Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Wrocławska Diagnoza
Problemów Społecznych
Jacek Sutryk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Wrocławiu

Dr Jacek Pluta – koordynator projektu Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Wrocław, marzec 2010

Informacje podstawowe
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”,
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i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
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Organizacja i metodologia badań










Wyłoniliśmy wykonawcę badań w przetargu. Badania
realizowaliśmy w okresie sierpień – grudzień 2009:
Przeprowadzono dwa równoległe badania na próbach 2500
gospodarstw domowych i 5000 mieszkańców Wrocławia
metodą „do wyczerpania” – stopień realizacji próby
podstawowej wyniósł 40%.
Badania prowadzono z wykorzystaniem wspomagania
komputerowego (CAPI)
Respondentami w badaniach GD były głowy GD /
domownicy zorientowani w problematyce badań
Respondentami w badaniach indywidualnych byli
mieszkańcy Wrocławia w wieku 15-64 lat.

Wyniki kontroli
Zgodnie ze standardami realizacji i znacznie powyżej
obowiązujących wymagań Wykonawca skontrolował
wszystkich ankieterów w tym:
 metodami kontroli terenowej, przez telefon lub powtórna
wizytę 1278 wywiadów (łącznie),
 metodami kontroli nieterenowej (przez komputerową
analizę wywiadów) 5000 wywiadów.
 To znacznie więcej niż nakazują standardy badań
ESOMAR/OFBOR

Dobrostan gospodarstw
domowych

Średnia liczba osób w GD = 2,5
 Dzieci i ucząca się młodzież do 24 roku życia
wchodziła w skład 1159 gospodarstw domowych
(46%)
 Większe gospodarstwa domowe (min. 4 osoby)
występowały najczęściej w peryferyjnie
usytuowanych częściach miasta
 Znikoma część badanych (7% ogółu gospodarstw
domowych) była wielopokoleniowa














Średnia powierzchnia użytkowanego mieszkania x=65,26
mkw, me=55 mkw.
40,3% GD zajmuje mieszkanie 2 pokojowe, a 35,6%
mieszkania 3 pokojowe
13,9% członków GD mieszka w wynajmowanym pokoju lub
„przy rodzinie”
Bez uwzględnienia 5% najwyższych i najniższych dochodów
średni budżet GD to 3289 złotych. (me=3000zł)
W co dwudziestym gospodarstwie dochód był nie większy niż
876 złotych, co dziesiąte deklarowało dochody nie większe
niż 1200 złotych Nie mniej niż ¼ gospodarstw uzyskiwała
dochody na poziomie przynajmniej 4500 złotych, 10%
najlepiej uposażonych przyznawało się do dochodów nie
mniejszych niż 6000 złotych.
Bez oszczędności żyje 42% GD

przyłącze prądu trójfazowego 380/400V (tzw. "siła")

telefon stacjonarny
telewizja satelitarna / kablowa
szerokopasmowy dostęp do internetu (stałe łącze, Neostrada,
Dialnet itp.)
centralne ogrzewanie (MPEC / Fortum, lokalna kotłownia)
gaz z sieci
woda z miejskiego wodociągu
łazienka z wanną lub prysznicem
ustęp spłukiwany wodą
bieżąca ciepła woda
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Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób
gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym?

Żyjemy bardzo biednie, nie starcza nam
naw et na podstaw ow e potrzeby

1,9

Żyjemy skromnie, musimy na co dzień
bardzo oszczędnie gospodarow ać

18,8

Żyjemy średnio – starcza nam na co dzień,
ale musimy oszczędzać na pow ażniejsze zakupy

56,8

Żyjemy dobrze – stać nas na w iele bez
specjalnego oszczędzania

20,4

Żyjemy bardzo dobrze – możemy sobie
pozw olić na pew ien luksus

N=2475
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Żyjemy: biednie me=915 zł; skromnie me=1900; średnio
me=3000 zł; dobrze me=5000 zł; bardzo dobrze me=7750 zł

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że w gospodarstwie zabrakło
pieniędzy na:
tak, mamy
z tym stale
problemy

tak, zdarza
się dość
często

tak, zdarza
się od czasu
do czasu

N
tak, jeden,
dwa razy

nie, nigdy

czynsz i opłaty związane z
mieszkaniem
2,3

1,9

4,5

6,2

85,1

2479

żywność

1,2

1,2

3,1

2,6

91,9

2480

wydatki związane
z leczeniem

1,0

2,0

3,4

2,7

90,9

2428

edukację

0,4

0,4

1,9

1,8

95,3

2225

odzież, obuwie

1,5

1,7

4,8

3,9

88,1

2461

środki czystości i higieny
osobistej

1,0

1,3

1,8

1,5

94,5

2471

wydatki z wiązane z kulturą i
rozrywką

2,8

3,0

7,4

4,0

82,9

2392

spłatę kredytów
konsumpcyjnych

0,9

1,1

1,7

3,5

92,7

2177

Gospodarstwa mogły wskazywać na wiele problemów finansowych.

