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I. WPROWADZENIE 

 
Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów prowadziło badania podczas warsztatów 

partycypacyjnego planowania przestrzeni realizowanego w ramach zadanie publicznego pn. „Cenna 

aktywność Rad Seniorów” 

 

II.  CEL ANKIETY 
 
Ankieta ma na celu poznanie niektórych aspektów życia Członków Rad Seniorów, aby Rady Seniorów 

mogły lepiej reprezentować interesy Seniorów i dostosować działania do faktycznych potrzeb i 

oczekiwań. 

 

III. METODYKA REALIZACJI 
 
Papierowe kwestionariusze przekazano respondentom do wypełnienia na warsztatach ewaluacyjnych w 

dniach: 

– 16 grudnia 2021 w Legnickiej Bibliotece Publicznej  

– 17 grudnia 2021 w Złotoryi w Klubie Senior+ 

W anonimowej ankiecie (załącznik Nr 1)  zastosowano pytania zamknięte, otwarte i testy jednokrotnego 

wyboru. 

 

IV. PRÓBA BADAWCZA 
 
W ankiecie wzięło udział 21 respondentów 
 

V. WYNIKI ANKIETY - „Kwestionariusz dla Członków Rad Seniorów - 

Ewaluacja” 

 

Miejsce przeprowadzenia ankiety: 
– 16 grudnia 2021, Legnicka Biblioteka Publiczna w Legnicy 

– 17 grudnia 2021, Klub Senior+ w Złotoryi  

 

V.1.1. Ilość respondentów: 
 

- 21 członków Rad Seniorów 

        V.1.2. Odpowiedzi na pytania  

V.1.2.1. Z jaką częstotliwością przekazywane są do państwa Rady Seniorów 

projekty dokumentów celem ich konsultacji  (test wyboru) 

  

dotychczas nie 

przekazano 

żadnego 

projektu 

raz na 

kwartał 

kilka razy 

w 

miesiącu 

raz w 

miesiącu 

 

brak 

odpowiedzi 

Ilość 

wybranych 

odpowiedzi  

7 3 0 8 
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            Pytanie otwarte: Co jest tego powodem? 

- Bóg jeden wie; 

- Brak dokumentów do konsultowania; 

- Pandemia; 

- Nic mi nie widomo o jakimkolwiek projekcie i dokumentach do zaopiniowania; 

- Nie przekazano żadnego projektu (pandemia); 

- Zbyt słaby nacisk MRS na władze UM; 

- Nie z powodu pandemii; 

- Nie wiem; 

- Przekazano jeden projekt, niedocenianie MRS przez samorząd, niewykorzystywanie 

naszych kompetencji; 

- ?; 

- Pandemia Covid-19; 

- Brak współpracy; 

- Częstotliwość jest wystarczająca; 

- Przygotowanie się do opracowania i przemyślenia tematu projektu; 

- Brak systematycznych spotkań roboczych, okres pandemii, strach ludzi starszych, w czsie 

realizacji projektów kontakt był niemal rodzinny; 

- 6 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

V.1.2.2. Jakiego rodzaju dokumenty przekazane są Państwa Radzie Seniorów 

do zaopiniowania w drodze konsultacji? (proszę wpisać rodzaje i tematykę 

dokumentów)? – pytanie otwarte. 

- Nie dotyczy; 

- Projekt Programu dotyczy spraw socjalnych; 

- Żadne; 

- Nic mi nie widomo o jakimkolwiek projekcie i dokumentach do zaopiniowania; 

- Nie pamiętam, chyba 1 przez 3 lata; 

- Z powodu pandemii Covid-19 nie było żadnych dokumentów; 
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- Miejski Projekt Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii; 

- ?; 

- Protokoły z posiedzenia Rady Seniorów zamieszczone na zakładce Urzędu Miasta; 

- Nie spotkałem się z tym tematem; 

- Protokół z posiedzenia Rady, plany realizacji zadań do wykonania; 

- Najczęściej to były konsultacje telefoniczne z organizatorami oraz innymi członkami Rady 

lub stowarzyszeń; 

- 9 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

V.1.2.3. Czy Pan(i) zdaniem termin przekazywania Radzie Seniorów 

dokumentów jest na tyle wczesny, by móc się z nimi odpowiednio zapoznać? 

(proszę ocenić termin przekazywania dokumentów w skali od 1 do 5 punktów 

i uzasadnić swoją odpowiedź)          

               (skala wyboru od 1 do 5. 1 – zbyt późno; 5 – odpowiednio + pytanie otwarte) 

  1 2 3 4 5 
Brak 

odpowiedzi 

Ilość 

wybranych 

odpowiedzi  

5 1 1 1 6 

 

7 

Pytanie otwarte: Co jest tego powodem? 

