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1. Wprowadzenie 

 

Czas ferii zimowych dla osób mających dzieci w wieku szkolnym to tradycyjnie 

okres wielu dylematów. Każdego roku wielu rodziców decyduje jak wypełnić ten czas 

swoim pociechom. Opiekunowie chcą, aby z jednej strony podopieczni spędzili ten czas 

kreatywnie, z drugiej zaś wypoczęli i skorzystali z różnych atrakcji, nie pozwalając im na 

nudę. Wielu z nich więc decyduje się na to by ich dzieci skorzystały w tym czasie z zajęć 

różnego charakteru: edukacyjnych, ogólnorozwojowych, integracyjnych, obozów 

zimowych oraz półkolonii, także tych dostępnych lokalnie proponowanych przez gminy 

i samorządy. W niniejszym raporcie przedstawione zostaną wyniki lutowo-marcowego 

badania ankietowego właśnie tego typu oferty zajęć, która została zaproponowała w tym 

roku mieszkańcom przez Gminę Świebodzin. Układ przedstawionych wyników stanowi 

odzwierciedlenie zrealizowanych ankiet. Opracowanie składa się z uwag 

metodologicznych, charakterystyki badanej populacji, wykresów przedstawiających 

wyniki udzielonych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety oraz 

podsumowanie wraz z wnioskami i zaleceniami w celu ulepszenia przyszłej oferty. 

 

 

2. Cel badania oraz przebieg procesu badawczego  

 

Głównym celem badania było poznanie poziomu satysfakcji mieszkańców gminy 

Świebodzin z zaproponowanej oferty zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych. Dlatego 

też podjęta próba polegała na identyfikacji potrzeb mieszkańców w celu ewentualnej 

zmiany takiej lokalnej oferty czy też podniesienia jakości świadczonych zajęć dla dzieci 

w przyszłości.  

Innymi celami z punktu widzenia problematyki ankiety skierowanej do 

mieszkańców Gminy było przede wszystkim zebranie informacji o przeprowadzonych 

zajęciach dla dzieci przez poszczególne organizacje. Było to badanie ukierunkowane na 

zgromadzenie danych o subiektywnych odczuciach mieszkańców na temat oferty zajęć. 

Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące m.in. tego, która placówka ścisłej 
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współpracy z Gminą z ich punktu widzenia oferuje dzieciom najciekawsze propozycje 

spędzania czasu.  

Każda osoba wypełniająca ankietę mogła również przedstawić swoje propozycje 

zajęć, które należałoby uwzględnić przy tworzeniu przyszłorocznej oferty. Było to 

pytanie otwarte, w którym poproszono respondenta o podanie własnych pomysłów, 

propozycji. Celem tego pytania była możliwość szerszego zaangażowania mieszkańców 

Gminy Świebodzin do aktywności w procesie partycypacji. 

Kwestionariusz do przeprowadzenia badania ankietowego został przygotowany  

w wersji elektronicznej i udostępniony na portalu www.ankietaplus.pl.  

Kwestionariusze były dystrybuowane wieloma kanałami komunikacyjnymi, w tym 

poprzez: 

informację o prowadzeniu badania ankietowego umieszczoną na stronie internetowej 

Urzędu Gminy w Świebodzinie: www.konsultacje.swiebodzin.eu, 

informację o prowadzeniu badania ankietowego umieszczoną na stronie internetowej 

Urzędu Gminy poprzez baner na: www.swiebodzin.eu, 

informację w mediach społecznościowych Facebook – profil Gminy Świebodzin, 

 informację umieszczoną na wydruku promocyjnego kalendarza wydarzeń Gminy. 

Struktura kwestionariusza uwzględniała zarówno pytania zamknięte jak i otwarte, 

przy czym zdecydowanie przeważał typ pytania zamkniętego. W wybranych pytaniach  

o charakterze zamkniętym uwzględniono odpowiedź „inne”, z możliwością 

wyszczególnienia odpowiedzi, która nie znalazła się zaproponowanej kafeterii. Ponadto 

w ankiecie pojawiły się pytania ze skalą odpowiedzi od 1 do 5 (gdzie „1” oznaczało 

bardzo słabo , a „5”– bardzo dobrze). Zebrano drogą elektroniczną dokładnie 83 ankiety. 

