innej
aktywności, np. spaceru.
Ważną przestrzenią spotkań dla 15% ankietowanych stanowią
świetlice i kluby ‒ przeważnie wspominano o świetlicy senioralnej,
a także świetlicach osiedlowych czy klubach zainteresowań.
W podobnych miejscach spotykają się w większości osoby starsze.
Wśród ulubionych miejsc spotkań wymieniano także kawiarnie i ich
ogródki (11,5%) oraz działki i parki miejskie (9,5%).!
Jedynie część respondentów (35%) zaproponowała nowe miejsce
spotkań dla seniorów. Pozostali uznali, że nie jest ono potrzebne,
zaś większość w ogóle nie udzieliła odpowiedzi na drugą część
pytania czwartego. Jednym z najważniejszych wniosków z tych
odpowiedzi jest wskazanie wartości i roli, jaką odgrywa dom czy
mieszkanie w życiu towarzyskim seniorów ‒ to w nim najchętniej
spotykają się z innymi, czują się komfortowo i bezpiecznie.

! !
! Intymna atmosfera przestrzeni mieszkalnej zapewnia preferowane
! przez badanych okoliczności rozmowy, gwarantuje kameralność
!
! i spokój, a także pozwala na uniknięcie krępujących sytuacji czy
! niewygody, których seniorzy mogą doświadczyć w kawiarniach czy
! innych miejscach spotkań.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5. Trudności w dostępie do kultury#
Pytanie 5. Czy jest Pan/Pani w stanie dotrzeć samodzielnie na
wydarzenia w mieście? Jeżeli nie, czy może Pan/Pani liczyć na
pomoc kogoś bliskiego w dotarciu na miejsce spotkania? Czy ma
Pan/Pani jakieś trudności w związku z tymi wydarzeniami (np.
finansowe)?!
Pytanie piąte podzieliło respondentów na dwie niemal równe
połowy ‒ część seniorów (52%) posiada trudności z dotarciem na

! !
! a bliskość rodziny ułatwia prośbę o pomoc w transporcie. Co
! charakterystyczne, osoby deklarujące samodzielność często
!
! podkreślają, że zdarza im się korzystać z pomocy rodziny czy
! dobrych znajomych w dotarciu do centrum Przemyśla. !
! !
! W ramach planowania kolejnych wydarzeń i związanych z nimi
! udogodnień transportowych warto zatem uwzględnić także
preferencje osób, które co prawda radzą sobie z ewentualnymi

interesujące ich wydarzenia; natomiast pozostali (48%) nie

trudnościami, jednak z chęcią skorzystałyby z dodatkowej opcji

odczuwają podobnych ograniczeń.!

dojazdu do miasta.!

W pierwszej grupie respondentów znajdują się przede wszystkim

Podsumowując odpowiedzi respondentów na pytanie piąte, można

osoby powyżej 70. roku życia, które mieszkają samotnie. Są one

stwierdzić, że istnieją dwie główne przyczyny trudności, które

bardziej narażone na trudności w dostępie do wydarzeń

ograniczają uczestnictwo przemyskich seniorów w wydarzeniach

kulturalnych ze względu na częstsze problemy ze zdrowiem,

kulturalnych: 1) zbyt wysokie ceny biletów wstępu; 2) brak

a także mniejszą pomoc ze strony najbliższych w dotarciu na

odpowiednio przygotowanego transportu. !

miejsce spotkania (ograniczony kontakt z rodziną).!
Z wypowiedzi badanych wynika także, że odczuwają oni potrzebę

Natomiast wśród osób, które nie odczuwają trudności w dotarciu

otrzymania zaproszenia na organizowane dla nich wydarzenia.

na wydarzenia kulturalne w Przemyślu, znajdują się głównie

Chodzi tutaj o sam fakt zaproszenia, niezależnie od formy

respondenci poniżej 70. roku życia, mieszkający z rodziną. Dobry

(osobiście, telefonicznie, korespondencyjnie itp.), a także o jego

stan zdrowia i poziom codziennej aktywności fizycznej zapewniają

odpowiednią oprawę, zgodną z zasadami savoir vivre’u.

im samodzielność w dotarciu na miejsce interesujących spotkań,
12

Rekomendacje:

6. Źródła informacji na temat wydarzeń w Przemyślu#

Dodatkowe kursy autobusowe / transport celowy na wydarzenia

Pytanie 6. Skąd czerpie Pan/Pani informacje na temat tego, co

senioralne – transport dostosowany do potrzeb osób

dzieje się w Przemyślu?'

niepełnosprawnych.!

Odpowiedzi respondentów na ostatnie pytanie ankiety były bardzo

Niekiedy seniorzy potrzebują pomocy w dojściu na miejsce

zróżnicowane. Prawie wszyscy wymienili więcej niż dwa źródła

wydarzenia. W tym wypadku wsparcie mogliby zapewnić

informacji o wydarzeniach w Przemyślu, z których korzystają

wolontariusze. Podobna współpraca może stać się zaczynem

codziennie. W związku z tym ich odpowiedzi zostały zakodowane

szerszej akcji międzypokoleniowej. Jednocześnie tego rodzaju

dwukrotnie: jako pierwszy i drugi wybór.!

działania nie mogą być prezentowane w kategorii pomocy czy

6.1. Pierwszy wybór#

wyręczania, lecz raczej jako przykład wymiany i partnerskiego
spaceru, który posiada walor edukacyjny dla każdej ze stron. Tym

4%

samym byłaby to znakomita okazja, aby otworzyć seniorów na
19%

Prasa!

inne niż rówieśnicze grupy towarzyskie.

Internet!

43%

TV!
Radio!
Afisze, ogłoszenia, ulotki!
Od innych!
Kościół, parafia!

13

7%
4%
13%
10%

Bez względu na płeć, wiek, wykształcenie czy stan cywilny

Najbardziej popularnym źródłem drugiego wyboru pozostała prasa

odpowiadających, najpopularniejszym źródłem pierwszego wyboru

lokalna, na którą wskazało 20% respondentów. Kolejne odpowiedzi

okazała się lokalna prasa: (43% respondentów). !

odnosiły się do radia (18%), afiszów, gablotek i ulotek (18%),
telewizji lokalnej (14%), Internetu (12%), informacji od znajomych,

Prawie co piąty ankietowany (19%) najczęściej dowiaduje się

sąsiadów czy rodziny (12%), a także wiadomości przekazywanych

o wydarzeniach w Przemyślu od swoich znajomych, sąsiadów czy

w kościele czy na parafii (4%).!

rodziny. Trzecim co do popularności źródłem informacji była
telewizja lokalna, np. TV Toya (13% respondentów). Mniej

Analizując odpowiedzi respondentów w zestawieniu z ich danymi

znaczące w tym względzie okazały się: Internet (10%), afisze,

demograficznymi, można zauważyć interesujące zależności. !

gabloty i ulotki (7%), radio (4%) czy informacje przekazywane

Po pierwsze, osoby mieszkające z rodziną ‒ inaczej niż osoby

w kościele lub na parafii (4%).