- Brak współpracy z władzami samorządowymi; 

- Nie dotyczy; 

- Nie było; 

- Nie było przed i w czasie pandemii; 

- A nawet wcale; 

- Nie wiem; 

- Nie wiem; 

- ?; 

- Chętnie biorę udział w każdej inicjatywie; 

- W dużym sensie to aktualna sytuacja epidemiologiczna; 

- Nie wiem; 

- 10 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 
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V.1.2.4. Proszę wymienić mocne strony Państwa Rady Seniorów 

- Różnorodność reprezentowanych środowisk o raz osobowości; 

- Aktywność członków, członkowie z różnych środowisk; 

- Komunikatywność, chęć współpracy; 

- Właściwa zasada wyboru członków; 

- Właściwa zasada wyboru członków; 

- Różnorodność środowiska seniorów; 

- Różnorodność środowisk reprezentujących; 

- Jesteśmy zdyscyplinowani, odpowiedzialni; 

- Wiedza i doświadczenie poszczególnych członków; 

- Doświadczenie, aktywność i chęć pracy części członków; 

- Jesteśmy dużą grupa; 

- Chęć do współpracy; 

- Chęć wspólnego działania; 

- Chęci do współpracy; 

- Aktywność, chęć działania,, uczymy się; 

- Pomoc osób, które nie są członkami Rady; 

- Częste spotkania; 

- Grupy mocno aktywne, chęci do pracy, sumienni; 

- Dobry kontakt z osobami potrzebującymi pomocy; 

- Zaangażowanie członków; 

- Konkretny przewodniczący; 

- 1 respondent nie udzielił odpowiedzi. 

 

V.1.2.5. Proszę wymienić słabe strony Państwa Rady Seniorów 

- Statut nie przystaje do rzeczywistości; 

- Duża liczebność, długość kadencji; 
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- Duża liczebność; 

- Brak aktywności - możliwości działania wskazanie LCK i osoby tam zatrudnionej do 

organizowania imprez i wydarzeń skierowanych do seniorów - to za mało; 

- Mniejsza ilość osób – radnych; 

- Za dużo osób, liczebność zbyt duża, słaby regulamin; 

- Brak; 

- Brak współpracy między samorządem a radą, brak aktywności członków; 

- Brak aktywności części członków, brak współpracy z samorządem, brak pełnomocnika ds. 

seniorów; 

- Nie jesteśmy grupą zintegrowaną; 

- Za mało członków w Radzie; 

- Brak konsultacji w ważnych sprawach ze wszystkimi członkami; 

- Nie znam; 

- Aktualnie niekompletny skład Rady; 

- Brak porozumienia, nie wszyscy potrafią odpisać na emaila lub SMSa, itp..; 

- 6 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

V.1.2.6. Co Pana(i) zdaniem, powinno ulec zmianie w zakresie formalnego 

funkcjonowania Państwa Rady Seniorów (np. uchwały regulujące sposób 

wyboru i organizacji pracy Rady),  by lepiej pełniła ona swoje zadanie? – 

pytanie otwarte 

- Statut powinien być zmodyfikowany i zmieniony. Osoby koordynujące powinny 

przedstawić program działania i poparcia; 

- Statut; 

- Niektóre punkty statutu; 

- Należy powołać pełnomocnika prezydenta lub konkretnej osoby zatrudnionej w UM do 

prowadzenia, inicjowania i realizacji zadań przy współpracy organizacji, jednostek, które 

w swoim działaniu  mają działać na rzecz seniorów; 

- Dobrowolne uczestnictwo w posiedzeniach MRS i Rady Miasta - regulamin zmienić; 

- Tak, ,powinno ulec zmianie; 

- Powołanie pełnomocnika ds. seniorów; 
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- Powołanie pełnomocnika ds. seniorów; 

- Wszystko; 

- Trudno powiedzieć; 

- Uzupełnienie składu, gdy jest odwołany członek Rady lub na skutek zgonu; 

- Dokonać wyborów uzupełniających; 

- Uzupełnienie stanu; 

- Więcej członków bardziej operatywnych, chcących działać; 

-7  respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

V.1.2.7. Co Pana(i) zdaniem, powinno ulec zmianie w zakresie praktycznego 

funkcjonowania Państwa Rady Seniorów (by lepiej pełniła ona swoje 

zadanie? 