Niniejsze opracowanie stanowi raport z przeprowadzonych badań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ankietaplus.pl/
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3. Charakterystyka badanej grupy  

 

Istotne jest, aby scharakteryzować grupę docelową, która wzięła udział w badaniu 

ankietowym skierowanym do mieszkańców. W tym celu ankieta zawierała tzw. pytania 

metryczkowe. Należało w nich odpowiedzieć na pytania o to, jaka jest struktura płci, 

wieku, wykształcenia czy liczby posiadanych dzieci przez każdego z respondentów. 

Poniżej przedstawione zostały więc podstawowe cechy społeczno-demograficzne 

badanych osób. 

 

Rys. 1. Wiek badanych respondentów 

 

 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=83.) 
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Wśród zrealizowanych ankiet najwięcej należało do osób w wieku między 31,  

a 40 rokiem życia – 55 ankiet, co stanowiło 66,3% wszystkich wypełnionych 

kwestionariuszy. Znaczący jest także udział osób w wieku 41-50 lat tj. 19 ankiet (22,9%) 

mniejszy jest wśród ankietowanych w wieku 20-30 lat – 9 ankiet (10,8%). Nie było 

żadnych respondentów w wieku 51 lat i więcej, którzy wypełniliby ankietę. Jest to ważna 

informacja z perspektywy aktywizowania osób w wieku 50+ do zaangażowania się  

w życie społeczne Gminy. Należałoby się zastanowić przy okazji tej informacji m.in. nad 

poszukaniem innych kanałów informacyjnych dla tych grup wiekowych. Jednakże 

powodem takiego stanu rzeczy być może jest też fakt, że w tym wieku nieliczna grupa 

osób posiada jeszcze dzieci w wieku szkolnym. 

 

Rys. 2. Płeć badanych respondentów 

 

 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=83.) 
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Zdecydowana większość respondentów, która wzięła udział w badaniu to kobiety 79,5%, 

które wypełniły aż 66 ankiet. Udział mężczyzn w badaniu to 20,5%, tj. 17 ankiet. Widać 

więc tutaj znaczącą dominację jednej grupy płci nad drugą. Jest to istotne z perspektywy 

spojrzenia na zaangażowanie, aktywność obywatelską. Niemniej jednak tematyka 

badania być może miała znaczenie w tym przypadku, gdyż w naszym kraju to wciąż 

kobiety górują w sferze aktywnej opieki nad dziećmi co może tłumaczyć w tym obszarze 

ich większą aktywność. 

 Przechodząc do kolejnej cechy społeczno-demograficznej jaką jest wykształcenie 

respondentów, należy zauważyć, że większość z nich legitymuje się wykształceniem 

wyższym, co stanowi 59% badanych (49 ankiet). Dość spory odsetek posiada 

wykształcenie średnie 28,9% (24 ankiety), zaś wykształcenie zawodowe posiada 12% 

badanych (10 ankiet). Nie było w grupie badanych respondentów osób z wykształceniem 

podstawowym. Te wyniki przedstawia poniższy rysunek. 

 

Rys. 3. Wykształcenie badanych respondentów 

 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=83.) 
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 Ostatnim pytaniem z tzw. „metryczki” było pytanie dotyczące liczby posiadanych 

dzieci przez badanych respondentów, co widać na poniższej rycinie. 

 

Rys. 4. Liczba dzieci badanych respondentów 

 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=83.) 

 

Większość objętych badaniem osób w Gminie Świebodzin posiada dwoje dzieci.  

Ta kategoria stanowi aż 67,5% badanych (56 ankiet), 18,1% z nich posiada jedno dziecko 

(15 ankiet). Natomiast troje dzieci bądź więcej posiada 14,5% badanych. Należy zatem 

podkreślić, iż niniejsze wyniki tożsame są z tendencjami ogólnopolskimi w zakresie 

posiadania liczby potomstwa, w których wyraźnie widać wiodący trend dla posiadania 

liczby dzieci nie większej niż dwoje. 

 Dokonując podsumowania i charakterystyki respondentów, należy zwrócić uwagę 

na to, że w większości osobami, które wzięły udział w niniejszym badaniu były kobiety, 

osoby dobrze wykształcone (większość posiada wyższe wykształcenie), w wieku 31-40 

lat i posiadające dwoje dzieci. 
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4. Wyniki badania  

 

 W ramach badania, zapytano badane osoby czy ich dzieci korzystały w tym roku 

z oferty zajęć proponowanych przez Gminę w czasie ferii zimowych, a jeśli nie to jakie 

były tego powody. Analizując wyniki ankiety widać, że większość badanych 

mieszkańców Gminy (67,5%) nie skorzystała z tej propozycji. Udział w takich zajęciach 

zadeklarowało 32,5% respondentów (tj. 27 ankiet).  

