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Cel badań

• Celem projektu realizowanego wspólnie przez Gminę
Czerniejewo, Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium i
Radę Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo jest
określenie czynników sprzyjających aktywizacji
społecznej osób starszych zamieszkujących na terenie
Gminy,

• W efekcie wdrożenie działań aktywizujących
wspomnianą grupę.



Charakterystyka próby

• Gmina Czerniejewo liczy około 7300 mieszkańców z czego
ludność w wieku poprodukcyjnym to 1119 osób (rok 2015, dane
GUS) i faktycznie tej grupy osób dotyczyć będzie projekt,

• Mając na uwadze rozkład tabeli wieku mieszkańców Gminy
Czerniejewo należy podkreślić, że liczba seniorów w
najbliższych latach będzie dynamicznie rosła,

• Wg Rady Seniorów Gminy Czerniejewo aktywni seniorzy to
obecnie mniej niż 10%wspomnianej populacji.



Źródła problemu

• Starość to zjawisko złożone, dalece niejednorodne
natomiast niemal zawsze związane z wygaszaniem
aktywności zawodowej i społecznej,

• Wyzwaniem dla władz lokalnych są próby
przezwyciężania tych negatywnych tendencji zwłaszcza,
kiedy weźmie się pod uwagę coraz lepszą kondycję
fizyczną i zdrowie seniorów – wykształca się grupa
społeczna mająca coraz większe i usprawiedliwione
oczekiwania wobec władz samorządowych.



Propozycje 

• Pierwszy krok już poczyniono – stwierdzono problem
niedostatecznej aktywności seniorów zamieszkujących
GminęCzerniejewo.

• Zasadnym staje się rzeczowe rozpoznanie potrzeb,
oczekiwań, wymagań, ale i możliwości mentalnych,
fizycznych, czasowych jak i finansowych seniorów w
zakresie zagospodarowania ich czasu wolnego.



Szkic badań – badania jakościowe

• FGI – ze względu na wielkość miejscowości; z
seniorami nieaktywnymi; grupy po około 8 osób
• Jeden FGI z mieszkańcami Czerniejewa

• Jeden FGI z mieszkańcami Żydowa

• Jeden FGI z mieszkańcami pozostałych wsi gminnych

• IDI – wywiady eksperckie
• 3-5 z aktywnymi seniorami (członkowie Rady Seniorów i innych

organizacji skupiających osoby starsze)

• 2 z aktywistami, nie seniorami, ale osobami zaangażowanymi w
spieranie różnych form aktywizacji seniorów



Szkic badań – badania jakościowe, efekty
• FGI – efekty; wypracowanie propozycji

• Uchwycenie różnic pomiędzy mieszkańcami Czerniejewa, Żydowa i
pozostałych miejscowości, ponieważ starość nierozerwalnie
związana jest z miejscem – nie wszędzie można i należy
podejmować te same kroki,

• Zgłębienie podstawowych kwestii wyznaczających ramy aktywności
seniora – czego senior oczekuje?

• Wypracowanie scenariuszy możliwych działań aktywizujących
seniorów – jak zachęcić seniora do wyjścia z domu?

• Określenie działań możliwych do wykonania przez Gminę
Czerniejewo – Gmina nie jest i nie może być jedyną stroną społeczną
odpowiedzialną za losy seniorów.

• IDI – wywiady eksperckie – efekty; wypracowanie propozycji
• Określenie stanu obecnego,

• Określenie dobrych, stosowanych już praktyk,

• Określenie dostępnych a niewykorzystanych szans.



Szkic badań – badania ilościowe
• Wywiady kwestionariuszowe – 120 sztuk (około 20-30

minut) z seniorami z terenu Gminy Czerniejewo, także z
podziałem na Czerniejewo, Żydowo i pozostałe
miejscowości:

• Skala przedsięwzięcia będzie potwierdzeniem tego, że w Gminie
„coś się dzieje”, że dla Władz Gminy sytuacja seniorów jest
ważna, że seniorów chce się wysłuchać.

• Badania ilościowe będą bazowały na kwestiach, czynnikach
poddanych ocenie w badaniach jakościowych, co zapewni im
pożądaną efektywność – pytania będą dotyczyły aspektów już
wcześniej uznanych przez samych seniorów za istotne.



