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•● NAROČNIK
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM
Center 144
2393 Črna na Koroškem

•● VODJA PROJEKTA
JANA ŠTRAKL
jana@skupina-fabrika.com

•● POROČILO
RAZISKAVA MERJENJA ZADOVOLJSTVA SVOJCEV OA© 2015
26. november 2015

•● IZJAVA O ZAUPNOSTI
Podjetje Skupina FABRIKA, raziskave in razvoj, d.o.o. je v skladu s kodeksom ESOMAR in
AAPOR zavezano k varovanju osebnih podatkov anketirancev. Izvajalec tako v vseh
pogledih preprečuje, da bi bilo mogoče prepoznati identiteto anketirancev. Vse
spremenljivke oziroma polja, ki bi lahko neposredno kazala na identiteto anketiranca,
so iz podatkovne baze in poročil odstranjena. Prav tako so odgovori anketirancev
fizično ločeni od podatkov anketirancev. Vsak poskus namerne identifikacije
anketiranca ali razkritje identitete anketiranca s strani naročnika ali izvajalca pomeni
kršitev zgoraj omenjenih kodeksov. Vsi podatki so skrbno varovani pred kakršnokoli
zlorabo.
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•● Opis raziskave in metodologija analize
OA© Osnovna individualna analiza s trendi skupaj s Primerjalno letno analizo vseh vključenih centrov
SPLA© predstavlja osnovo za procesne usmeritve upravljanja s kakovostjo storitev v centru. Skupaj
dajeta raziskavi podlago za sprejemanje ukrepov, postavljanje prioritet pri izboljšavah storitev, pri
čemer OA© omogoča primerjave med leti, torej spremljanje trendov individualnih rezultatov in
podrobnejši vpogled v nekatera področja zadovoljstva, SPLA© pa s primerjavo posameznega centra z
drugimi vključenimi centri, umešča individualne rezultate v širši kontekst ter tako predstavlja osnovo
za učinkovito določanje ciljev, izpostavitev prednosti centra pred drugimi ter odkrivanje področij, ki se
v primerjavi z drugimi centri izkažejo za bolj problematična.

•● Model raziskave

POMEMBNOST

Model raziskave merjenja zadovoljstva je osnovan na merjenju dveh dimenzij: zadovoljstvo s
storitvijo in pomembnost določene storitve za svojca. Namen takšnega načina merjenja je poleg
ugotovitve stanja zadovoljstva še ugotovitev stopnje izpolnjenih pričakovanj, ki se vežejo na vrednote
svojcev. Zadovoljstvo je namreč odvisno tudi od delovnega okolja in ponudbe in bolj kot je ponudba v
skladu s potrebami svojcev, večje je zadovoljstvo. Dimenzija pomembnosti nam tako omogoča
merjenje kvalitete obstoječe storitve in potreb posameznika. V modelu zato rezultate zoperstavimo
obema dimenzijama hkrati: stopnji zadovoljstva in stopnji pomembnosti, ki jo uporabiki, svojci ali
zaposleni pripisujejo različnim področjem.

