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WIEK

MIESZKANIE

CZĘŚĆ ŻYCIA

121  KOBIET 21 MĘŻCZYZN

na trzecią

ANKIETOWANI: 142 osoby
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agefree.blog



28,9%
Tu, gdzie

mieszkam

23,9%
Chcę się

przeprowadzić
do mniejszej

miejscowości/
na wieś

24,6%
Chcę być
nomadą 

 i mieszkać 
 w różnych

miejscach

11,4%

45,1%
Z partnerem

10,0%
Samotnie

21,1%
Z przyjaciółmi, 

 w czymś na kształt
komuny

GDZIE CHCESZ MIESZKAĆ W TRZECIEJ CZĘŚCI ŻYCIA?

Z KIM CHCESZ MIESZKAĆ W TRZECIEJ CZĘŚCI ŻYCIA?

Chcę się
przeprowadzić
do innego kraju

7,0%
Chcę się

przeprowadzić do
większej

miejscowości/ do
miasta

4,2%
Inne

7,7%
Z innymi seniorami 

 i zapewnioną opieką
pielęgniarską

2,1%
Inne

5,6%
Z wielopokoleniową rodziną

4,9%
Z kimś młodym, 

 kto by mi pomagał (student
wynajmujący u mnie pokój,

studiujący wnuk)

3,5%
Z przyjaciółką/
przyjacielem

agefree.blog



JAKA WIZJA OSIEDLA/ MIESZKANIA PODOBA CI SIĘ NAJBARDZIEJ?

24,6%
Domek w jakimś ciepłym,

egzotycznym miejscu, 
 np. na jakiejś wyspie

18,3%
Dom kupiony/ wynajęty
razem z przyjaciółmi

20,4% Samodzielne mieszkanie 
 w budynku na osiedlu

wybudowanym dla osób 
 starszych, z dostępem do opieki

pielęgniarskiej w razie potrzeby

12,6%
Mój obecny dom/
mieszkanie

11,3%
Mieszkanie na nowym
osiedlu zaprojektowanym
bez barier, wśród rodzin 

 z dziećmi i singli

4,2%
Pokój w mieszkaniu w budynku

zaprojektowanym dla aktywnych
osób starszych, ze wspólną

kuchnią i salonem oraz 
 z dostępem do pomocy

pielęgniarskiej w razie potrzeby
(coś na kształt akademika)

2,9%
Inne

1,5%
Mieszkanie kupione/
wynajęte razem 

 z przyjaciółmi

Pokój w domu seniora
połączonym
z przedszkolem/
domem dziecka

Pokój w domu 
 seniora z pełną

obsługą

0,7%
0,7%

agefree.blog

Mieszkanie w wielopokoleniowym
domu wybudowanym z myślą
o osobach z ograniczeniami ruchu

2,8%

coliving



Chcę być nomadą i mieszkać 
 w różnych miejscach

40-49

50-59
30-39

60-69

41,2%

38,2%11,8%

8,8%

Chcę mieszkać z   przyjaciółmi,
w czymś na kształt komuny

Chcę mieszkać w domku 
 w jakimś ciepłym,

egzotycznym miejscu, 
 np. na jakiejś wyspie

Chcę mieszkać w samodzielnym
mieszkaniu w budynku na osiedlu
wybudowanym dla osób 

 starszych, z dostępem do opieki
pielęgniarskiej w razie potrzeby

40-49

50-59

30-39

60-69

46,7%

33,3%13,3%

6,7%

40-49

50-59

30-39

60-69

37,1%

31,5%

20%

11,4%

40-49

50-59
30-39

60-69

38,7%

29,0%

16,0%

6,5%70-79*

9,8%

* 2 osoby wieku 70-79 spośród 3, które
wzięły udział w ankiecie

Chcę mieszkać 
 z wielopokoleniową rodziną

(partnerem, dziećmi,
wnukami)

4 osoby  50-59

3 osoby  30-391 os.  60-69