żyjące samotnie ‒ wskazują niewiele źródeł informacji o życiu
kulturalnym Przemyśla. Najprawdopodobniej jest to spowodowane

6.2. Drugi wybór#

ich codziennymi obowiązkami, związanymi z utrzymaniem domu
2%

i pomocą najbliższym (w tym głównie zajmowaniem się wnukami

4%

Prasa!
12%

Internet!

i gotowaniem), za sprawą których nie mają czasu na szukanie

20%

informacji o interesujących wydarzeniach w mieście. !

TV!

Po drugie, osoby pozostające w związkach korzystają z telewizji

Radio!
Afisze, ogłoszenia,
ulotki!
Od innych!

jako źródła informacji rzadziej niż osoby owdowiałe i samotne.

12%

18%

Może to być związane z faktem, że podejmują one więcej
aktywności i prowadzą bardziej angażujące życie towarzyskie, stąd

Kościół, parafia!
Inne !

14%

też informacje o życiu kulturalnym Przemyśla czerpią raczej od

18%

innych ludzi, nie zaś z telewizji.
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Pewnym zaskoczeniem jest niski odsetek wskazań na rodzinę jako

Rekomendacje:#

źródło informacji o wydarzeniach w Przemyślu. W odpowiedziach
Seniorzy są przyzwyczajeni do korzystania z różnych źródeł

na poprzednie pytania seniorzy często mówili o relacjach z rodziną

informacji. Stąd też planując wydarzenia czy akcje dla tej grupy,

w kontekście ulubionego sposobu spędzania czasu wolnego. !

warto wykorzystać różne formy dotarcia do ich potencjalnych
Podkreślali również, że rodzina jest dla nich niezwykle ważna,

odbiorców.!

zapewnia im poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa. Tym bardziej
Popularnym źródłem informacji wśród seniorów jest lokalna prasa.

dziwi fakt, że członkowie rodziny nie stanowią źródła wiadomości

Warto zadbać o kompleksowość informacji zamieszczanych

odnośnie ciekawych inicjatyw i wydarzeń w mieście. !

w prasie, a także dokładnie wyszczególniać ewentualne korzyści,
Trudno jest określić przyczynę tego zjawiska, dlatego też warto

atrakcje, zniżki czy dodatkowe wydarzenia dla grupy senioralnej.!

uwzględnić i pogłębić wiedzę na ten temat podczas kolejnych
Należy zwrócić uwagę na aktualność i kompleksowość informacji

badań czy rozmów z przemyskimi seniorami.

zamieszczonych na afiszach czy w gablotach. Choć nie jest to
najpopularniejsza forma promocji wydarzeń w Przemyślu, to
jednak część osób regularnie czerpie w ten sposób przydatne
wiadomości, irytując się z powodu nieaktualności zamieszczonych
tam danych.!
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Podkreślamy, iż w badaniach naszych nie ma złych%
czy dobrych odpowiedzi, ważne było, aby były osobiste i szczere. %

!

Mam przekonanie, iż z ankiety wydobędziemy informacje nas szczególnie
interesujące, a więc w którą stronę ma iść polityka senioralna w naszym
regionie, ale też jakie są miejsca przyjazne seniorom, czy też dowiemy się
jakie inne ciekawe spostrzeżenia i inicjatywy przedłożą nam nasi seniorzy.%

!

Szczególnie ważne staje się, czy te zdobyte informacje, pokrywają się z
naszymi wstępnymi programami, planami pracy i spostrzeżeniami i czy my
zmierzmy w swojej pracy w prawidłowym kierunku. %

!

Jestem ciekawa, jak to badanie wyjdzie w skali kraju, jakie zmiany można
wprowadzić realizując politykę senioralną. Ponadto jestem przekonana, iż jak
sama nazwa Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” mówi o "inicjatywach
twórczych ", że właśnie one - nowe i bogate w różnorodność, pojawią się po
pozyskaniu danych z naszych i innych ankiet. Czego Wszystkim serdecznie
życzę%

!

Bogumiła Walicka-Lechowicz"
Przewodnicząca Przemyskiej Rady Seniorów

!
Część II. Aktywność seniorów: bariery i motywacje

9%

!

29%
Zdrowotne!

Seniorzy wskazują na trudności i ograniczenia związane
Finansowe!

z angażowaniem się w działania, które wykraczają poza sferę
domową. Równocześnie wypowiedzi respondentów odnoszą się

Inne !

do czynników, które zachęcają ich do aktywności i zaangażowania

Związane z transportem!

3%

w życie miasta. !

59%

W tej części raportu przyjrzymy się najważniejszym barierom
i motywacjom związanym z aktywnością seniorów w Przemyślu.

Respondenci, którzy wskazali na finansowe przyczyny trudności

Aby uzupełnić dane statystyczne, poszczególne wątki będą

w dostępie do interesujących ich wydarzeń w Przemyślu, zwracali

obrazowane cytatami wypowiedzi badanych osób.!

uwagę, że ceny biletów są nieproporcjonalnie wysokie

!

w porównaniu do ich skromnej emerytury.!
Wielu z nich podkreślało, ze może pozwolić sobie na takie wyjście

1. Bariery i trudności

najwyżej raz w miesiącu; zdarzały się także osoby, dla których jest
Wśród przeszkód, które uniemożliwiają lub utrudniają seniorom

to możliwe raz na pół roku. Jako rozwiązanie rozmówcy sugerowali

uczestnictwo w życiu towarzyskim, znajdują się przede wszystkim

dopłaty do biletów senioralnych i organizowanie cyklicznych

kwestie finansowe (59%), związane z transportem (29%) czy

darmowych wydarzeń przez Przemyską Radę Senioralną.!

zdrowiem (9%).

!
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Tak jak większość emerytów w Przemyślu, podobnie i ja

Mieszkam na Zasaniu i brakuje tu miejsca na spotkania

mam określone trudności finansowe. Ale ilość spotkań

towarzyskie. Wydarzenia, które mnie interesują,

i wydarzeń, w których uczestniczę, jest niewielka ze

w większości odbywają się na Zamku, a dotarcie tam

względu na brak czasu, stąd i moja „chuda kieszeń” takie

sprawia mi wiele trudności. Korzystam z pomocy rodziny,

obciążenia jeszcze wytrzymuje. Mogę sobie pozwolić na

która dysponuje samochodem, ale droga od parkingu przy

płatną imprezę raz na parę miesięcy. [Kobieta, wdowa,

Seminarium do Zamku jest przecież stroma.

75-80 l.]!

[Kobieta, wdowa, 70-75 l.]!