Problemy ekonomiczne gospodarstw domowych a ich lokalizacja
w przestrzeni miasta

Ogółem gospodarstwa, w których deklarowano, że stale lub często
brakuje pieniędzy na zaspokojenie którejś z wymienionych potrzeb
stanowiły 6% próby.

gospodarstwa z osobami mającymi problemy prawne o charakterze
karnym

gospodarstwa mające problemy uzależnieniami
gospodarstwa z osobami bezrobotnymi poszukującymi pracy lub na
zasiłkach przedemerytalnych
gospodarstwa z osobami niepełnosprawnymi i wymagającymi opieki
gospodarstwa w których stale lub często brakuje pieniędzy na
zaspokojenie potrzeb egzystencjalnych
gospodarstwa dzielące mieszkania z innymi lub mieszkające „u
rodziny”
gospodarstwa z 3 i więcej dziećmi na utrzymaniu

gospodarstwa z osobami w wieku 65 i więcej lat
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Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy
ktokolwiek z członków P. gospodarstwa
domowego korzystał z:

nie korzysta
(%)

Korzysta
(%)

Ogółem (N)

zajęć w lokalnym domu kultury

96,5

3,5

2495

pomocy w formie opieki bytowej (pomoc
w codziennym życiu) dla niepełnosprawnych,
niedołężnych itp.

99,6

0,4

2497

posiłków

98,7

1,3

2495

pobytu w mieszkaniu chronionym

99,9

0,1

2496

pomocy prawnej adwokata, radcy, notariusza

96,2

3,8

2494

pomocy psychologicznej

98,8

1,2

2494

z pośrednictwa pracy, poradnictwa
zawodowego (ale nie z Urzędu Pracy)

97,8

2,2

2496

szkoleń zawodowych lub przekwalifikowania
(ale nie z Urzędu Pracy)

97,7

2,3

2497

kredytów, pożyczek (także poza bankowych)

89,0

11,0

2494

pomocy w formie materialnej, rzeczowej
(żywność, odzież, różne sprzęty do
gospodarstwa, wyprawka szkolna itp.)

98,9

1,1

2497

pomocy w załatwianiu spraw urzędowych

98,6

1,4

2496

wsparcia finansowego (zapomóg, zasiłków)

96,5

3,5

2497

Badania indywidualne

Przeciętny wiek ankietowanych wynosił 42 lata
Stan cywilny.
N = 4923
rozwiedziony / rozwiedziona

7,7

wdowa / wdowiec

5,7

panna / kawaler

33,5

pozostający w związku nieformalnym

6,1

zamężna / żonaty

47,1
0,0

5,0

10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
procent

Wykształcenie
N = 4989
wyższe

35,2

średnie i pomaturalne

43,0

zasadnicze zawodowe
bez wykształcenia, podstawowe i gimnazjalne

13,9
7,9
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
procent

lepiej

gorzej

uczestniczy w zawodach imprezach sportowych

wcale

korzysta z sal gimnastycznych, centrach sportowych, basenów

bywa w centrach handlowych
bywa w zoo, ogrodzie botanicznym
chodzi (z dziećmi) w miejsca zabaw dla dzieci, świetlice
chodzi (z dziećmi) na imprezy, festyny, warsztaty dla dzieci
chodzi na imprezy sportowe (jako widz)
uczestniczy w różnych kursach, warsztatach itp. nie związanych z pracą
odwiedza muzea. galerie, wernisaże
uczestniczy w imprezach masowych, festynach itp.
chodzi do teatru, opery, filharmonii
chodzi do kina
stołuje się restauracji, punktach gastronomicznych
chodzi do klubów, pubów, kawiarni
chodzi na koncerty muzyki poważnej
chodzi koncerty muzyki rozrywkowej
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Osób, które min. 1 raz w
tygodniu spożywają piwo jest
22,7%; wino 7,0%; wódkę
3,7%
Osób stale palących jest 25%

Jak P. ocenia stan swego
zdrowia? Czy jest on

Procent

bardzo zły

1,4

raczej zły

6,0

taki sobie

21,5

raczej dobry

45,0

bardzo dobry

26,1

Ogółem

100,0

Jak ocenia P. swoją aktualną
kondycję fizyczną?

Procent

bardzo źle

1,4

słabo

8,0

dostatecznie

22,6

raczej dobrze

47,5

bardzo dobrze

20,5

Ogółem

100,0

Odsetek osób
cierpiących na:
Otyłość – 8%
Nadwagę – 31%
Niedowagę – 4%

Najbliższa
rodzina

Instytucje
państwowe i
publiczne/opieka
społeczna

Sami
zainteresowani

44,6

25,3

27,3

niepełnosprawnymi

30

50,4

15,7

obłożnie chorymi

28

54,9

13,7

Koszty opieki nad
osobami:

starszymi

wpłata pieniędzy dla organizacji społecznych (bez 1% w PIT)

honorowe oddanie krwi
organizowanie pomocy innym potrzebującym ludziom (załatwienie czegoś,
zbiórka odzieży itp.)
wspólne aktywne, "społeczne" działania sąsiadów, znajomych, / w miejscu
pracy/
przekazanie jakiejś informacji do urzędu, instytucji

przekazanie jakiejś informacji do mediów

petycja

zebranie w jakiejś publicznej sprawie

strajk

manifestacja / protest
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 Ilu

sąsiadom mówi P. "dzień dobry"? Me= 15
 O ilu sąsiadach wie P. czym się zajmują,
gdzie pracują, co robią? Me=3
 O ilu sąsiadach może P. powiedzieć, że
świadczycie sobie wzajemnie drobne
przysługi, pomoc…? Me=1
 Do ilu sąsiadów mógłby (mogłaby) się P. udać
w odwiedziny, z wizytą, bez uprzedniego
uprzedzenia i umówienia się? Me=1

Dziękuje za uwagę

www.diagnoza.um.wroc.pl
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