Szkic badań – badania ilościowe, 
efekty

• Wywiady kwestionariuszowe – efekty:
• Pozwolą na ocenę propozycji rozwiązań wypracowanych w

fazie badań jakościowych,

• Dzięki odpowiedniej skali pozwolą potwierdzić najważniejsze
problemy seniorów, przede wszystkim te, które zostaną
określone jako możliwe do rozwiązania przez Gminę, na takich
problemach musi skupić się cały projekt,

• Wskażą pożądane kroki Władz Gminy w zakresie wspierania
aktywizacji seniorów.



Szkic badań – organizacja, etapy
• Określenie celu badań, głównych problemów badawczych, uszczegółowienie

problematyki badawczej (projekt ma zarówno charakter praktyczny, jak i ze względu na
zaangażowanie Uczelni, wymiar naukowy),

• Opracowanie narzędzi do badań jakościowych (scenariusz FGI i scenariusz IDI),

• Realizacja FGI i IDI,

• Opracowanie materiałów jakościowych – transkrypcja,

• Analiza materiałów jakościowych,

• Opracowanie narzędzia – kwestionariusza wywiadu,

• Realizacja wywiadów,

• Sprawdzenie poprawności logicznej, kodowanie i opracowanie statystyczne materiału z
wywiadów,

• Analiza danych ilościowych,

• Opracowanie raportu i prezentacji z badań,

• Wspólne spotkanie badaczy, Władz Gminy, Rady Seniorów i zainteresowanych osób oraz
organizacji wspierających aktywizację seniorów, którego podstawą będzie opracowany
raport – próba określenia strategii i działań Gminy wobec problemu aktywizacji seniorów,

• Konferencja naukowa poświęcona problematyce aktywizacji osób starszych zogniskowana
wokół badań zrealizowanych w Gminie Czerniejewo przez GSW Milenium,

• Publikacja pokonferencyjna.



Szkic badań – etapy, koszty
Działanie Odpowiedzialność Konieczne koszty

Określenie celu badań, głównych problemów badawczych,
uszczegółowienie problematyki badawczej – spotkania
zainteresowanych stron

GSW Milenium
Przedstawiciel Gminy

Rada Seniorów
Gmina Czerniejewo

Opracowanie narzędzi do badań jakościowych (scenariusz FGI i
scenariusz IDI)

GSW Milenium GSW Milenium

Realizacja FGI i IDI GSW Milenium 2000,00 + pomoc Gminy

Opracowanie materiałów jakościowych – transkrypcja GSW Milenium 1000,00

Analiza materiałów jakościowych GSW Milenium GSW Milenium

Opracowanie narzędzia – kwestionariusza wywiadu GSW Milenium GSW Milenium

Realizacja wywiadów GSW Milenium 7500,00
Sprawdzenie poprawności logicznej, kodowanie i opracowanie
statystyczne materiału z wywiadów

GSW Milenium
2000,00

Analiza danych ilościowych GSW Milenium GSW Milenium

Opracowanie raportu i prezentacji z badań GSW Milenium GSW Milenium

Wspólne spotkanie badaczy, Władz Gminy, Rady Seniorów i
zainteresowanych osób oraz organizacji

GSW Milenium
Przedstawiciel Gminy

Rada Seniorów
Gmina Czerniejewo

Konferencja naukowa
GSW Milenium

Przedstawiciel Gminy
Rada Seniorów

GSW Milenium

Publikacja pokonferencyjna GSW Milenium GSW Milenium



Szkic badań – etapy, czas
Działanie Czas - tygodnie Kalendarz

Określenie celu badań, głównych problemów badawczych,
uszczegółowienie problematyki badawczej

2 tygodnie maj

Opracowanie narzędzi do badań jakościowych (scenariusz FGI i
scenariusz IDI)

2 tygodnie maj

Realizacja FGI i IDI 2 tygodnie czerwiec

Opracowanie materiałów jakościowych – transkrypcja 1 tydzień czerwiec

Analiza materiałów jakościowych 4 tygodnie czerwiec/lipiec

Opracowanie narzędzia – kwestionariusza wywiadu 2 tygodnie lipiec

Realizacja wywiadów 2 tygodnie lipiec

Sprawdzenie poprawności logicznej, kodowanie i opracowanie
statystyczne materiału z wywiadów

1 tydzień lipiec

Analiza danych ilościowych 2 tygodnie sierpień

Opracowanie raportu i prezentacji z badań 2 tygodnie sierpień

Wspólne spotkanie badaczy, Władz Gminy, Rady Seniorów i
zainteresowanych osób oraz organizacji

1 dzień wrzesień

Konferencja naukowa 1 dzień październik

Publikacja pokonferencyjna 0 grudzień



Zapraszamy do współpracy 


