Oferta sportowo-rekreacyjna
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Informacje o źródle danych
Cel:

Poznanie potrzeb, postaw i opinii mieszkańców warszawskich dzielnic na temat jakości życia
w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy. Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu unijnego
Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych.

Technika:

Wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI).

Próba:

Reprezentatywna próba losowa mieszkańców dzielnicy w wieku 15+, zaprojektowana
w taki sposób, aby proporcje między kobietami i mężczyznami oraz grupami wieku odzwierciedlały
strukturę populacji generalnej w dzielnicy. Ponadto próba na poziomie dzielnicy odzwierciedla proporcje
liczby ludności zameldowanej w obszarach MSI (Miejski System Informacji).

Liczba wywiadów:

400

Realizacja:

Październik – grudzień 2013 r.

Wykonawca:

Millward Brown S.A.
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Kim są aktywni sportowo* mieszkańcy?
Profil respondentów, w którym dominują
aktywni sportowo to osoby młode (profil 2).
* Osoby, które zadeklarowały, że
uprawiają sport, ćwiczenia fizyczne lub
gimnastykę.

Bemowo

3

Ocena oferty sportowo-rekreacyjnej
Jak ocenia Pan(i) ofertę sportowo-rekreacyjną w Pana(i)
dzielnicy?

Osoby, które korzystały z oferty sportowo-rekreacyjnej

Bemowo - korzystający z oferty (n=79)

na terenie dzielnicy (średnia 4,01) lepiej oceniają ją od
mieszkańców, którzy z niej nie korzystali (średnia 3,26).

4,01

Mieszkańcy Bemowa - Lotnisko gorzej oceniają
Bemowo - korzystający z oferty (n=198)

Bemowo - wszyscy mieszkańcy (n=278)

dzielnicową
ofertę
sportowo-rekreacyjną
respondentów z Jelonek Północnych.

3,26

od

3,48

Średnie
(przyjmują
wartości od 1 do 5)

Ocena oferty sportowo-rekreacyjnej w podziale na obszary MSI (wybrane)**

Bemowo- Lotnisko (n=87)

Jelonki Północne (n=59)*

3,34

3,79

**ze względu na małe liczebności w próbie nie przedstawiono średniej oceny mieszkańców z obszaru
Boernerowo, Chrzanów, For Bema, Fort Radiowo, Górce, Groty, Jelonki Południowe oraz Lotnisko.
Bemowo
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Ocena oferty sportowo-rekreacyjnej ze względu
na cechy społeczne
Ocena oferty sportowo-rekreacyjnej ze względu na wykształcenie

gimnazjalne lub niżej/ zasadnicze
zawodowe (n=46)*

Ofertę sportowo-rekreacyjną najgorzej oceniają osoby
3,66

z wykształceniem średnim lub pomaturalnym (średnia
3,33).

Mieszkańcy utrzymujący relacje z sąsiadami lepiej
średnie/pomaturalne (n=171)

postrzegają ofertę sportowo-rekreacyjną (średnia 3,59).

3,33

Wyższa ocena oferty jest udziałem osób, którzy
wyższe, w tym licencjat (n=61)

3,75

uczestniczyli aktywnie w przynajmniej 1 działaniu
społecznym w ciągu ostatnich 24 miesięcy (średnia 3,71).

Średnie
(przyjmują
wartości od 1 do 5)

*n<60, do wyniku należy podchodzić z ostrożnością

Ocena oferty sportowo-rekreacyjnej ze względu na relacje sąsiedzkie

brak relacji z sąsiadami (n=62)

utrzymuje relacje z sąsiadami
(n=216)

Bemowo

Ocena oferty sportowo-rekreacyjnej ze względu na aktywność społeczną

nie uczestniczył(a) aktywnie w
żadnym działaniu społecznym
(n=196)

3,09

3,59

uczestniczył(a) aktywnie w
przynajmniej 1 działaniu społecznym
(n=82)

3,38

3,71
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Ocena oferty sportowo-rekreacyjnej ze względu
na cechy ekonomiczne oraz społeczne
Ocena oferty sportowo-rekreacyjnej ze względu na subiektywną ocenę
sytuacji materialnej gospodarstwa domowego
negatywna ocena sytuacji materialnej
(n=29)*

sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego są
zadowoleni z oferty sportowo-rekreacyjnej na podobnym
poziomie.

3,09

neutralna ocena sytuacji materialnej
(n=112)

3,54

pozytywna ocena sytuacji materialnej
(n=134)

3,51

lepiej oceniają osoby, które posiadają
oszczędności na przeżycie na okres dłuższy niż 1 miesiąc
(średnia 3,56).

Osoby nieaktywne zawodowo są bardziej zadowolone

*n<60, do wyniku należy podchodzić z ostrożnością

Ocena oferty sportowo-rekreacyjnej ze względu na oszczędności finansowe

posiada oszczędności na przeżycie na
okres dłuższy niż 1 miesiąc (n=107)

nie posiada oszczędnośći lub posiada
oszczędności na przeżycie poniżej
miesiąca (n=151)

Bemowo

Ofertę

z oferty sportowo-rekreacyjnej niż pracujące.