- Powinna mieć miejsce na ziemi (siedziba, adres, pieniądze na działanie); 

- Liczebność; 

- Wymiana składu w połowie kadencji; 

- Należy powołać pełnomocnika prezydenta lub konkretnej osoby zatrudnionej w UM do 

prowadzenia, inicjowania i realizacji zadań przy współpracy organizacji, jednostek, które 

w swoim działaniu  mają działać na rzecz seniorów; 

- Nie wiem; 

- Częstotliwość spotkań, kontakt z Radnymi i wspólne inicjatywy; 

- Więcej spotkań, przynajmniej raz w miesiącu; 

- Informacja - strona www, FB, współpraca z samorządem; 

- Fanpage MRS, aktualizacja strony internetowej; 

- Wszystko; 

- Nie widzę potrzeby dokonywania zmian; 

- Posiadać środki finansowe na podstawowe potrzeby; 

- Lepsza współpraca z władzami miasta, z organizacjami na terenie miasta 

- 8 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 
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V.1.2.8. Czy zdarza się, że jako członek/członkini Rady Seniorów zajmuje się 

Pan(i) kwestiami, co do których nie uważa się Pan(i) za odpowiednio 

przygotowanego? Przygotowaną merytorycznie? – pytanie otwarte 

         (skala wyboru od 1 do 5. 1 bardzo rzadko; 5 – bardzo często + pytanie otwarte) 

  1 2 3 4 5 
Brak 

odpowiedzi 

Ilość 

wybranych 

odpowiedzi  

7 2 6 2 2 

 

2 

  

          Pytanie otwarte: Co jest tego powodem? 

- Jestem kompetentny; 

- Kompetencje; 

- Personalna wiedza - inny zakres; 

- Nie wiem; 

- Mało kwestii do dyskusji; 

- W MRS są różnie wykształceni i przygotowani ludzie - nie zawsze przygotowani w danej 

dziedzinie, można się konsultować; 

- Nie wszyscy członkowie Rady mają odpowiednie kompetencje ale można się konsultować 

ze specjalistami; 

- Lubię działać; 

- Brak znajomości wielu tematów 

- 12 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

V.1.2.9. Czy chciał(a)by Pan(i) wziąć udział w szkoleniach podnoszących 

kwalifikacje członków Rad Seniorów? 

  Tak Nie Brak odpowiedzi 

Ilość wybranych 

odpowiedzi  
18 2 1 

 

Pytanie otwarte: Jeśli tak, to w jakim zakresie? 

- Prowadzenia zebrań i zgromadzeń, negocjacje, komunikacja; 



 

Zadanie publiczne pn. Cenna aktywność Rad Seniorów 
Biuro Projektu: 

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów ul. Zielona 13of, 59-220 Legnica  

tel. 604184190, e-mail: psszelegnica@vip.wp.pl 

Zadanie publiczne finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030 

                                   

 

- Praca w zespole, komunikacja; 

- Kompetencje członka, komunikacja, zabieranie głosu; 

- Udział w szkoleniach; 

- Poprowadzić warsztat z integracji, komunikacji i rozwiązywania konfliktów; 

- Ochrony zdrowia osób starszych; 

- Komunikacja, współpracy z samorządem, zasad prawnych; 

- Komunikacji interpersonalnej, prawnego umocowania RS, prowadzenia FB, strony 

internetowej; 

- Zarządzanie, komunikacja, delegacja; 

- Pomoc i współpraca z seniorami; 

- Tworzenie projektów; 

- Przepisy prawne w zakresie kompetencji i uprawnień; 

- Podnieść swoją wiedzę, kwalifikacje; 

- 8 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

V.1.2.10. Czy zamierza Pan(i) kandydować w następnych wyborach do Rad 

Seniorów? 

  
Zdecydowanie 

Tak 

Raczej 

Tak 

Raczej 

Nie 

Zdecydowanie 

Nie 

Trudno 

powiedzieć 

Brak 

odpowiedzi 

Ilość 

wybranych 

odpowiedzi  

2 5 6 2 4 

 

2 

Pytanie otwarte: Co jest tego powodem? 

- Do niczego statut nie pozwala na profesjonalne działania; 

- Niechęć; 

- Chęć prestiżu i aktywności; 

- Jeżeli MRS będzie działać jak w tej kadencji - to nie; 

- Aktywniej decydować RS; 

- Nie wiem jeszcze; 
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- Brak wsparcia dla RS przez samorząd - bo źle przeznaczone są środki i duża część 

przeznaczona jest dla Centrum Seniora, który świadczy usługi dla wąskiej grupy a inne 

stowarzyszenia wykonują podobną działalność ze swoich środków lub pozyskanych z 

programów dla dużo większej grupy odbiorców; 

- Wypalenie; 

- Covid-19; 

- Niech swoją inicjatywę wykażą młodsi; 

- Jestem zaproszonym gościem; 

- Pogłębić wiedzę; 

- Jestem gościem współpracującym z Radą Seniorów; 

- Brak doświadczenia; 

- Dostępność do sprzętu zakupionego przez Radę Seniorów. Podwyższenie swoich 

kwalifikacji w obsłudze smartfona; 

- Pragnę działać społecznie dla dobra złotoryjskich seniorów; 

- Wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń; 

- Praca z ludźmi; 

- 2 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

VI. PODSUMOWANIE (PYTANIA OTWARTE) 

 

 

VI.1. Z jaką częstotliwością przekazywane są do państwa Rady 

Seniorów projekty dokumentów celem ich konsultacji (co jest tego 

powodem)? 

