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CEL BADANIA SPOŁECZNEGO

Badając sytuację życiową mieszkańców_nek GMT, w szczególności mieszkańców_nek
obszaru rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia stworzyliśmy ankietę, w której zawarliśmy
cztery sekcje pytań dotyczących istotnych kwestii życia codziennego. Osoby przychodzące
na konsultacje były zapraszane do dobrowolnego udziału w badaniu, które prowadzone
było w formie wywiadu. Udział w badaniu był również możliwy poprzez ankietę dostępną
na stronie internetowej Fundacji Studio M6.

Pośrednim celem badania było pokazanie relacji potrzeb do możliwości, występujących
wśród osób korzystających z konsultacji w ramach projektu.  
Zależało nam na pokazaniu możliwie wiarygodnej sytuacji mieszkańców_nek Torunia 
w pierwszym półroczu 2022 roku.  

Od początku naszym założeniem było wykonanie możliwie dużej liczby ankiet w formie
wywiadu. Udział w badaniu miał być impulsem, odpowiedzi na pytania i rozmowa z osobą
prowadzącą wywiad miały dać szansę na pomyślenie o domowym budżecie, sytuacji
mieszkaniowej i stanie zdrowia, kosztach utrzymania, potrzebach rodziny itd.
Często konsekwencją wywiadu była dalsza praca nad oddłużaniem, sytuacją zawodową
czy – wspólna z Wolontariuszami_kami – nad zbudowaniem dobrego CV.

Badanie przeprowadzone zostało 
w celu zbadania 
potrzeb mieszkaniowych i sytuacji życiowej 
osób potencjalnie zainteresowanych 
wdrożeniem w gminach programu 
Społecznych Agencji Najmu w modelu 
organizacji pozarządowej.

1.
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Cel 1: Poznanie potrzeb i sytuacji życiowej oraz zidentyfikowanie grupy osób, którym
najem społeczny mógłby poprawić sytuację materialną.

Cel 2: Diagnoza społeczna osób korzystających ze wsparcia ekspertów podczas
konsultacji w ramach realizacji projektu.

Cel 3: Pokazanie potrzeb i sytuacji życiowej mieszkańców Torunia w celu inicjowania 
dyskusji o usługach społecznych, w tym najmie społecznym.
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PRZYGOTOWANIE KWESTIONARIUSZA

Metryczka 

Sytuacja ekonomiczna i motywacja do jej zmiany 

Rodzina i stan zdrowia 

Otoczenie

 
I. Wyróżnienie kategorii

       Pytania statystyczne i demograficzne, w celu określenia  
       potencjalnych grup docelowych SAN.

       Pytania dotyczące źródeł utrzymania, wydatków gospodarstwa     
       domowego oraz sytuacji mieszkaniowej pomagające zrozumieć, 
       w jakiej sytuacji znalazła się osoba ankietowana oraz jaki rodzaj 
       pomocy powinien zostać do niej skierowany w pierwszej kolejności. 

       Zbierano tutaj informacje mogące okazać się istotne z perspektywy 
       rynku mieszkaniowego: liczebność gospodarstw domowych, stan  
       zdrowia i potrzeby z nim związane.

       Pytania dotyczące otoczenia, dzielnicy, poczucia bezpieczeństwa, 
       sąsiedztwa.

 

2.
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Ankieta jest wynikiem wspólnej pracy interdyscyplinarnego zespo-
łu, składającego się z osób wolontariackich specjalizujących się 

Konstrukcja pytań powstała w oparciu o narzędzia design thinking,
zostały one skonsultowane z grupą fokusową, do której zaprosiliśmy
osoby z ekosystemu Fundacji Studio M6, zagrożone wykluczeniem
społecznym. 

 
II. Praca nad ankietą badawczą

       w obszarach: psychologii społecznej, ekonomii, aktywizacji zawo-   
       dowej oraz mieszkalnictwa. 

 



Dane demograficzne osób biorących udział w badaniu (n=41)
WYNIKI3.
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Na podstawie badania ankietowego wyróżnialiśmy
dwie grupy istotne z punktu widzenia debaty o najmie
społecznym:

Luka czynszowa (n=28) 
Kryterium dochodowe – osoby, które w ankiecie zaznaczyły dochód na 
1 osobę < 3000 zł. W pierwotnym założeniu badania tzw. lukę czynszową
określiliśmy na poziomie 2000 zł, w oparciu o diagnozę od zarządców
nieruchomości oraz danych z toruńskich OPS. Opracowując raport w czerwcu
2022 r. uwzględniliśmy inflację i wzrost wynagrodzenia minimalnego i do
ostatecznej analizy potrzeb osób z tzw. luki czynszowej przyjęliśmy kryterium
dochodowe do 3000 zł na osobę w gospodarstwie. 

