Výsledky dotazníkového šetření Setkání seniorů
Celkem se šetření zúčastnilo 51 seniorů, 37 žen a 14 mužů. Dva další dotazníky nebyly
zodpovězeny vůbec. Ve dvou případech byla pak vyplněna pouze první část, týkající se věku
a pohlaví.
Nejvíce byly zastoupeny věkové skupiny 60 a 70 plus (viz. Graf 1). O pravidelná setkání
včetně toho, že by se rádi další akce zúčastnili, má zájem více jak 92% respondentů. Jako
nejvhodnější den uvádějí úterý (11×) a pondělí (10×); čas setkání preferují odpoledne 1× za
dva měsíce.
Graf 1: Věková struktura účastníků Setkání seniorů
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Celkový počet respondentů: 51

Nejčastějším zdrojem informací pro občany důchodového (a těsně před důchodového) věku
je rozhlas, sekundárně vývěska (viz. Graf 2). S negativní odezvou se setkala nabídka aktivní
spoluúčasti na přípravě aktivit a setkání.

Graf 2 : Odkud nejčastěji senioři získávají informace o aktivitách v obci
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Největší diverzita odpovědí byla v rámci otázky „Jaké nabídky aktivit v obci postrádáte?“ a
„Uvítali byste některou z těchto níže uvedených akcí?“. Zde mohli účastníci zakroužkovat
více odpovědí i přímo konkrétních aktivit. Pro přehlednost byly u první z otázek vyřazeny
položky s nulovým zájmem a označeny ty s nejvíce hlasy (viz. Tabulka 1). Starším občanům
v obci chybí zejména možnost zájezdů a poznávacích výletů či tanečních zábav s muzikou,
určené primárně jejich věkové skupině. Uvítali by rovněž besedy na téma zdraví či
bezpečnost. Preferovanými akcemi, kterých by se zúčastnili například v rámci dalšího
setkání seniorů, bylo posezení u kávy, trénink paměti, promítání filmů pro pamětníky nebo
lehkou turistiku - nenáročné procházky po okolí (viz.).
Tabulka 1: Varianty odpovědí na otázku „Jaké nabídky aktivit v obci postrádáte?“

Oblast

Konkrétní aktivita

cvičení
jazykové kurzy
počítačové kurzy
zájezdy pro seniory

9
2
2
22 1× ročně
2× ročně
30 Vědomostní a zájmové soutěže
taneční odpoledne s muzikou
poznávací výlety do okolí
13 ruční práce
výtvarné činnosti
receptáře
36 o zdraví
novinky v péči o seniory, osoby
s handicapem
umění
fotografování
bezpečnost
knihy
sporty

společenské akce

dílny pro seniory

besedy s odborníky

8
12
9
13
14
8
2
6
28
9
2
2
10
3
2

Graf 3: Akce, které respondenti preferují na další setkání
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Filmy pro pamětníky
Společenské hry
Trénování paměti
Muzikoterapie
Lehká turistika
Posezení u kávy
Zahradní terapie
Stimulace smyslů

Možná aktivita v rámci dalšího setkání
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