Mam czasami ochotę na przedstawienie teatralne, ale ze

Kolejną przyczyną ograniczania uczestnictwa w wydarzeniach

względu na cenę biletu rezygnuję z pójścia na wybraną

kulturalnych i towarzyskich jest wstyd związany z niedołężnością.

sztukę. Jeśli cena biletu jest przystępna, biorę udział

Część seniorów obawia się, że podczas tego typu spotkań może

w takiej imprezie. [Kobieta, wdowa, 60-65 l.]!

zasłabnąć, poczuć się źle, a tym samym sprawić problem,
obarczyć opieką, która będzie kłopotliwa dla innych osób ‒ słowem:

Na trudności związane z transportem wskazywali przede

rozmówcy nie chcą czuć, że są dla kogoś ciężarem. Bywa, że

wszystkim respondenci, którzy nie zawsze mogą liczyć na pomoc

czują się skrępowani objawami własnej choroby:!

rodziny czy znajomych w dotarciu na miejsce wydarzenia, a także
osoby, które mieszkają na tyle daleko, że nie mają możliwości

Tak bardzo chciałabym spotkać się z innymi w podobnym wieku

szybkiego i wygodnego dojazdu do centrum Przemyśla.

osobami, ale mam problem ‒ choruję na łuszczycę, atopową

W odpowiedziach seniorów pojawiała się kwestia problemów

chorobę skóry, proszę popatrzeć na moje ręce, szyję, twarz, całe

z dojazdem z odległych części miasta (np. Zasanie). !

w plamach i nie ma na to lekarstwa. Wstydzę się wychodzić do
ludzi, bo wszyscy na mnie patrzą, a co ja mam wtedy robić, jest

Część z nich sugerowała, by zapewnić celowy transport na

mi przykro. Najchętniej spotykam się z sąsiadką, która mieszka

imprezy senioralne lub organizować takie wydarzenia także

obok, oraz z koleżanką z dawnych lat, ale one nie mają czasu,

w miejscach poza ścisłym centrum miasta.

albo nie chcą ze względu na moją chorobę spotykać się ze mną,
wstydzą się chyba. [Kobieta, wdowa, l. 65-70 l]!
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Wśród dodatkowych barier seniorzy wymieniali brak dostępu do

wyższe, mieszkają z rodziną. Inną przyczyną jest brak potrzeby

informacji o wydarzeniach. Mimo korzystania z wielu kanałów

towarzystwa innych ludzi, podzielany przez 14% odpowiadających

informacji, seniorzy bardzo często wskazują na trudności

‒ grupę tę stanowią kobiety, głównie wdowy lub żyjące samotnie.

w dostępie do zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i spotkań, które

Osoby należące do tej grupy deklarują brak zainteresowania

mogą być dla nich atrakcyjne. Oczekują oni, że informacje na ten

kontaktami z innymi osobami, w praktyce postawa ta może być

temat zostaną skierowane bezpośrednio do nich w formie

przejawem innych problemów (np. finansowych, zdrowotnych i in.).!

zaproszenia:!

Co może mnie skłonić do wyjścia? Chyba już nic. Nie spotykam

Spotykać mogę się wszędzie, chętnie mogę uczestniczyć

się z nikim, tak mi dobrze, jestem całe życie samotna i do tego

w różnych uroczystościach, chętnie nawet pomogę, ale trudno się

się przyzwyczaiłam. Nie widzę potrzeby chodzenia po sąsiadach

przebić, ja sama wstydzę się prosić o przyjęcie mnie, a nikt mi

czy ulicach. Mogę dotrzeć na wydarzenia, ale po co? Na nikogo

sam nie proponuje. [Kobieta, wdowa, l.75-80 l.]

liczyć nie mogę, bo jestem samotna, a finansowo jest mi też
trochę trudno. [Kobieta, samotna, 75-80 l.]!

Chętnie bym uczestniczyła w zajęciach zespołu muzycznego, ale
nie umiem trafić do takich miejsc, gdzie mogę zrealizować swoje

Należy zaznaczyć, że trudności seniorów niekiedy nakładają się na

zainteresowania. A tak w ogóle, to mało wiem o tym, co miasto

siebie. Nierzadkie są sytuacje, w których respondenci wyjaśniali,

organizuje dla ludzi starszych. Nie wiem nawet, gdzie mogłabym

że problemy z dojazdem na miejsce danego wydarzenia związane

szukać takich wiadomości. [Kobieta, wolna, 70-75 l.]!

są z ich chorobami i fizycznymi ograniczeniami.

Respondenci wskazywali również na brak motywacji do

W czasie planowania udogodnień i poprawy warunków życia

poszerzania swojej aktywności. Jak wynika z badań, przyczyną

seniorów warto myśleć o tych trudnościach w sposób praktyczny ‒

takiego stanu rzeczy może być zadowolenie z prowadzonego życia

w wielu przypadkach trudności ze zdrowiem są przeszkodą jedynie

towarzyskiego, które wyraziła ponad jedna trzecia badanych (37%)

w dotarciu na miejsce spotkania, a nie w samym uczestnictwie.

‒ w większości są to osoby, które nie przekroczyły 70. roku życia,

!

pozostają w związku małżeńskim, mają głównie wykształcenie
18

Do wyjścia z domu między ludzi skłania wiele czynników:

2. Motywacje #

utrzymanie łączności i więzi z ludźmi; możliwość wymiany

Osoby biorące udział w badaniu wskazały na liczne powody, dla

poglądów na interesujące mnie tematy; uzyskanie informacji

których decydują się na wyjście z domu i spotkania z innymi

na temat bieżącej sytuacji w kraju, na świecie i w regonie;

ludźmi. Rozkład ich odpowiedzi i motywacji prezentuje wykres

zapoznanie się z oceną sytuacji kraju i w regionie przez

poniżej:!

innych ludzi nie zawsze zgadzających się z moją oceną. Do
wyjścia z domu skłania mnie także konieczność utrzymania
8%

więzi rodzinnych. [Mężczyzna, żonaty, 65-70 l.]

8%
Wydarzenia kulturalne/
uroczystości/ wycieczki"

24%

Część osób realizuje swoje potrzeby towarzyskie, odwiedzając
członków rodziny, spotykając się ze znajomymi lub chodząc do

9%

Obecność innych"

instytucji dedykowanych seniorom ‒ świetlic czy klubów seniora.
Wśród osób ankietowanych pojawiają się także osoby samotne,

Sport "

które utrzymują kontakty z innymi przy okazji codziennych
Hobby"
Pomoc innym"

aktywności.
Nie tylko odczuwam potrzebę spędzenia czasu z innymi

51%

ludźmi, ale to jest wręcz konieczność, gdyż spotykam się
z nimi przy okazji robienia zakupów na zieleniaku,

Dla znacznej części odpowiadających (51%) najważniejszym

w lumpeksach, na bazarach. Tu odbywają się konsultacje

celem spotkań jest podtrzymywanie i budowanie relacji z innymi

odnośnie funkcjonowania cen, jakości oferowanych

ludźmi. To właśnie towarzystwo znajomych, przyjaciół czy rodziny

towarów, gdyż często sprzedający próbują sprzedać

jest dla nich podstawową motywacją, by wyjść z domu.