 
15.10.2021,  Hotel Mercure – Jelenia 

Góra, ul. Sudecka 63 

 

– 16 grudnia 2021, Legnicka Biblioteka 

Publiczna w Legnicy 

– 17 grudnia 2021, Klub Senior+ w 

Złotoryi  

- Nie wiem co odpowiedzieć; 

- RM nie kierowała do konsultacji przez 

MR projektów; 

- Nie wiem; 

- Z uwagi na terminy posiedzeń Rady; 

- Bóg jeden wie; 

- Brak dokumentów do konsultowania;      

- Pandemia;                                                 

- Nic mi nie widomo o jakimkolwiek 
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- Pandemia; 

- Nie wiem, nie jestem przewodniczącą;         

- Ostatnio sytuacja covidowa; 

- Ze względu na COVID-19;                                

- Tak ustalono;                                               

- Aktualnie rzadziej odbywają się plenarne 

posiedzenia Rady - wpływ pandemii na 

możliwość spotkania się; 

- Ustalenia;                                                         

- Zależy od pojawienia się problemu do 

rozwiązania;                                                  

- Pandemia - w zależności jak często będą 

pojawiały się; 

- Nie wiem;                                                    

- Wystarczająco dobry okres;                           

- Ze względu na COVID-19                                

- 4 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

projekcie i dokumentach do 

zaopiniowania; 

- Nie przekazano żadnego projektu 

(pandemia);                                                

- Zbyt słaby nacisk MRS na władze UM; 

- Nie z powodu pandemii; 

- Nie wiem;                                               

- Przekazano jeden projekt, niedocenianie 

MRS przez samorząd, 

niewykorzystywanie naszych 

kompetencji;                                              

- ?; 

- Pandemia Covid-19;                                

- Brak współpracy;                                    

- Częstotliwość jest wystarczająca; 

- Przygotowanie się do opracowania i 

przemyślenia tematu projektu;                    

- Brak systematycznych spotkań 

roboczych, okres pandemii, strach ludzi 

starszych, w czasie realizacji projektów 

kontakt był niemal rodzinny;                     

- 6 respondentów nie udzieliło 

odpowiedzi. 

 

 

V1.2. Jakiego rodzaju dokumenty przekazane są Państwa Radzie 

Seniorów do zaopiniowania w drodze konsultacji? (proszę wpisać 

rodzaje i tematykę dokumentów)? – pytanie otwarte. 

 
 

- Nic; 

- Brak -RM nie kierowała do konsultacji 

przez MR projektów; 
- Nie otrzymaliśmy żadnego dokumentu do 

zaopiniowania; 

- Brak; 
- Program zabrania senioralnego - droga e-

mail; 

- Opinie w sprawie zagospodarowania 

terenu, odpadów, śmieci; 
- e-mail i narady; 

- Zazwyczaj są to e-maile, zaproszenia na 

zebrania; 
- Projekty uchwał dotyczące osób 

starszych; 

- Wnioski i sprawozdania; 

 

- Nie dotyczy; 

- Projekt Programu dotyczy spraw 

socjalnych; 
- Żadne; 

- Nic mi nie widomo o jakimkolwiek 

projekcie i dokumentach do 

zaopiniowania; 
- Nie pamiętam, chyba 1 przez 3 lata; 

- Z powodu pandemii Covid-19 nie było 

żadnych dokumentów; 
- Miejski Projekt Programu 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi i 

Narkomanii; 

- ?; 
- Protokoły z posiedzenia Rady Seniorów 

zamieszczone na zakładce Urzędu 

Miasta; 
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- W ostatnim roku nie było takich spraw - 

pandemia; 

- Projekty uchwał Rady Miejskiej 

dotyczące mieszkańców osób starszych. 

Propozycje Burmistrza dotyczące jak 

wyżej; 
- Spraw dotyczących seniorów Propozycja 

Burmistrza; 
- Nie są; 
- Sprawozdanie z posiedzeń do Burmistrza; 
- Sprawozdanie z posiedzeń do burmistrza; 
- Uchwały dotyczące osób starszych;           
- 3 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

- Nie spotkałem się z tym tematem; 

- Protokół z posiedzenia Rady, plany 

realizacji zadań do wykonania; 

- Najczęściej to były konsultacje 

telefoniczne z organizatorami oraz 

innymi członkami Rady lub 

stowarzyszeń;                                             

- 9 respondentów nie udzieliło 

odpowiedzi. 

