Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy
współpracy z Pomorską Radą ds. Polityki Senioralnej, przystępuje do prac w zakresie zlecenia realizacji
badania społecznego dotyczącego sytuacji mieszkańców województwa pomorskiego w wieku
60+. W związku z tym zwracam się prośbą o oszacowanie ceny w/w badania w dwóch wariantach.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zapytanie to ma charakter wstępnego rozeznania rynku i posłuży
do oszacowania wartości planowanego zamówienia. Powyższa informacja nie stanowi oferty o której
mowa w art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu
nieograniczonego na realizację ww. badania.
1. Główny cel badania:
Diagnoza sytuacji osób starszych w wymiarze psychospołecznym, zdrowotnym, materialnym i
rodzinnym zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego na przykładzie badań terenowych oraz
studiów przypadków w czterech typach gmin/miast (miasto na prawach powiatu, gmina miejska, gmina
miejsko-wiejska, gmina wiejska);
2. Szczegółowy zakres badania:

















Wyobrażenie (obraz) starości oraz subiektywne poczucie starości;
Samoocena stanu zdrowia i korzystanie z usług medycznych, w tym usług odpłatnych;
Sprawność funkcjonalna w zakresie czynności życia codziennego oraz potrzeba
otrzymywania pomocy w chorobie i niepełnosprawności;
Sytuacja rodzinna, miejsce osób starszych w rodzinie oraz wzajemna pomoc
międzypokoleniowa;
Problem samotności i odczuwanego osamotnienia;
Poczucie bezpieczeństwa oraz zagrożenie przemocą emocjonalną i fizyczną;
Sytuacja ekonomiczna w tym aktywność zarobkowa, sytuacja mieszkaniowa, posiadane
zadłużenia itp.;
Ocena miejsca zamieszkania (gminy/miasta) w zakresie infrastruktury drogowo-pieszej,
rekreacyjnej, kulturalnej oraz ładu funkcjonalnego i ładu społecznego;
Integracja i aktywność społeczna osób starszych, uczestnictwo w kulturze oraz inne
realizowane formy aktywności w czasie wolnym (aktywność fizyczna, pasje, hobby);
Znajomość obsługi komputera przez osoby starsze oraz korzystanie z Internetu jako źródła
pozyskiwania informacji jak również jako formy komunikacji;
Postawy wobec zinstytucjonalizowanych form pomocy, w tym postawy wobec domów pomocy
społecznej, domów dziennego pobytu i innych form pomocy;
Postawy i oczekiwania wobec różnych form aktywizacji osób w wieku 60+;
Korzystanie ze środków psychoaktywnych (papierosy, alkohol) oraz problem nadużywania
leków (zwłaszcza przeciwbólowych, uspokajających i nasennych);
Zakres wiedzy oraz korzystania z programów społecznych i zdrowotnych kierowanych m.in.
do osób starszych na terenie województwa pomorskiego;
Oczekiwania wobec lokalnej polityki społecznej oraz programów adresowanych m.in. do osób
w wieku 60+.

3. Badanie będzie obejmowało teren województwa pomorskiego.
Wybór konkretnych miast i gmin, w których będzie realizowane badanie zostanie ustalone wraz z
Zamawiającym.

Wariant I.
Zamówienie dotyczyć miałoby następujących elementów projektu badawczego:
Lp
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Element badania
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Opracowanie narzędzia badawczego, które stanowić będzie kwestionariusz
wywiadu (PAPI) – skierowany do osób starszych z obszaru województwa
pomorskiego, reprezentujących następujące typy gmin/miast: miasto na
prawach powiatu, gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, gmina wiejska.
Kwestionariusz wywiadu powinien charakteryzować się wysokim stopniem
standaryzacji.
Realizacja badania terenowego. Łącznie minimum 1500 wywiadów. Liczba
wywiadów zrealizowanych w każdym mieście/gminie powinna być ustalona
proporcjonalnie do liczby osób w wieku 60+ w danej jednostce samorządu
terytorialnego. Przy realizacji wywiadów kwestionariuszowych w każdej
gminie/mieście zastosowany zostanie dobór losowo-kwotowy próby.
Realizacja studium przypadku (Case study), które stanowić będzie
szczegółową, jakościową analizę sytuacji osób starszych w
gminach/miastach, w których realizowane będzie badanie. W sumie w
ramach zamówienia opracowane zostaną 4 studia przypadków.

razem
Wariant II.
Zamówienie dotyczyć miałoby następujących elementów projektu badawczego:
Lp
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Element badania
Opracowanie narzędzia badawczego, które stanowić będzie kwestionariusz
wywiadu (PAPI) – skierowany do osób starszych z obszaru województwa
pomorskiego, reprezentujących następujące typy gmin/miast: miasto na
prawach powiatu, gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, gmina wiejska.
Kwestionariusz wywiadu powinien charakteryzować się wysokim stopniem
standaryzacji.
Realizacja analizy danych zastanych (Desk research), która polegać będzie
przede wszystkim na analizie liczby i prognozy liczby ludności według wieku a
płci, miejsca zamieszkania i stopnia niepełnosprawności, dostępności i
poziomu satysfakcji z opieki medycznej potrzeb opiekuńczych osób starszych,
aktywności fizycznej, intelektualnej i obywatelskiej osób starszych; wysokość
i źródła dochodów osób starszych.
Realizacja badania terenowego. Łącznie minimum 1500 wywiadów. Liczba
wywiadów zrealizowanych w każdym mieście/gminie powinna być ustalona
proporcjonalnie do liczby osób w wieku 60+ w danej jednostce samorządu
terytorialnego. Przy realizacji wywiadów kwestionariuszowych w każdej
gminie/mieście zastosowany zostanie dobór losowo-kwotowy próby.
Opracowanie raportu końcowego oraz prezentacja wyników badań podczas
obrad Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

razem
Proszę o przesłanie wyceny usługi elektronicznie w dwóch wariantach w terminie do 27 lipca 2018
roku, na adres e-mail: m.kochanowski@pomorskie.eu.
Osoba do kontaktu:
Maciej Kochanowski – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego, tel.: 58 326 87 34.