nadwiędłe warzywa lub mocno nieświeże owoce. [Kobieta,
wdowa, l. 60-65]
19

Najchętniej spotykam się ze znajomymi, którzy często

Katynia, wydarzenia dotyczące historii Przemyśla; 2) Wydarzenia

odwiedzają popularny w Przemyślu zieleniak przy ul. Wybrzeże

o charakterze kulturalnym ‒ zarówno tzw. kultura wysoka (teatr,

Wilsona. Dotyczy to ludzi, którzy mają podobne problemy

występ chóru, operetka), jak również kultura popularna (występ

zaopatrzeniowe. Masa emerytów ma niskie lub bardzo niskie

ulubionych piosenkarzy, koncerty muzyki rozrywkowej,

świadczenia z ZUS i ten poziom zamożności ich jednoczy. Nie

potańcówki). 3) Wydarzenia sportowe.

lubię się do tego przyznawać. Oni liczą każdy grosz wydawany
na zakup artykułów pierwszej potrzeby. [Kobieta, samotna,

W Przemyślu jest duża grupa społeczna rdzennych

l. 60-65]#

Przemyślaków, którzy dokładnie śledzą historię tego bogatego
w zabytki grodu i tym żyją. Są to ofiarni lokalni patrioci, mający

Częstym miejscem spontanicznych spotkań ze znajomymi

niejednokrotnie głęboką wiedzę historyczną i z nimi lubię się

z osiedla są zakupy w ulubionym markecie, a nawet w kolejce do

spotykać. [Mężczyzna, wdowiec, l. 70-75]

kasy sklepowej. Przy tej okazji można się dowiedzieć wielu
ciekawych rzeczy dotyczących nie tylko kupowanych towarów,

Na pewno magnesem do wyjścia z domu byłaby jakaś ciekawa

aktualnych cen, nowych asortymentów, ale także dowiedzieć się

impreza np. występ ulubionego piosenkarza, czy mecz piłki

o życiu naszych znajomych, dawnych kolegów z pracy, o ich

nożnej między dobrymi drużynami. [Mężczyzna, żonaty, l. 60-65]

problemach zdrowotnych, materialnych oraz losach ich rodzin.

Znacznie rzadziej motywacją do spotkań z innymi jest sport

[Kobieta, mężatka, l. 70-75]!

(spacery, ćwiczenia na zewnętrznych siłowniach ‒ 9%), hobby
Drugą, dość liczną grupę (24%) stanowią respondenci, dla których

(wędkarstwo, odwiedzanie bibliotek, teatru czy kina ‒ 8%) oraz

motywacją do wyjścia z domu są interesujące wydarzenia

pomoc innym (wolontariat, pomoc rodzinie ‒ 8%). Osoby

kulturalne, uroczystości czy zamiejscowe wycieczki. Warto w tym

odpowiadające w ten sposób łączy potrzeba samorozwoju,

miejscu dokonać rozróżnienia na typy wydarzeń i uroczystości,

realizacji pasji oraz samopomocy. Przyczyną takiego wyniku badań

w jakich chęć udziału deklarują uczestnicy badania: 1) Wydarzenia

może być jednak dobór grupy uczestników oraz cel badania,

o charakterze historycznym i patriotycznym ‒ rocznica wywózki

którym było przede wszystkim określenie potrzeb osób

ludności polskiej na Sybir, uroczystości poświęcone Ofiarom

nieaktywnych.!
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!
!

!

1.% Czułem się bardzo źle, że sprawy seniorów są do tej pory traktowane zbyt
powierzchownie przez samorządy lokalne (przed laty byłem świadkiem jak
szczególnie kraje skandynawskie traktują seniorów i opiekę nad nimi,
jesteśmy daleko w tyle).%
2.% Z żalem podkreślam, czy nasze działania przyniosą jakieś pozytywne efekty.%
3.% Przypadek osoby niepełnosprawnej na długo pozostanie w mojej pamięci; jak
ciężko spędza jesień swojego życia. Przypomina mi to fakt z mojego życia.
Kiedy umierali rodzice wypowiedzieli znamienne słowa: „dziękujemy za
opiekę, szczęśliwe, spokojne i godne lata wspólnie spędzone”.%
4.% Jestem mocno zakłopotany z faktu, że 40 lat pracy w zawodzie nauczyciela
wychowawcy zawsze budziło bliskość relacji pozytywnej na płaszczyźnie
dziecko-rodzic-dziadkowie; to okres pokolenia wstecz było zdecydowanie
lepiej.%
5.% Jak tym osobom pomóc; to kompleksowe i systematyczne działania w
porozumieniu z radą parafialną (najlepsze rozeznanie dają wizyty
duszpasterskie), radą osiedlową, środkami masowego przekazu.%
6.% Boli bezsilność.%

Andrzej Szopa

1. Zasób czasu wolnego:

Część III. Typologia seniorów#

a. brak czasu wolnego – wypełnienie obowiązkami;

!

b. wolne weekendy i popołudnia – czas, który można przeznaczyć na rekreacje
i odpoczynek;
c. czas wolny – czas niejednoznaczny, bez wyraźnych obowiązków, z którego

Osoby biorące udział w badaniu zostały wybrane na zasadzie

bardzo łatwo można wygospodarować przestrzeń na rozrywkę i rekreację.

doboru celowego. Oznacza to, że kryteria doboru respondentów

2. Stopień otwartości w kontaktach z innymi osobami:

zostały określone z góry. Zgodnie z przyjętymi założeniami

d. całkowity brak otwartości;

ankietowanymi byli seniorzy aktywni i nieaktywni, w tym osoby

e. otwartość na spotkania z najbliższą rodziną;

z niepełnosprawnością.!

f.

otwartość na spotkania z rodziną i znajomymi;

g. otwartość na możliwość zawierania nowych znajomości (relacje lustrzane);

Dzięki temu analiza zebranych danych pozwoliła wyłonić określone

h. otwartość na poznawanie nowych osób oraz pomoc innym seniorom.

typy seniorów i stworzyć spektrum postaw – od zupełnego

3. Miejsca, w których spędza się czas:

zamknięcia i wycofania się z aktywności społecznych, do pełnej
aktywności i otwartości wobec innych ludzi oraz wydarzeń

i.

dom;

j.

gospodarstwo domowe (dom, ogródek, pobliskie sklepy i bazarki, dom dzieci);

k. gospodarstwo domowe oraz miejsca spotkań (park i inne przestrzenie do

skierowanych do mieszkańców Przemyśla. Przedstawiona

spacerów, zamek, kawiarenki, miejsca dedykowane seniorom ‒ świetlice, Związek

typologia ma na celu lepsze zrozumienie charakteru, motywacji

Emerytów i Rencistów);
l.

i ograniczeń przemyskich seniorów. !

gospodarstwo domowe oraz miejsca związane z hobby i zainteresowaniami
(ogródek działkowy, biblioteka / czytelnia, warsztaty samochodowe, kościół);

m. miasto (instytucje kulturalne, miejsca ciekawe turystycznie i historycznie,
instytucje dedykowane seniorom ‒ kluby seniora, UTW).
4. Sposób spędzania czasu wolnego:
n. bierne oraz domowe rozrywki (oglądanie TV, słuchanie radia, czytanie gazet
i książek, rozwiązywanie krzyżówek);
o. aktywne rozrywki (spotkania ze znajomymi, rozwijanie hobby, uczestnictwo
w wydarzeniach kulturalnych, udział w wycieczkach, włączanie się w działalność
instytucji senioralnych ‒ świetlice, kluby seniora, UTW).
5. Bariery i motywacje związane z powyższymi formami aktywności.
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1. Starzy na własne życzenie / wycofani#

dedykowanych seniorom. Przestrzenią ich aktywności staje się
przestrzeń domowa / gospodarstwo domowe. W czasie wolnym od

Zasób wolnego czasu: duży#

prac domowych oglądają telewizję, słuchają radio, czytają książki.