 

 

 

V1.3. Czy Pan(i) zdaniem termin przekazywania Radzie Seniorów 

dokumentów jest na tyle wczesny, by móc się z nimi odpowiednio 

zapoznać? Co jest tego powodem? 

 
 

- Nie mogę opowiedzieć na to pytanie gdyż 

nie opiniowaliśmy żadnych dokumentów; 

- Nie otrzymaliśmy żadnego dokumentu do 

zaopiniowania; 
- Nie wiem; 

- Trudno ocenić z uwagi na małą ilość 

dokumentów; 

- Pandemia; 
- Brak kontaktu między członkami; 

- Przedstawiciel Urzędu Miasta późno 

przekazuje informacje, dokumenty; 

- Zbyt dużo wniosków do rozpatrzenia; 
- Przypomnienie członkom Rady o 

bezpośrednim spotkaniu w danej sprawie; 

- Tego nie wiem; 

- Nie wiem; 
- Dużo spraw do rozpatrzenia; 

- Przekazanie, to nie zawsze pozytywne 

rozpatrzenie, wszystko wymaga czasu; 

- 7 respondentów nie udzieliło odpowiedzi.  

 

 

- Brak współpracy z władzami 

samorządowymi; 

- Nie dotyczy; 
- Nie było; 

- Nie było przed i w czasie pandemii; 

- A nawet wcale; 
- Nie wiem; 

- Nie wiem; 

- ?; 
- Chętnie biorę udział w każdej 

inicjatywie; 

- W dużym sensie to aktualna sytuacja 

epidemiologiczna; 

- Nie wiem; 
- 10 respondentów nie udzieliło 

odpowiedzi. 

 

 

 

V1.4. Proszę wymienić mocne strony Państwa Rady Seniorów 

 

- Integracja środowiska organizacji 

seniorów, 2. Organizacja imprez 

senioralnych;                                             - 

- Różnorodność reprezentowanych 

środowisk o raz osobowości;                        

- Aktywność członków, członkowie z 
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Skład, osoby delegowane z aktywnych 

organizacji, doświadczenie;                           

- Prezentowane wszystkie środowiska 

senioralne;                                                         

- Udział organizacji senioralnych w 

Legnicy;                                                            

- Zaangażowanie PRS w sprawy seniorów 

wszystkich środowisk;                                 

- Duża ilość osób pochodzi z różnych 

organizacji;                                                   

- Duża aktywność  w terenie, komunikacja 

z członkami, częste spotkania z seniorami;                                  

- Dobre umiejętności organizacyjne i 

kontakt z seniorami ze strony 

przewodniczącego MRS;                             

- Dyscyplina, uczestniczenie w 

posiedzeniach;                                                          

- Dyscyplina, uczestniczenie w 

posiedzeniach;                                                

- Staranie się o polepszenie warunków 

seniorów;                                                          

- Możliwość zapoznania się z aktualnymi 

problemami gospodarczymi i finansowymi 

samorządu;                                       - 

Dyscyplina, uczestnictwo w posiedzeniach;                                                 

- Zaangażowanie w Klubie Seniorów i na 

kortach tenisowych, spotkania 

integracyjne;                                               - 

Duży wpływ przewodniczącego;                   

- Przewodniczący wpływowy, cała 

nadzieja, doświadczenie, cała nadzieja;         

- Dyscyplina i uczestnictwo w 

posiedzeniach; 

- 3 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

różnych środowisk;                                      

- Komunikatywność, chęć współpracy;           

- Właściwa zasada wyboru członków;            

- Właściwa zasada wyboru członków;         

- Różnorodność środowiska seniorów;          

- Różnorodność środowisk 

reprezentujących;                                            

- Jesteśmy zdyscyplinowani, 

odpowiedzialni;                                        

- Wiedza i doświadczenie 

poszczególnych członków;                                                           

- Doświadczenie, aktywność i chęć pracy 

części członków;                                                   

- Jesteśmy dużą grupa;                                         

- Chęć do współpracy;                                        

- Chęć wspólnego działania;                               

- Chęci do współpracy;                                       

- Aktywność, chęć działania,, uczymy 

się;          - Pomoc osób, które nie są 

członkami Rady;                                                                

- Częste spotkania;                                                  

- Grupy mocno aktywne, chęci do pracy, 

sumienni;                                                                      

- Dobry kontakt z osobami 

potrzebującymi pomocy;                                                          

- Zaangażowanie członków;                                       

- Konkretny przewodniczący; 

- 1 respondent nie udzielił odpowiedzi. 