 

Rys. 5. Korzystanie z oferty zajęć dla dzieci proponowanych przez Gminę 

Świebodzin 

 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=83.) 

 

Odnosząc się do powodów tego, iż tylko dzieci ponad jednej trzeciej z badanych osób 

skorzystały z takiej oferty, należy zaznaczyć, że najczęściej wskazywanym powodem 

braku uczestnictwa był wyjazd rodzin wraz z dziećmi w tym okresie na rodzinny 

wypoczynek (26,1%). Brak obecności w miejscu zamieszkania spowodował, iż te rodziny 

nie mogły z tych propozycji skorzystać. Po blisko 15% odpowiedzi otrzymały również 

dwie inne odpowiedzi tj. skorzystaliśmy z oferty podmiotów komercyjnych na terenie  
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Gminy Świebodzin (14,8%) oraz brak mobilności i dotarcia do miejsc organizacji zajęć 

(14,8%).  Część respondentów zatem korzysta z prywatnych podmiotów, które oferują 

odpłatne formy spędzania czasu podczas ferii zimowych. Być może dla niektórych 

oferują bardziej atrakcyjne bądź dogodne dla nich godzinowo zajęcia. Dokonując 

charakterystyki drugiej odpowiedzi, widać, że dla blisko 15% mieszkańców Gminy 

istnieją bariery natury komunikacyjnej, zwłaszcza gdy mieszka się poza miastem 

Świebodzin. Może i chętnie skorzystaliby z oferty półkolonii, gdyby byli bardziej 

mobilni. 10,2% badanych osób wskazało, iż w ogóle nie są zainteresowani tego typu 

ofertą. Z kolei dla 9,1% respondentów istniały w tym czasie inne bardziej atrakcyjne 

alternatywy spędzania wolnego czasu. Dość spory odsetek bo jedna czwarta odpowiedzi 

był w grupie odpowiedzi „inne” (25%). 

Warto zaznaczyć, że to pytanie miało charakter półotwarty. Dzięki wariantowi 

odpowiedzi „inne”, każdy mógł wpisać również inne jego zdaniem powody, które 

zadecydowały o braku zainteresowania przedstawioną ofertą. Wśród najczęściej 

wskazywanych powodów były m.in.:   

-   brak czasu w ciągu dnia z uwagi na pracę opiekunów, a po godz. 15:00 już brak zajęć; 

-   mało atrakcji dla dzieci najmłodszych w wieku 3 lat i w wieku przedszkolnym; 

-  brak zajęć dla dzieci niepełnosprawnych; 

- choroba; 

- część osób wskazała także, że nie wiedziała o takiej ofercie, gdyż nie dotarła do nich 

informacja na temat zajęć; 

Poniższy wykres przedstawia wszystkie scharakteryzowane wyżej warianty 

odpowiedzi. 
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Rys. 6. Powody nie skorzystania z oferty zajęć dla dzieci proponowanych przez 

Gminę Świebodzin w czasie ferii 

 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=83.) 

 

Respondenci, którzy odpowiedzieli wcześniej na pytanie, że korzystali z oferty zajęć dla 

dzieci zaproponowanych przez Gminę Świebodzin przechodzili do kolejnego pytania, 

które dotyczyło tego czy oferta przygotowana w tym roku przez współpracujące z gminą 

podmioty takie jak: Muzeum Regionalne w Świebodzinie, Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

Biblioteka Publiczna oraz Świebodziński Dom Kultury spełniła ich oczekiwania. To, jak 

odpowiedzieli badani widać na poniższym wykresie. 
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Rys. 7. Ocena ogólnej oferty zajęć dla dzieci w czasie ferii przygotowanej przez 

Muzeum, ŚDK, OSiR i Bibliotekę w kontekście spełnienia oczekiwań mieszkańców 

Gminy 

 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=27.) 

 

Zaproponowana oferta półkolonii spełniła oczekiwania w sumie 42,5% respondentów 

(suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Problem z udzieleniem 

odpowiedzi na to pytanie miało 32,5% badanych osób, które wskazały odpowiedź 

„trudno powiedzieć”. Natomiast jedna czwarta osób korzystających z oferty w tym roku 

tj. 25% wskazało, że oferta nie spełniła ich oczekiwań (suma odpowiedzi „zdecydowanie 

nie” i „raczej nie”).  