Stopień otwartości: brak otwartości na kontakty z innymi,

Czasem ich wycofanie się z życia towarzyskiego jest syndromem

nowymi osobami#

innych problemów – samotności, zależności od rodziny lub braku

Najważniejsze miejsce aktywności: gospodarstwo domowe #

wsparcia rodziny, trudności zdrowotnych, ograniczonych środków

Sposób spędzania czasu wolnego: bierne rozrywki!

finansowych.

Bariery: brak motywacji, ograniczenia transportowe i finansowe#

!

Czas wolny spędzam w domu, oglądam telewizję, szczególnie

Motywacje: obecność innych!

seriale, polityka mnie nie interesuje, tylko denerwuje,

Do grupy tej należą osoby zdrowe i sprawne fizycznie, które

a zainteresowań w tym wieku już nie mam żadnych. Nie

w pewnym momencie życia zdecydowały się zrezygnować z części

[odczuwam potrzeby spotykania się z innymi ludźmi], bo wszyscy

podejmowanych aktywności. Jak same twierdzą, są one już za

tylko narzekają, tak jak ja, a to podwyższa mi tylko ciśnienie.
Szkoda zdrowia. Czy ja wiem, co może mnie skłonić do wyjścia,

stare, aby angażować się w życie miasta. Choć niegdyś miały

chyba już nic. Nie spotykam się z nikim, tak mi dobrze, jestem

swoje zainteresowania, spotykały się ze znajomymi i były w miarę

całe życie samotna i do tego się przyzwyczaiłam. [Kobieta,

aktywne, to jednak obecnie wycofują się z aktywności różnego

wdowa, l. 75-80 lat]!

typu. !

Dom, krzątanie się, gotowanie. Rozwiązuję krzyżówki. Telewizja i

Część osób wycofanych czuje lęk związany z kontaktami

seriale. Spotykam się tylko ze znajomi, bliskimi. Nie lubię

społecznymi ‒ „wyjście do ludzi” wiąże się dla nich z dużym

uzewnętrzniania się przed obcymi. [Kobieta, osoba samotna,

stresem. Do typu „wycofanych” zaliczyć można także osoby

l. 80-85]

roszczeniowe, bardzo krytyczne wobec otaczającej rzeczywistości,
których potrzeby są trudne do zaspokojenia. Trudno spotkać
przedstawicieli tej grupy podczas wydarzeń dedykowanych
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2. Niesprawni, zależni

się poczucie osamotnienia i potrzeba kontaktu z innymi ludźmi.
W grupie tej znajdują się również osoby, które z chęcią włączyłyby

Zasób wolnego czasu: duży

się w aktywności dedykowane seniorom i spotkałyby się z innymi

Stopień otwartości: brak otwartości dla innych, obcych osób

osobami, jeśli tylko otrzymałyby odpowiednią pomoc w postaci

Najważniejsze miejsce aktywności: dom

transportu i opieki.!

Sposób spędzania wolnego czasu: bierne rozrywki

!

Bariery: wstyd, ograniczenia transportowe i zdrowotne

Czas spędzam w domu, rzadko wychodzę, bo jestem

Motywacje: obecność innych, kultura, hobby

niepełnosprawna, słabo chodzę o kulach. Interesuję się telewizją,
wiadomościami z radia i "Trwam". Nie zawsze mam taką

Podobnie jak Wycofani, także osoby należące do tej grupy

potrzebę, aby spotkać się z innymi ludźmi, to zależy od

pozostają „zamknięte” w domach. W tym przypadku nie wynika to

samopoczucia. Jak przyjdzie opiekunka, to idziemy na spacer po

jednak z ich woli, lecz przede wszystkim z niepełnosprawności,

dzielnicy. Te spacery mi wystarczają, bo inne wyjazdy nie są dla

która utrudnia samodzielne poruszanie się i znacznie ogranicza

mnie, odczuwam bóle, denerwuję się i myślę, że byłabym

niezależność. Kluczowa w tym kontekście jest rola opiekunów,

kłopotem dla innych. [Kobieta, l. 70-75 lat, wdowa]!

którzy pomagają w poruszaniu się poza domem. W najtrudniejszej

Ze względu na swoją chorobę staram się unikać dużych skupisk

sytuacji znajdują się osoby samotne, pozbawione wsparcia

ludzi, boję się ataków choroby w miejscach publicznych. Nie

rodziny. Seniorzy należący do tej grupy bardzo często wyrażają

odczuwam potrzeby bycia z obcymi, lubię być sama. Jestem

niechęć wobec nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi. Wynika to

domatorką. [Kobieta, mężatka, 80-85 lat]!

przede wszystkim z poczucia wstydu związanego z chorobą oraz

Mam dużo wolnego czasu, jestem osobą niepełnosprawną.

obawy, że będzie się ciężarem dla innych. Rozrywki, które można

Rzadko wychodzę z domu. Moje zainteresowania są

realizować w przestrzeni domowej, są dostosowane do poziomu

dostosowane do moich możliwości. Lubię czytać, oglądam

sprawności – są to przede wszystkim bierne rozrywki: oglądanie

filmy w TV, słucham radia, audycji muzycznych. [Kobieta,

telewizji, słuchanie radia, czytanie książek. Warto podkreślić, że

samotna, l. 60-65]!

przy głębszej analizie wypowiedzi tych osób powszechne okazuje
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3. Etatowa babcia

w życiu miasta czy działalności organizacji senioralnych, ale
zazwyczaj są zbyt zapracowane, aby znaleźć na to czas. Często

Zasób wolnego czasu: brak wolnego czasu, wolne weekendy
Stopień otwartości: otwartość na spotkania z rodziną
i znajomymi
Najważniejsze miejsce aktywności: gospodarstwo domowe
i miejsca spotkań
Sposób spędzania wolnego czasu: bierne rozrywki
Bariery: finansowe, brak czasu
Motywacje: obecność innych, kultura!

realizacja ich własnych potrzeb i pasji musi poczekać do czasu
dorośnięcia i usamodzielnienia się wnuków.
Może i chciałabym wyjść poza dom, ale na razie cieszy mnie to
wychowanie wnuków. Zobaczę, jak mi się odwdzięczą. (…) Powiem
prawdę, dopóki nie pomogę wychować wnuki, to nie widzę możliwości
spotykania się z przyjaciółkami (…). Mogłaby wszędzie dotrzeć, ale

!

sprawuję opiekę nad wnukami, a oni sprawiają mi satysfakcję. Ja
jeszcze liczę, że gdy dorosną, to może po osiemdziesiątce będę mogła