 

 

V1.5. Proszę wymienić słabe strony Państwa Rady Seniorów 

 

- Brak realnego wpływu na politykę władz 

miejskich;                                                             

- Zbyt małe zaangażowanie w 

nawiązywaniu współpracy z RM;                

- Brak aktywności - bodźca zabrania się;     

- Brak aktywności;                                       

- Statut nie przystaje do rzeczywistości;   

- Duża liczebność, długość kadencji;           

- Duża liczebność;                                     

- Brak aktywności - możliwości działania 

wskazanie LCK i osoby tam zatrudnionej 

do organizowania imprez i wydarzeń 
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- Brak aktywności, znajomości prawa;        

- Brak szkoleń;                                                  

- Nie wiem, raczej nie ma;                            

- Brak;                                                          

- Brak zdyscyplinowania ze strony jednego 

z członków Rady - został on wykluczony z 

Rady Seniorów;                                             

- Uzupełnienie większą liczbę Rady;           

- Brak stałej siedziby, pieczęci, środków na 

zorganizowanie jakiejś imprezy 

senioralnej;                                                               

- Brak przebiegu informacji;                              

- Nie wszyscy członkowie zgłaszają 

propozycje;                                                           

- Nie wszyscy członkowie Rady Seniorów 

angażują się w działalność;                                 

- Nie ma; 

- 5 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

skierowanych do seniorów - to za mało;        

- Mniejsza ilość osób – radnych;              

- Za dużo osób, liczebność zbyt duża, 

słaby regulamin;                                       

- Brak;                                                                 

- Brak współpracy między samorządem a 

radą, brak aktywności członków;             

- Brak aktywności części członków, brak 

współpracy z samorządem, brak 

pełnomocnika ds. seniorów;                     

- Nie jesteśmy grupą zintegrowaną;              

- Za mało członków w Radzie;                 

- Brak konsultacji w ważnych sprawach 

ze wszystkimi członkami;                             

- Nie znam;                                                 

- Aktualnie niekompletny skład Rady;                

- Brak porozumienia, nie wszyscy 

potrafią odpisać na emaila lub SMSa, 

itp..; 

- 6 respondentów nie udzieliło 

odpowiedzi. 

 

 

V1.6. Co Pana(i) zdaniem, powinno ulec zmianie w zakresie 

formalnego funkcjonowania Państwa Rady Seniorów (np. uchwały 

regulujące sposób wyboru i organizacji pracy Rady),  by lepiej pełniła 

ona swoje zadanie?  

 

- Pod względem formalnym nie jest źle, 

gorzej, że pod względem praktycznym nasz 

wpływ jest niewielki;                                                     

- Sposób wyboru członków MRS jest 

dobry - wszystkie organizacje senioralne 

maja swoich przedstawicieli w MRS;                  

- Formalnie ok;                                               

- Są dobre;                                                        

- Większe zaangażowanie na posiedzeniu 

Rady Seniorów;                                                 

- Powinno być więcej spotkań;                              

- Minimum papieru a maksimum 

życzliwych kontaktów z seniorami i 

władzami :);                                                 

- Jest dobrze;                                                                  

- Statut powinien być zmodyfikowany i 

zmieniony. Osoby koordynujące powinny 

przedstawić program działania i 

poparcia;                                                      

- Statut;                                                                  

- Niektóre punkty statutu;                               

- Należy powołać pełnomocnika 

prezydenta lub konkretnej osoby 

zatrudnionej w UM do prowadzenia, 

inicjowania i realizacji zadań przy 

współpracy organizacji, jednostek, które 

w swoim działaniu  mają działać na rzecz 

seniorów;                                                         

- Dobrowolne uczestnictwo w 

posiedzeniach MRS i Rady Miasta - 
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- Dopilnować terminu powołania nowego 

składu Rady po zakończeniu kadencji 

dotychczasowej;                                                     

- Zmianie powinna ulec organizacja pracy i 

współpracy z innymi organizacjami;                      

- Nie widzę potrzeby;                                        

- Nie widzę potrzeby;                                               

- Może być;                                                  

- Bez uwag; 

- 6 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

regulamin zmienić;                                     

- Tak, ,powinno ulec zmianie;                                  

- Powołanie pełnomocnika ds. seniorów;          

- Powołanie pełnomocnika ds. seniorów;     

- Wszystko;                                                              

- Trudno powiedzieć;                                                        

- Uzupełnienie składu, gdy jest odwołany 

członek Rady lub na skutek zgonu;                          

- Dokonać wyborów uzupełniających;                      

- Uzupełnienie stanu;                                            

- Więcej członków bardziej 

operatywnych, chcących działać; 

-7  respondentów nie udzieliło 

odpowiedzi. 

 

 

V1.7. Co Pana(i) zdaniem, powinno ulec zmianie w zakresie 

praktycznego funkcjonowania Państwa Rady Seniorów (by lepiej 

pełniła ona swoje zadanie? 