Średnie
(przyjmują
wartości od 1 do 5)

Mieszkańcy pozytywnie oraz neutralnie oceniający

3,36

3,56

Ocena oferty sportowo-rekreacyjnej ze względu na aktywność zawodową

pozostali (n=79)

pracuje (n=199)

3,67

3,40
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Kim są mieszkańcy biorący udział w badaniach
profilaktycznych*?
Profil respondentów, w którym dominują ci,
którzy wzięli udział
w badaniu
profilaktycznym to osoby starsze (w wieku
60+) (profil 1), a także te które mają mniej
niż
60
lat,
utrzymują
relacje
z sąsiadami i są w związku małżeńskim
(profil 5).

* Osoby, które przeprowadzały badania profilaktyczne
(morfologię albo poziom cholesterolu we krwi albo
poziom ciśnienia ,albo wzrok albo mammografie/ usg
piersi albo cytologię szyjki macicy) lub które były na
wizycie kontrolnej u stomatologa.

Bemowo

7

Badania profilaktyczne
Czy w ostatnich 12 miesiącach kontrolował(a) Pan(i) swój stan zdrowia i badał(a) …?
poziom ciśnienia

55%

morfologię

47%

wzrok

N=400

38%

poziom cholesterolu we
krwi

42%

Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy był(a) Pan(i)
na wizycie kontrolnej …?

Proszę powiedzieć, czy w ciągu ostatnich 24 miesięcy
wykonywała Pani …?

mammografię lub usg piersi
w gabinecie
stomatologicznym

N=400
Bemowo

Na wykresach
przedstawiono wyłącznie
odpowiedzi twierdzące.

39%

38%
cytologię szyjki macicy

37%

n=215 (kobiety)
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Skuteczność kampanii profilaktycznych
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zetknął/ zetknęła się
Pan(i) z kampanią lub kampaniami profilaktycznymi?

1%

52%

tak

nie

48%

Wśród mieszkańców Bemowa,
którzy zetknęli się z kampanią
profilaktyczną 33%
zdecydowało się - pod jej
wpływem - na wykonanie
badań (w Warszawie 34%).

nie wiem/ trudno powiedzieć

N=400
Bemowo
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Podsumowanie
Ocena władz dzielnicy



Osoby, które korzystały z oferty sportowo-rekreacyjnej lepiej oceniają dzielnicową ofertę niż osoby,

• Władze dzielnicy Ochota są przeciętnie oceniane przez mieszkańców swojej dzielnicy. Indeks zadowolenia z
które z niej nie korzystały.
władz jest zbliżony do średniej wartości dla wszystkich badanych dzielnic.
• Na
lokalnychBemowa-Lotnisko
władz pozytywnie wpływają
przede wszystkim
takie ofertę
czynniki,sportowo-rekreacyjną
jak: ocena usług w dzielnicy,
ocenę
Mieszkańcy
gorzej oceniają
dzielnicową
od
poziom zaufania
bezosobowego,
zadowolenie z życia, a także przywiązanie do dzielnicy.
respondentów
z Jelonek Północnych.
• Powyższe czynniki w znaczący sposób kształtują takie usługi, które dotyczą następujących dziedzin: jakość
obsługi
mieszkańców
w urzędzie
dzielnicy,
jakośćaktywni
usług opiekuńczych
żłobków
oraz tj.
przedszkoli
publicznych
w
 Profil
respondentów,
w którym
dominują
sportowo to osoby
młode,
w wieku 15-30
lat.
dzielnicy, jakość funkcjonowania pomocy społecznej, Straży Miejskiej oraz publicznej służby zdrowia w dzielnicy,
sposób informowania przez urząd dzielnicy mieszkańców o istotnych dla nich sprawach dotyczących aspektów
 33% mieszkańców
Bemowa
się z kompania
profilaktyczną
i pod
jej wpływem
udział
funkcjonowania
dzielnicy. Jednak
ich zetknęło
oceny wypadają
bardzo
nisko, dlatego
powinny
zostaćwzięło
potraktowane
badaniu
profilaktycznym.
Podczas gdywwpierwszej
Warszawiekolejności.
było to 34% mieszkańców.
jako te, w
które
wymagają
działań naprawczych

Zadowolenie z usług w dzielnicy

 Profil respondentów, w którym dominują ci, którzy wzięli udział

w badaniu profilaktycznym, to osoby
starsze (w wieku 60+), a także te które mają mniej niż 60 lat, utrzymują relacje z sąsiadami i są w
• Do najmniej
obszarów w dzielnicy należą: sposób informowania przez urząd dzielnicy mieszkańców
związkuchwalonych
małżeńskim.
• Mieszkańcy Ochoty oceniają słabo oceniają usługi w swojej dzielnicy.

o istotnych dla nich sprawach dotyczących aspektów funkcjonowania dzielnicy, stan dróg oraz jakość
funkcjonowania publicznej służby zdrowia.

•

Bemowo

Najlepiej oceniono następujące obszary: odległość do najbliższego centrum handlowego, stan zieleni oraz
dostępność szkół publicznych.
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