„Etatowe babcie” to osoby, które zajmują się wnukami częściej niż

korzystać z imprez kulturalnych w mieście [Kobieta, wdowa, l. 65-70].

trzy razy w tygodniu. Ich głównym zadaniem jest dbanie o dom
i wnuki. Seniorki należące do tej grupy są odpowiedzialne za

Wychowuję dwójkę wnuczków, gotuję dla rodziny obiady. Na dodatkowe

przygotowanie posiłków, organizację czasu dzieciom, zawożenie

zainteresowania nie mam czasu, chociaż wiem, że coś od życia mi się

i/lub odbieranie dzieci ze szkoły czy przedszkola. Opieka nad

należy. Nie skarżę się o tym córce, która jest bardzo zapracowana od

wnukami jest dla nich źródłem satysfakcji, ale również opresji.

rana do wieczora. Chciałabym spędzić trochę czasu ze znajomymi czy
sąsiadami. Przyjęłam na siebie obowiązki i nie mam silnej woli, aby

„Etatowe babcie” (znacznie rzadziej są to „etatowi dziadkowie”) są

powiedzieć córce, że chcę wyjść na godzinkę. Miękkie serce, brak

w pewien sposób wykorzystywane przez swoje zapracowane

odwagi. Z nikim nie spotykam się od trzech lat. Marzę tylko, aby wnuczki

dzieci. Jednocześnie część z nich jest zadowolona ze swojej

poszły do szkoły, to chyba chwycę drugi oddech ‒ wyjdę sobie na

sytuacji i związanych z nią obowiązków, które traktuje

ławeczkę, kogoś może poznam i wymienię kilka zdań. A może też pójdę

w kategoriach samopomocy rodzinnej. Niekiedy jednak codzienne

na dłuższy spacer. Poszłabym do kawiarni zjeść jakieś ciastko za dwa

obowiązki przekraczają ich możliwości fizyczne. „Etatowe babcie”

złote, bo to zawsze inaczej jak w domu. Chodzić mogę samodzielnie i na
pewno poszłabym na spotkanie organizowane dla osób starych. Słyszałam

można spotkać w przedszkolach i szkołach, a także na placach

w telewizji, że są takie Uniwersytety Trzeciego Wieku, gdzie organizowane są

zabaw. .Prawdopodobnie mogłyby one aktywnie uczestniczyć

wykłady z różnych dziedzin. [Kobieta, wdowa, l. 65-70 ]
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4. Średnioaktywni#

czytanie książek) oraz aktywne (aktywności fizyczne, praca
w ogrodzie, spotkania w kawiarniach, gra w karty, koncerty).

Zasób wolnego czasu: duży, wolne weekendy#
Stopień otwartości: otwartość na spotkania z nowymi osobami#
Najważniejsze miejsca aktywności: gospodarstwo domowe
i miejsca spotkań#
Sposób spędzania wolnego czasu: bierne oraz aktywne
rozrywki!
Bariery: słaby dostęp do informacji, brak motywacji, finanse#
Motywacje: obecność innych, kultura, hobby!

Spaceruję, czytam książki, oglądam programy przyrodnicze i naukowe,
rozwiązuję krzyżówki, oglądam seriale telewizyjne, gram w karty.
Interesuję się życiem ludzi na innych kontynentach. Nie odczuwam
jednak potrzeby spędzania czasu z innymi ludźmi. Z domu wychodzę
codziennie na spacer, a ze znajomymi spotykam się wtedy, gdy mam
taką ochotę. Najchętniej spotykam się ze znajomymi i sąsiadami na

!

spacerach i na kartach. Jestem w stanie dotrzeć samodzielnie na
wydarzenia w mieście, ale ze względów finansowych nie interesuję się
tym. [Kobieta, wolna, l. 70-75]

Osoby należące do tej grupy biorą udział w różnych wydarzeniach
odbywających się na terenie Przemyśla, same jednak nie

Od trzech lat przejawiam indywidualną eskapadę poza dom. Są takie

wychodzą z inicjatywą, nie włączają się w tworzenie oferty –

dni, że nie gotuję, a korzystam z barów, robię zakupy na 2-3 dni, ale

wystarczy im rola uczestników. Osoby tego typu można określić

ciągnie mnie do miasta. Spotykam kolegów, ale każdy ma inne

mianem konsumentów, którzy przyjmują produkt przygotowany

zmartwienia. Nie spotkałem kolegi, który by się cieszył ze swojego

przez liderów i instytucje miejskie. Średnioaktywni najchętniej

dotychczasowego życia. Jeżeli są święta, uroczystości, to nawet staram
się ubrać elegancko, aby wziąć w nich udział. [Mężczyzna, wdowiec,

korzystają z wydarzeń o charakterze ludycznym i rozrywkowym

l. 75-80]

(festyny, koncerty znanych artystów, jarmarki świąteczne). Cechuje
ich pewna otwartość na wydarzenia w mieście, jednak potrzeby

Lubię książki, czytam. Oglądam telewizję, seriale. Gram w karty

społeczne realizują przede wszystkim w gronie rodzinnym i wśród

z sąsiadką. W okresie letnim uprawiam działkę. Staram się być

najbliższych znajomi. Są sceptyczni wobec poznawania nowych

pomocna, jeżeli mogę, to wyręczam dzieci w określonych obowiązkach.
(…) Lubię raczej mniejsze zgromadzenia. Czuję się dobrze w świetlicy

osób, wolą kameralne miejsca i niezobowiązujące sytuacje.

seniora. Jest to miejsce rzeczywiście dla nas: samotnych, smutnych.

Średnioaktywni podejmują zróżnicowane aktywności, łącząc

[Kobieta, wdowa, l. 75-80]

rozrywki bierne (oglądanie TV, czytanie książek) oraz aktywne
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5. Hobbiści / ukierunkowani#

rozwiązywanie krzyżówek; majsterkowanie; wędkarstwo;
gotowanie; pogłębianie wiedzy z zakresu historii, polityki czy

Zasób wolnego czasu: brak czasu wolnego, wolne weekendy#
Stopień otwartości: Otwartość na spotkania z rodziną i na
zawieranie nowych znajomości#
Najważniejsze miejsce aktywności: gospodarstwo domowe
oraz miejsca związane z hobby#
Sposób spędzania czasu wolnego: bierne i aktywne rozrywki!
Bariery: dostęp do informacji, finanse, brak motywacji#
Motywacje: hobby, obecność innych, kultura, sport#

sztuki; słuchanie muzyki. Przedstawiciele hobbistów są
specjalistami w określonej dyscyplinie, posiadają dużą wiedzę na
interesujący ich temat. Czasem współdziałają oni z innymi,
podobnymi do nich osobami – organizują spotkania brydżowe,
zbierają grupę do uprawiania nordic-walking, wychodzą do parku,
aby pograć w szachy.

!