 

- Obligatoryjne konsultowanie z radą 

Seniorów wszelkich decyzji(w skali 

miasta) dotyczących szeroko rozumianego 

środowiska seniorów;                                       

- Aby spełniła swoje statutowe zadania 

powinna ulec zmianie - zasadniczo - 

współpraca z Urzędem Miasta;                         

- Większe zaangażowanie samorządu - 

opiekun formalny MRS - z komórki UM;           

- Kontakt z Radą Miasta;                                       

- Szkolenia, integracja Rady;                           

- Częściej spotykać się i omawiać sprawy;           

- Powinno być więcej spotkań;                         

- Każdy z członków Rady Seniorów winien 

mieć przydzielone zadania;                                

- Nie powinna działać na tych samych 

zasadach;                                                         

- Zwiększyć ilość spotkań przynajmniej raz 

na kwartał;                                                             

- Zmiana przewodniczącego gdyż w 

obecnej sytuacji Rada Seniorów to 

figurant;                                                               

- Większe zaangażowanie - aktywność;                 

- Większe zaangażowanie;                                       

- Powinna mieć miejsce na ziemi 

(siedziba, adres, pieniądze na działanie); 

- Liczebność;                                                   

- Wymiana składu w połowie kadencji;            

- Należy powołać pełnomocnika 

prezydenta lub konkretnej osoby 

zatrudnionej w UM do prowadzenia, 

inicjowania i realizacji zadań przy 

współpracy organizacji, jednostek, które 

w swoim działaniu  mają działać na rzecz 

seniorów;                                                         

- Nie wiem;                                                                  

- Częstotliwość spotkań, kontakt z 

Radnymi i wspólne inicjatywy;                                  

- Więcej spotkań, przynajmniej raz w 

miesiącu;                                                                        

- Informacja - strona www, FB, 

współpraca z samorządem;                                       

- Fanpage MRS, aktualizacja strony 

internetowej;                                                    

- Wszystko;                                                 

- Nie widzę potrzeby dokonywania 

zmian;                                                                   

- Posiadać środki finansowe na 
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- Podział obowiązków między wszystkich 

członków Rady;                                                    

- Więcej finansów;                                                    

- Nie mam zdania;                                                       

- Każdy z członków Rady Seniorów 

powinien mieć przydzielone zadanie; 

- 3 respondentów nie udzieliło odpowiedzi 

podstawowe potrzeby;                                                   

- Lepsza współpraca z władzami miasta, 

z organizacjami na terenie miasta 

- 8 respondentów nie udzieliło 

odpowiedzi. 

 

 

V1.8. Czy zdarza się, że jako członek/członkini Rady Seniorów zajmuje 

się Pan(i) kwestiami, co do których nie uważa się Pan(i) za odpowiednio 

przygotowanego? Przygotowaną merytorycznie? Co jest tego 

powodem? 

 

- Brak dokumentów do konsultacji;             

- Brak przygotowania, nieczytanie 

dokumentów;                                                  

- Brak szkolenia w tym zakresie;                            

- Brak przygotowania w danej dziedzinie;               

- Aktualnie jestem zaproszona pierwszy raz 

i bardzo mi się podoba, cieszę się, że mogę 

uczestniczyć;                                                                   

- Już wiek nie bardzo pozwala mi na 

korzystanie z nowoczesnych sposobów 

porozumiewania się;                                         

- Brak informacji i rozmowy;                                      

- Brak przygotowania w danej dziedzinie;           

- Jestem uczestnikiem. Posiedzenie dobrze 

przygotowane;                                                                    

- Każde posiedzenie, dobrze przygotowane. 

Jestem uczestnikiem; 

- 10 respondentów nie udzieliło 

odpowiedzi. 

 

- Jestem kompetentny;                                             

- Kompetencje;                                                      

- Personalna wiedza - inny zakres;                        

- Nie wiem;                                                            

- Mało kwestii do dyskusji;                                        

- W MRS są różnie wykształceni i 

przygotowani ludzie - nie zawsze 

przygotowani w danej dziedzinie, można 

się konsultować;                                                    

- Nie wszyscy członkowie Rady mają 

odpowiednie kompetencje ale można się 

konsultować ze specjalistami;                   

- Lubię działać;                                                       

- Brak znajomości wielu tematów 

- 12 respondentów nie udzieliło 

odpowiedzi. 

 

 

VI.9. Czy chciał(a)by Pan(i) wziąć udział w szkoleniach podnoszących 

kwalifikacje członków Rad Seniorów? Jeśli tak, to w jakim zakresie? 