 W kolejnym pytaniu już bardziej szczegółowo poproszono respondentów o ocenę 

poszczególnej oferty zajęć przygotowanych przez każdą z placówek współpracujących  

z Gminą. Przypomnijmy, że zajęcia jakie w tym roku zostały przygotowane to: 

- Biblioteka (zajęcia plastyczne, krzyżówki, układanie puzzli, filmy animowane); 

- Muzeum Regionalne (prezentacje multimedialne, zwiedzanie z przewodnikiem, 

wystawy); 

- Świebodziński Dom Kultury (zajęcia z samoobrony, seanse kinowe, wycieczka do 

„Papugarnii”, bal karnawałowy); 
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- Ośrodek Sportu i Rekreacji (turnieje piłki ręcznej i nożnej, pływanie na materacach, gra 

w unihokeja). 

 

Rys. 8. Ocena oferty poszczególnych zajęć dla dzieci każdej z placówek 

współpracujących z Gminą Świebodzin 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań 

 

W celu analizy oceny poszczególnych podmiotów przez badane osoby, dokonano 

zliczenia dwóch wariantów odpowiedzi: „raczej dobrze” i „bardzo dobrze”. Dzięki temu 

wyraźnie widać, iż najlepiej oceniono zajęcia dla dzieci w czasie ferii, które zaoferował 

Świebodziński Dom Kultury. Poniżej przedstawiona została w % suma odpowiedzi: 

- Świebodziński Dom Kultury -  75,9% 

- Muzeum Regionalne – 60,3% 

- Biblioteka Publiczna – 59,1% 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji – 56,7%. 

 Wygląda na to, że zajęcia kulturalne takie jak: seanse kinowe, wycieczki (wyjazd 

do „Papugarnii”) czy bal karnawałowy, które w tym roku zaproponował ŚDK, cieszą się  

największym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Świebodzin, którzy w tym czasie 

oczekują większej rozrywki kulturalnej i oderwania się od codziennej nauki. Stąd też 

mniejszą popularnością cieszą się zajęcia o charakterze edukacyjnym takie jak: 
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krzyżówki, zajęcia plastyczne czy sportowe. Jednakże jeśli chodzi o zajęcia ruchowe to 

jednocześnie w pytaniu o oczekiwania i propozycję zmian oferty dość wysoko została 

oceniona odpowiedź, iż respondenci oczekują więcej tego typu zajęć, jednakże  

z aktywnym zaangażowaniem osób prowadzących tego typu zajęcia oraz także  

w godzinach popołudniowych, nie tylko porannych. 

 W kolejnym pytaniu poproszono o odpowiedź na ile prawdopodobne jest, że  

w przyszłości dzieci respondenta skorzystają z takiej oferty półkolonii przygotowanej 

przez Gminę.  

 

Rys. 9. Ocena prawdopodobieństwa skorzystania w przyszłości z oferty zajęć dla 

dzieci w czasie ferii zaproponowanych przez Gminę Świebodzin 

 

 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=83.) 

 

Ponad 1/3 badanych osób (36,1%) deklaruje, że jest bardzo prawdopodobne, iż  

w przyszłości skorzystają z takiej oferty, natomiast 24,1%, że jest to raczej  

prawdopodobne, co w sumie daje 60,2% odpowiedzi, a więc stanowi większość 

przebadanych respondentów (50 ankiet). 25 osób, które stanowi 1/3 (30,1%) wskazuje, 

że trudno powiedzieć czy kiedyś skorzystają. A tylko 9,6% (8 ankiet) przyznało, że to jest 

to raczej mało prawdopodobne. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że nie było 
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respondentów, którzy by kategorycznie przyznało, że jest to w ogóle nieprawdopodobne 

i nie zamierzają nigdy korzystać z takiej oferty Gminy Świebodzin (0 ankiet).  

 Ostatnimi zagadnieniami w kwestionariuszu ankiety były zapytania o to, czy 

zdaniem badanych osób, zaproponowana w tym roku oferta zajęć dla dzieci w czasie ferii 

powinna zostać zmodyfikowana, a także co należałoby w związku z tym wdrożyć, 

zmienić, ulepszyć w przyszłorocznej ofercie, aby była ona bardziej atrakcyjna dla 

mieszkańców Gminy. 

 

Rys. 10. Opinia mieszkańców o modyfikacji oferty zajęć w czasie ferii 

proponowanych przez Gminę Świebodzin 

 

 

 

 Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=83.) 

 

Zdecydowana większość bo aż 67,5%  badanych osób (56 ankiet) oczekuje zmiany tej 

oferty. 19 respondentów (22,9%) wskazuje na odpowiedź, iż trudno powiedzieć. Tylko  

9,6% badanych respondentów nie oczekuje zmian i zaproponowana w tym roku oferta  

w pełni spełnia ich oczekiwania.  