Najchętniej spotykam się z sąsiadami z bloku, w którym mieszkam, oraz

Hobbiści to osoby skoncentrowane na jednej, jasno określonej

sąsiadami z ogrodów działkowych. Szczególnie z tymi ostatnimi lubię

aktywności. Do grupy tej zaliczyć można wszelkiego rodzaju

wymienić poglądy na tematy uprawianych kwiatów i warzyw, środków

pasjonatów i działaczy (np. działkowcy, wędkarze, osoby związane

przeciw chorobom i szkodnikom. Dzielenie się doświadczeniami

z kościołem i działające przy parafiach); osoby odzyskujące

pozwala mi doskonalić metody doboru odmian i metody upraw, co
przekłada się na estetykę i wygląd mojej ulubionej działki. [Kobieta,

zapomniane talenty i powracające na emeryturze do porzuconych

wdowa, l. 60-65]

niegdyś zainteresowań, jak również mężczyzn udzielających się
w organizacjach, które posiadają wyraźnie „męski profil” (np.

Jestem wędkarzem, czas spędzam zgodnie z zainteresowaniami. Nie

organizacje kombatanckie). Do grupy tej zaliczyć można również

czuję się osamotniony, czas spędzam z przyjaciółmi przy wędkowaniu.
[Mężczyzna, samotny, l. 60-65]

osoby „samo-aktywne”, które starają się aktywnie spędzać czas
wolny, jednak nie są zainteresowane przynależnością do

Wolny czas spędzam przeważnie na działce od wczesnej wiosny do

określonych instytucji i organizacji działających na terenie miasta.!

później jesieni. Interesuję się przeważnie motoryzacją. Bardzo lubię
życie towarzyskie. Najchętniej spotykam się z kolegami przy garażach,

Jak wynika z badań, zainteresowania ukierunkowanych seniorów

gdzie wymieniamy doświadczenia w zakresie użytkowania

są bardzo szerokie. Należą do nich: gra w szachy i karty;

samochodów. [Mężczyzna, żonaty, l. 60-65]
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reprezentantów tej grupy, jest chęć pomagania nie tylko członkom

6. Aktywni#

rodziny, ale również innym seniorom.

Zasób wolnego czasu: brak czasu wolnego#
Stopień otwartości: otwartość na poznawanie nowych osób
oraz pomoc innym#
Najważniejsze miejsce aktywności: miejsca spotkań, miasto#
Sposób spędzania wolnego czasu: aktywne rozrywki!
Bariery: finanse!
Motywacje: obecność innych, hobby, kultura, sport, pomoc
innym#

Jestem samotna, nigdy się nie poddaję, chodzę tam, gdzie chcę, nie
szukam szczęścia tylko dla własnej satysfakcji. Interesują mnie przede
wszystkim ludzie, nie jak są ubrani, ale jak się zachowują. (…) Jak
wyjdę z domu na miasto, to staram się znaleźć towarzystwo
odpowiednie do mojego potencjału. [Kobieta, 65-70 l.]
Spacery, spacery... załatwianie spraw na mieście. Muzyka, chóry, lubię

!

śpiew i sama śpiewam w chórkach. Muzyka lata 60. i 70., dobre kapele.
Oj, tak! Wychodzę z domu rano, wracam na wieczór. Szukam

Grupę aktywnych stanowią osoby działające jednocześnie na kilku

kontaktów, co przy mojej niepełnosprawności jest trudne. Nie sposób

polach. Należą do niej najczęściej kobiety, które całe życie były

być sama. Potrzeba drugiego człowieka, nie być samotnikiem. Świetlica

otwarte i zaangażowały się we współpracę z różnymi instytucjami

jest w tym momencie najlepszym dla mnie rozwiązaniem. Tu spotykam

i osobami. Superaktywni seniorzy biorą udział w najważniejszych

różnych ludzi, uczestniczę w spotkaniach, a jak nie mam dobrego dnia:

wydarzeniach seniorskich w mieście, przez co cieszą się pewną

to zazwyczaj milczę i słucham innych. Jestem ogólnie skazana na

rozpoznawalnością w lokalnym środowisku. Cechuje ich otwartość,

słuchanie [respondentka jest osobą niewidomą]. Fizycznie jestem

wykształcenie wyższe, zdrowie, potrzeba wychodzenia z domu

sprawna i dużo chodzę. Problem tylko z osobą towarzyszącą. Nie

i bycia wśród ludzi. Jedyną przeszkodą w realizacji rozmaitych

zawsze ma mnie kto poprowadzić. Gdybym miała „podprowadzacza", to

zainteresowań może być dla nich jedynie brak odpowiednich

idę wszędzie. [Kobieta, samotna 60-65 l.]

finansów, choć i w tym względzie ich sytuacja jest nieco lepsza niż

Zawsze chętnie wychodzę z domu. Lubię pomagać innym. Utrzymuję

w przypadku wcześniej opisywanych grup. Aktywni posiadają

kontakty z koleżankami ze studiów, z pracy i ze szkoły. Uczęszczam na

względną niezależność w zakresie mobilności, przez co nie mają

spotkania z nimi przynajmniej raz na tydzień. Miejsca spotkań są

wyraźnych problemów z dotarciem na miejsce spotkań i wydarzeń

różnorodne ‒ to świetlica w klubie osiedlowym, kawiarnia, restauracja,
ławka na otwartej przestrzeni. [Kobieta, wdowa, 60-65 l.]

kulturalnych. Tym, co zdecydowanie wyróżnia reprezentantów tej
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Wypada powiedzieć coś o sobie. Skąd udział w działaniach Przemyskiej Rady
Seniorów?%
Od czterech lat jestem osobą wykluczoną. Po wyjściu z rytmu ciągłej nieprzerwanej
pracy przez 32 lata, stanięciu oko w oko z problemem bezrobocia, trzeba było coś ze
sobą zrobić. Znaleźć sens dalszego życia. Trzeba czuć się potrzebnym. Komu?
I wybrałam grupę seniorów. Szkolenia, kursy. Jestem inicjatorką powstałej świetlicy
SENIOR. Tu odbywam prawdziwy staż, praktykę – uczę się: co znaczy być
seniorem. Z tego też tytułu zgłosiłam swoją kandydaturę do tworzącej się Rady
Seniorów, jako przedstawicielka uczestników świetlicy. Razem z koleżankami,
kolegami z Rady pracujemy nad jakością życia seniorów w mieście Przemyśl.
Przeprowadzona diagnoza lokalna powinna wskazać kierunek, w którym pójdziemy
pragnąc, aby czas naszej kadencji nie pozostał bezowocny.%
ANKIETA, bezpośredni kontakt z osobami w wieku senioralnym z grupy: aktywnej,
nieaktywnej, z niepełnosprawnością.%
Jak się czułam? Odpowiedzialnie, mocno skoncentrowana na rozmówcy, w myślach
analizująca usłyszane opinie. W pewnym sensie zaskoczona. Ankiety
przeprowadzałam w świetlicy, czyli miejscu uczęszczanym przez ankietowanych.
Z ludźmi, których wydawało by się, że znam. Jako ankieter: „dosłyszałam” dużo nie
wypowiadanych w bieżącym kontakcie myśli. Ankieter, myślący, słuchający
rzeczywiście dysponuje dużą wiedzą. To zadanie było dla mnie ważne. Lubię ludzi,
lubię słuchać uwielbiam być pomocna. Uczę się prawdziwej pomocy. Bardzo trudno
być ”prawdziwym” w sensie rozumienia potrzeb. Nie pisać scenariusza według
własnej oceny. Nie uszczęśliwiać na siłę. Tego typu działania są ważne. Dobrze, że
mogłam, mogę uczestniczyć w działaniach, które mają spowodować, że seniorzy nie
będą samotni.%
%
Małgorzata Jaszewska