 

- Tak dużym jak to możliwe;                                      

- Prawnym;                                                                

- Nowe doświadczenia;                                          

- Dalsze pogłębianie wiedzy na temat prac 

w Radzie Seniorów;                                                  

- Prowadzenia zebrań i zgromadzeń, 

negocjacje, komunikacja;                                      

- Praca w zespole, komunikacja;                              

- Kompetencje członka, komunikacja, 

zabieranie głosu;                                          
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- Spotkania z innymi Radami Seniorów, 

wymiana doświadczeń;                                            

- Nowe doświadczenia i potrzeba pomocy 

seniorom;                                                                  

- W nowym roku 2022;                                           

- Zmian ustaw regulujących sprawy osób 

starszych. Jakie prawa przysługują 

emerytom;                                                                   

- Zmiana ustawy w sprawie seniorów. 

Pełnomocnik rządu ds. seniorów;                                  

- Komunikacji z innymi organizacjami oraz 

samorządem;                                                                

- Nowe doświadczenia;                                               

- Za każdym razem nowe doświadczenie;            

- Spotkanie z innymi organizacjami; 

- 7 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

- Udział w szkoleniach;                                         

- Poprowadzić warsztat z integracji, 

komunikacji i rozwiązywania konfliktów;                  

- Ochrony zdrowia osób starszych;                      

- Komunikacja, współpracy z 

samorządem, zasad prawnych;                               

- Komunikacji interpersonalnej, 

prawnego umocowania RS, prowadzenia 

FB, strony internetowej;                                         

- Zarządzanie, komunikacja, delegacja;            

- Pomoc i współpraca z seniorami;                                 

- Tworzenie projektów;                                            

- Przepisy prawne w zakresie 

kompetencji i uprawnień;                                        

- Podnieść swoją wiedzę, kwalifikacje;    

- 8 respondentów nie udzieliło 

odpowiedzi. 

 

VI.10. Czy zamierza Pan(i) kandydować w następnych wyborach do 

Rad Seniorów? Co jest tego powodem? 

 

- Może będę miał wpływ;                            

- Wypalenie;                                                  

- Chęć uczestnictwa w sprawach 

dotyczących polepszenia życia i pomocy 

seniorom w życiu codziennym;                         

- Sytuacja zdrowotna;                                     

- Ponieważ trzeba uczestniczyć w życiu 

seniorów;                                                         

- Chcę brać czynny udział w życiu 

społecznym mojego miasta;                         

- Chęć współpracy z ludźmi;                        

- Mogę pomagać w miarę kompetencji;                     

- Brak dofinansowania z Urzędu Miasta na 

potrzeby Rady Seniorów (papier, tusz);                  

- Jestem pierwszy raz i podoba mi się;                      

- Możliwość realizacji już zaplanowanych 

zadań;                                                                            

- Stan zdrowia i utracone zaufanie;                          

- Uzgodnienia spraw finansowania budżetu 

złotoryjskiej Rady Seniorów; 

- Do niczego statut nie pozwala na 

profesjonalne działania;                                     

- Niechęć;                                                                

- Chęć prestiżu i aktywności;                                            

- Jeżeli MRS będzie działać jak w tej 

kadencji - to nie;                                                     

- Aktywniej decydować RS;                                    

- Nie wiem jeszcze;                                                   

- Brak wsparcia dla RS przez samorząd - 

bo źle przeznaczone są środki i duża 

część przeznaczona jest dla Centrum 

Seniora, który świadczy usługi dla 

wąskiej grupy a inne stowarzyszenia 

wykonują podobną działalność ze swoich 

środków lub pozyskanych z programów 

dla dużo większej grupy odbiorców;                   

- Wypalenie;                                                              

- Covid-19;                                                                  

- Niech swoją inicjatywę wykażą młodsi;                                 

- Jestem zaproszonym gościem; 
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- Współdziałanie z innymi seniorami a nie 

siedzenie w domu i narzekanie że nic się 

nie dzieje;                                                                 

- Pomagać seniorom;                                                  

- Razem można więcej, to dla nas, dla 

naszych znajomych. Dojrzałe lata mogą 

być dobre i spokojne;                                              

- Brak dofinansowania z Urzędu Miasta; 

- 3 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

- Pogłębić wiedzę;                                                     

- Jestem gościem współpracującym z 

Radą Seniorów;                                                        

- Brak doświadczenia;                               

- Dostępność do sprzętu zakupionego 

przez Radę Seniorów. Podwyższenie 

swoich kwalifikacji w obsłudze 

smartfona;                                                                    

- Pragnę działać społecznie dla dobra 

złotoryjskich seniorów;                                               

- Wykorzystanie dotychczasowych 

doświadczeń;                                                                   

- Praca z ludźmi; 

- 2 respondentów nie udzieliło 

odpowiedzi. 

 

 
 

 

 

 