 Analizując oczekiwania mieszkańców i ich propozycje zmiany oferty, największy 

odsetek odpowiedzi uzyskała propozycja wprowadzenia więcej zajęć sportowych, 

ruchowych, na które wskazało 38,9% respondentów. 24,4% z nich oczekuje więcej 

propozycji wycieczek i innych zajęć wyjazdowych odbywających się poza terenem 
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Gminy Świebodzin. Zdaniem 21,1% badanych oferta powinna zostać wzbogacona  

o więcej zajęć plastycznych i artystycznych, a 15,6% wskazało także na inne propozycje.     

 

Rys. 11. Oczekiwania mieszkańców względem przyszłej oferty zajęć dla dzieci 

proponowanych przez Gminę Świebodzin w czasie ferii zimowych  

 

 

 

Źródło: Opracowanie Ankietaplus.pl na podstawie wyników badań (N=83.) 

 

Wśród innych propozycji  były także: 

- więcej zajęć w godzinach popołudniowych; 

- dodatkowe zajęcia integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi; 

- większe zróżnicowanie zajęć z podziałem na grupy wiekowe (jako przykład podano 

Bibliotekę, która ma bardzo fajne zajęcia ale niestety kierowane głównie do małych 

dzieci); 

- zajęcia sportowe z zaangażowaniem prowadzących; 

- zorganizowanie zajęć dla dzieci 8 godzin dziennie, a nie jak dotychczas po 3-4 godziny 

(dotyczy to zwłaszcza młodszych dzieci które niestety nie mogą lub też boją się same 

poruszać po mieście);  

- spotkania kulinarne , takie jak w świetlicy inicjatyw; 
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- respondenci zwracali również uwagę na to, że Gmina Świebodzin to nie tylko dzieci z 

miasta, a więc proponują wprowadzenie chociażby części takich zajęć także dla dzieci 

mieszkających w ościennych wioskach; 

- warsztaty lub pogadanki, fora dyskusyjne, wykłady dla młodzieży 13+ w godzinach 

popołudniowych; 

- zajęcia na basenie z nauki pływania. 

 

5. Zakończenie oraz rekomendacje 

 

 Przedstawione powyżej wyniki badań stanowią jedną z prób analiz opinii 

mieszkańców Gminy Świebodzin na temat oferty usług proponowanych mieszkańcom  

i ich dzieciom w czasie ferii zimowych. Poruszone w badaniu problemy wskazały, że 

zajęcia dla dzieci proponowane przez podmioty ścisłej współpracy z Gminą są dla 

mieszkańców istotną ofertą w tym wyjątkowym okresie, kiedy opiekunowie muszą 

spędzać czas w pracy. Część z nich z tej oferty korzysta, większość jednak deklaruje że 

nie, ponieważ albo wyjeżdża w tym czasie z rodziną albo korzysta z ofert atrakcji 

prywatnych podmiotów.  Respondenci wskazali, że w większości są zadowoleni z jakości 

proponowanej przez Gminę oferty co pokazują wyniki na rys. 8. Jednak pomimo tego, iż 

oferta jest dla nich ciekawa, to wskazują również, iż nie jest pozbawiona pewnych 

mankamentów. Zaliczają do nich  np. zbyt mało zajęć w godzinach popołudniowych, zbyt 

mało zajęć sportowych prowadzonych z zaangażowaniem trenerów, brak oferty dla dzieci 

niepełnosprawnych oraz mieszkających na terenach wiejskich, czy wydłużenie zajęć do 

8 godzin dziennie, aby wypełnić dzieciom cały czas kiedy ich opiekunowie są aktywni 

zawodowo. Odpowiedzi te stanowią cenne wskazówki, które jednocześnie stanowią 

pewne zalecenia czy rekomendacje, które należałoby mieć na uwadze przy tworzeniu 

przyszłorocznej oferty półkolonii w czasie ferii zimowych przez Gminę Świebodzin.  

 Jeśli te opinie zostaną uwzględnione i przyszła oferta zostanie wzbogacona  

o proponowane rozwiązania, z pewnością przełoży się to na jeszcze lepszą ocenę oraz 

satysfakcję z oferty. Z kolei mieszkańcy będą mieli poczucie, że dla Gminy Świebodzin 

ich zdanie i opinie są ważne, a jej jednym z głównych celów jest wychodzenie naprzeciw 

oczekiwaniom także tej najmłodszej grupy mieszkańców. 
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