




Sprawozdanie - Analiza wyników ewaluacji projektu ZMPS

Celem ankiety było sprawdzenie poziomu zmian wprowadzonych w życie po zakończeniu
projektu Zagłębiowska Mapa Potrzeb Seniorów. Badanie ankietowe odbyło się w każdej
grupie senioralnej biorącej udział w projekcie. Po zakończonych warsztatach trener
rozdawał ankiety wersji papierowej, każdy wypełniał ankietę anonimowo i indywidualnie. W
ankiecie wzięło udział 50 seniorów powyżej 60 roku życia. Kwestionariusz ankiety składał
się z 7 pytań zamkniętych.

Charakterystyka respondentów
Grupa badanych osób to seniorzy (osoby po 60 roku życia), którzy zamieszkują
miejscowości: Zawiercie, Czeladź, Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec i Psary.

Pytanie 1

Na pytanie dotyczące problemów wynikających z braku dostosowania infrastruktury gminy
do potrzeb osób starszych 58% ankietowanych uważa, że te problemy raczej istnieją, 28%
ankietowanych twierdzi, że problemy zdecydowanie istnieją, a 8% uczestników udzieliło
odpowiedzi, że problemy raczej nie istnieją. 6% respondentów nie potrafi stwierdzić. Nie
udzielono odpowiedzi - nie istnieją.



Pytanie 2

W odpowiedziach dotyczących stopnia chęci i motywacji do polepszenia swojego otoczenia
po zakończeniu projektu 46% ankietowanych ocenia swój stopień na 4, 24% na 5, 22% na
3, a 8% ocenia swój poziom chęci i motywacji na 2. Żaden z ankietowanych nie wskazał
stopnia najniższego.

Pytanie 3

Analizując pytanie dotyczące udziału w formach wsparcia dotyczących nabywania nowych
kompetencji i umiejętności w zakresie partycypacji społecznej 70% respondentów
odpowiada, że brało udział, a 30% takiego udziału nie brało.



Pytanie 4

Na pytanie o poziom spełnienia oczekiwań warsztatów 70% respondentów odpowiedziało
„Raczej tak”, 14% wybrało odpowiedź „Zdecydowanie tak”, 10% “Trudno powiedzieć”, a 6%
“raczej nie”.Nie udzielono odpowiedzi „Zdecydowanie nie”.

Pytanie 5

Na powyższe pytanie odpowiedzi seniorów przedstawiały się następująco: 60% “Raczej
tak”, 22% “Zdecydowanie tak”, 10% “Trudno powiedzieć” i 8% “Raczej nie”. Nikt nie udzielił
odpowiedzi “Zdecydowanie nie”.



Pytanie 6

86% respondentów uważa, że poznało narzędzia partycypacji społecznej, które pomogą w
zmianie otoczenia, natomiast 14% uważa, że nie poznało.

Pytanie 7

W kwestii przydatności nabytych umiejętności 68% seniorów zaznaczyło odpowiedź
“Raczej tak”, 20% wybrało “Zdecydowanie tak”, 10% “Trudno powiedzieć”, a 2% udzieliło
odpowiedzi “Raczej nie”. Żaden z ankietowanych nie zaznaczył odpowiedzi „Zdecydowanie
nie”.



Wnioski
Analizując przedstawione odpowiedzi w badaniu ankietowym, można stwierdzić, że
warsztaty dotyczące partycypacji są istotnym elementem aktywizowania seniorów.
Istniejące bariery infrastrukturalne w miastach, w których prowadzony był projekt, znacząco
wpływają na komfort życia osób starszych i są przez nich dostrzegane. Udział w
organizowanym projekcie pozytywnie wpłynął na postrzeganie istoty partycypacji.
Zdecydowana większość badanych uważa, że zdobyta wiedza przyda się uczestnikom
warsztatów w życiu codziennym. Projekt został zrealizowany w grupach, które
charakteryzują się wysoką aktywnością w życiu lokalnym i widzą obszary, które wymagają
zmiany. Ponadto są chętni na podjęcie kroków w celu polepszenia jakości swojego
otoczenia. Dzięki poznanym narzędziom i schematom będą mieć możliwość aktywnie
działać na rzecz dobra wspólnego.