Część IV. Rekomendacje#

3. Cena kultury#

1. Segmentacja oferty#

W Przemyślu odbywa się wiele wydarzeń o charakterze
kulturalnym. Znaczna ich część pozostaje jednak poza zasięgiem

Wyniki badań dowodzą, że seniorzy w Przemyślu nie są jednolitą

starszych mieszkańców miasta i okolic. Główną przyczyną takiej

grupą. Analiza wypowiedzi respondentów pozwala wyróżnić sześć

sytuacji jest cena biletów. Z badań wynika, że koszt udziału w tego

podstawowych typów ‒ wycofani, niesprawni, etatowe babcie,

typu wydarzeniach jest zbyt wysoki dla większości seniorów. Wielu

średnioaktywni, hobbiści, aktywni. Przyglądając się ich profilom,

z nich podkreśla, że pomimo chęci częstego uczestnictwa

można dostrzec zasadnicze różnice w zakresie potrzeb

w kulturze, może pozwolić sobie na skorzystanie z oferty miasta

kulturalnych i społecznych, a także możliwości korzystania z oferty

jedynie dwa razy do roku. Dlatego warto popracować nad

dedykowanej seniorom. Tworząc ofertę skierowaną do osób

programem zniżek dla emerytów / darmowych wejściówek na

starszych, należy każdorazowo uwzględniać potrzeby, trudności,

wybrane wydarzenia kulturalne. Przy okazji należy zadbać

motywacje i oczekiwania poszczególnych grup seniorów.!

o klarowny przekaz informacji o zniżkach.!

2. Łączenie pokoleń i typów#

4. Dostęp do kultury#

Choć seniorzy podkreślają potrzebę utrzymywania relacji

Tworząc wydarzenia dedykowane seniorom, warto zadbać o to,

lustrzanych (tj. otaczania się osobami podobnymi do siebie), warto

aby odbywały się one w miejscach dobrze skomunikowanych

inicjować wydarzenia, które sprzyjają mieszaniu się grup i pokoleń.

z innymi częściami miasta, tak aby możliwe było dotarcie do nich

Równocześnie jedną z najważniejszych wartości są dla nich

za pośrednictwem komunikacji miejskiej, a następnie komfortowy

relacje z rodziną. W związku z tym należy tworzyć sytuacje otwarte

i bezpieczny powrót do domu. Przy okazji ważnych wydarzeń

dla wszystkich pokoleń. Ważną rolę mogłyby odegrać spotkania,

należy także zadbać dodatkowy transport dla osób, które nie mogą

na które przychodzi się z wnukami czy prawnukami, to bowiem

samodzielnie dotrzeć do centrum miasta (ważne, by transport był

z nimi seniorzy spędzają najwięcej czasu.

dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych). Z drugiej
strony, warto „decentralizować” wydarzenia dla seniorów,
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organizując je w różnych częściach miasta, w plenerze, na

6. Oferta#

osiedlach, w parkach. Zwiększa to szansę na to, że wezmą w nich
Jak wynika z badań, seniorzy mają liczne pasje i hobby ‒

udział osoby mniej nieaktywne albo niesprawne.!

szczególnym zainteresowaniem cieszy się ogrodnictwo oraz
5. Stare i nowe miejsca spotkań#

historia Przemyśla. Warto rozwijać te zainteresowania poprzez
organizację tematycznych spotkań, warsztatów, seminariów

W Przemyślu istnieje wiele miejsc, w których można organizować

i wykładów. Można również pomyśleć o spotkaniach, które będą

spotkania dla seniorów: biblioteki, osiedlowe domy kultury,

związane z artystycznymi upodabniani seniorów (kluby chóralne,

świetlice. W związku z tym nie ma potrzeby tworzenia od podstaw

zespoły pieśni, wieczorki taneczne itp.). Warto pamiętać, że

nowego, specjalnego punktu dla seniorów. Miejsce spotkań

gotowość seniorów do udziału w spotkaniach poza domem

powinno mieć pewne szczególne cechy ‒ należy zadbać

zmienia się w zależności od sezonu – „łatwiej wyciągnąć seniora

o kameralną atmosferę, która sprzyja rozmowom i zawieraniu

z domu, gdy jest ciepło”. Poza tym nie wszystkie osoby mają

nowych znajomości lustrzanych. Poza samym wyborem

ochotę, czas i siłę, aby uczestniczyć w wielogodzinnych

i zaaranżowaniem miejsca spotkań, warto jasno określić zasady

wydarzeniach, dlatego czasem wystarczą krótkie i luźne spotkania.

jego funkcjonowania (rozpoczynając np. cykl spotkań należy zatem

Najważniejsze jest to, aby włączać seniorów w nowe aktywności –

o nich poinformować). Seniorzy często działają w oparciu o rutynę

może się to odbywać także poprzez łączenie tematów spotkań, np.

i przyzwyczajenie, dlatego należy zadbać o regularność spotkań,

warsztaty z decoupage’u łączone z mini-wykładem o historii

które można by wpisać w tygodniowy czy miesięczny rytm życia

lokalnego rękodzielnictwa.!

poszczególnych osób.!

!
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dopracować pomysł i go zrealizować. Bazując na potencjale

7. Promocja#

i kompetencjach tych dwóch grup łatwiej będzie zaktywizować
Seniorzy korzystają z różnorodnych źródeł informacji, dlatego

pozostałe.

dotarcie do nich wymaga posłużenia się wszystkimi dostępnymi
sposobami. Poza tym warto budować bazę kontaktów, która
uwzględniałaby także osoby nieaktywne i/lub niesprawne. Mile
widziane jest bezpośrednie wysyłanie zaproszeń lub
ewentualnie ustalenie konkretnych miejsc (poczta, sklep
spożywczy, biblioteka), w których można odebrać zaproszenie.!
Do zaproszeń warto dołączać informatory na temat ciekawych
wydarzeń w Przemyślu.!
8. Włączanie seniorów w tworzenie oferty kulturalnej#
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, większość seniorów
pozostaje biernymi konsumentami oferty kulturalnej Przemyśla.
W różnym stopniu korzystają oni z oferowanych im wydarzeń,
ale raczej nie wychodzą z własną inicjatywą i pomysłami
zorganizowania czegoś ciekawego. Chcąc sprawić, by seniorzy
zaczęli aktywnie tworzyć wspomnianą ofertę należy w pierwszej
kolejności zwrócić się do grup, które w typologii badawczej
zostały określone jako „hobbiści” oraz „aktywni”. Pierwsza grupa
z pewnością ma do zaoferowania dużą wiedzę i umiejętności
w jakiejś dziedzinie aktywności, a druga z chęcią pomoże
30

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