Najemcy (n=28) 
Kryterium "status na rynku mieszkaniowym" – znalazły się w nim odpowiedzi
osób, które zaznaczyły, że wynajmują mieszkanie komercyjnie (z ogłoszenia),
często mieszkających w "inwestycjach", osób wynajmujących pokój, osób nie
korzystających z zasobów gminy, spółdzielni mieszkaniowej itp., osób
wynajmujących mieszkanie w kamienicy/domu po sprywatyzowaniu. 

I.

II.
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Każde z kryteriów było analizowane osobno. Oznacza to, że jeżeli osoba osiąga 
dochód do 3000 zł i wynajmuje mieszkanie/pokój na rynku komercyjnym, to jej 
odpowiedzi zostały uwzględnione w obu grupach. 



Wyniki – Luka czynszowa

KORELACJE U OSÓB Z TZW. LUKI CZYNSZOWEJ
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Wyniki – KORELACJE U OSÓB Z TZW. LUKI CZYNSZOWEJ



WynikiWyniki – KORELACJE U OSÓB Z LUKI CZYNSZOWEJ
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WynikiWyniki – KORELACJE U OSÓB Z TZW. LUKI CZYNSZOWEJ



Wyniki
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Wyniki – KORELACJE U OSÓB Z TZW. LUKI CZYNSZOWEJ
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Wyniki – Najemcy

KORELACJE W GRUPIE NAJEMCÓW
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Wyniki – KORELACJE W GRUPIE NAJEMCÓW
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Wyniki – KORELACJE W GRUPIE NAJEMCÓW
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4. WNIOSKI Z BADANIA SPOŁECZNEGO

Dla potrzeb dyskusji o najmie społecznym skupiliśmy się na dwóch kryteriach w badaniu. Kryterium dochodowym "do 3000 zł na 
jedną osobę w gospodarstwie", które wśród wielu innych czynników może spowodować, w naszej ocenie, znalezienie się osób w 
zjawisku tzw. "luki czynszowej" oraz kryterium "korzystania z najmu". 
Warto zaznaczyć, że 64% "najemców" spełnia kryterium dochodowe <3000 zł / os. miesięcznie,
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W wynikach badania naszą uwagę zwrócił fakt, iż zarobki poniżej 2000 zł na osobę w gospodarstwie deklaruje zdecydowana większość osób biorących 
udział w badaniu (82% – tzw. "luka czynszowa" i 57% – "najemcy"). Z punktu widzenia zagrożenia wykluczeniem społecznym, w tym możliwości 
regulowania własnych zobowiązań mieszkaniowych, jest to sygnał ostrzegawczy. Ponieważ, jak pokazują wyniki (kryterium dochodowego < 3000 zł/os.) 
"udział w życiu społecznym" deklaruje mniej niż połowa osób badanych. Jeżeli, obok kryterium dochodowego, weźmiemy pod uwagę "wsparcie 
otoczenia", to wśród osób, które deklarują "brak wsparcia ze strony otoczenia" (rodziny, przyjaciół, znajomych), deklarują również "brak udziału w życiu 
społecznym aż w 83%. 
Biorąc pod uwagę kryterium "status na rynku mieszkaniowym", osoby korzystające z szeroko rozumianego najmu w zdecydowanej większości nie 
deklaruje zadłużenia "po terminie" – z punktu widzenia potencjalnego korzystania z usług SAN jest to bardzo dobry sygnał. 

Sytuacja mieszkaniowa osób ze szczególnymi potrzebami z uwagi na niepełnosprawność i/lub chorobę przewlekłą rozpatrywaliśmy tylko w kryterium 
dochodowym, Jeżeli z grupy gospodarstw z dochodem na osobę <3000 zł, wyszczególnimy te, gospodarstwa, w których żyje osoba z 
niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą to dochody w tej grupie (na 1os)  są  o minimalnie wyższe, to już poczucie braku dostosowania / możliwości 
dostosowania mieszkania do potrzeb zdrowotnych wyraża aż 67% osób badanych.  

Inne obserwacje:
- gospodarstwa z dochodem na osobę <3000 zł nie posiadają oszczędności  (64%);
- 60% gospodarstw wynajmujących mieszkanie na podstawie umowy do 1 roku to gospodarstwa składające się z 3 lub więcej osób;
- "najemcy" w 43% wynajmują nieruchomość powyżej 5 lat;
- wśród "najemców"  25% gospodarstw wynajmuje mieszkania "bez umowy";
- najem na podstawie umowy jest w  50% przypadków zawarty na minimum 5 lat lub bezterminowo;
- osoby 60+ (21%), wg kryterium dochodowego, tworzą w 71% gospodarstwa dwuosobowe i wszystkie posiadają umowy najmu zawarte na dłużej niż 5 
lat.