KRITIČNI
ELEMENTI

POZITIVNI
ELEMENTI

NUJNE IZBOLJŠAVE

DEJAVNIKI, KI PRIVABLJAJO

Podpovprečno zadovoljstvo
Nadpovprečna pomembnost

Nadpovprečno zadovoljstvo
Nadpovprečna pomembnost

Podpovprečno zadovoljstvo
Podpovprečna pomembnost

Nadpovprečno zadovoljstvo
Podpovprečna pomembnost

MANJ POMEMBNE IZBOLJŠAVE

MANJ POMEMBNE PREDNOSTI

NEPOMEMBNI
ELEMENTI

NADZASTOPANI
ELEMENTI

ZADOVOLJSTVO
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•● Merjena področja delovanja
Raziskava zajema tista področja delovanja centra, ki pomembno prispevajo k višjemu zadovoljstvu
svojcev z delovanjem centra in boljših počutjem uporabnika. Anketni vprašalnik, s katerim merimo
zadovoljstvo svojcev, je rezultat dolgoletnih izkušenj z merjenjem zadovoljstva v varstveno delovno
centrih in zavodih za usposabljanje in predstavlja peto različico vprašalnika, ki smo jo v sodelovanju s
strokovnjaki različnih področij pripravili v letu 2015. Vprašalnik zajema dve dimenziji merjenja in sicer
zadovoljstvo ter pomembnost. S prvim skušamo ugotoviti kakšno je dejansko stanje v centru, medtem
ko nam dimenzija pomembnosti pove katere storitve in dejavniki so svojcem pomembne bolj in katere
manj, kar omogoča ciljano delo na izboljšavah.

Odnos zaposlenih
Vključenost svojcev
Samostojnost
Organizacija dela
Infrastruktura in dostopnost
Ugled
Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, nam povedo s katerimi področji so svojci zadovoljni in kako
lahko delovanje centra še izboljšamo. Za vsakega od merjenih kazalnikov je v nadaljevanju
predstavljeno kakšna je stopnja zadovoljstva ter stopnja pomembnosti na posameznem področju.
Izračunan je tudi razkorak med obema dimenzijama, pri čemer negativni razkorak nakazuje na
neizpolnitev pričakovanj svojcev ter pozitiven razkorak, ki nakazuje na to, da so ocene svojcev nad
pričakovanji.

Ob prikazu rezultatov, so le‐ti za pretekla leta obarvani s sivo barvo, v primeru, da ste v preteklih letih
že izvajali standardizirano raziskavo zadovoljstva. Ker smo pri merjenju zadovoljstva v letu 2015
uporabili posodobljen merski instrument, letni trendi niso neposredno primerljivi, kljub temu pa
omogočajo okvirno primerjavo gibanja stopnje zadovoljstva in pomembnosti na posameznem
področju. Rezultate letošnjega leta je zato potrebno pri primerjavi z rezultati prejšnjih let interpretirati
s posebno previdnostjo in zavedanjem o spremembah vprašalnika.
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1. Opis vzorca
Analiza vzorca predstavlja skupino svojce, vključeno v raziskavo oz. svojce, ki so odgovarjali na anketni
vprašalnik. Taka analiza je pomembno orodje za ugotavljanje reprezentativnosti rezultatov, saj nam
pove, kako dobro zajeti vzorec predstavlja populacijo in kako zanesljivi so podatki iz raziskave. Po
drugi strani pa nam sporoča, na katere skupine svojcev moramo biti pri naslednjem anketiranju še
posebej pozorni, saj so bodisi tokrat nad ali pod zastopani.

1.1 Velikost vzorca
V letošnjem letu je v raziskavi sodelovalo

111

svojcev.

107

111

2014

2015

0

2013

1.2 Starost svojcev
52%
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2. Spremljanje merjenih področij - kazalnikov
2.1 Zadovoljstvo z odnosom zaposlenih
4.1. Storitveno področje "DRUŽBENI UČINEK"
4.1.1. Zadovoljstvo svojcev in referenčnih oseb

Področje delovanja, ki zadeva Zadovoljstvo svojcev z odnosom zaposlenih je sestavljeno iz 2 vprašanj,
ki preverjajo ali med zaposlenimi lahko najdejo sogovornika ter ali imajo zaposleni spoštljiv odnos do
uporabnikov.
V nadaljevanju so prikazane ocene zadovoljstva na celotnem področju kot povprečne ocene
elementov/vprašanj, ki kazalnik sestavljajo, za obdobje treh let izvajanja raziskave zadovoljstva. V
poglavju o posameznih elemntih, ki sledi, so natančneje predstavljena posamezna pripadajoča
vprašanja s povprečno oceno.

2013

2014

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

0,00

2015

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,58

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,61

*

* ciljno vrednost določite sami. V pomoč naj vam bo Skupna letna primerjalna analiza, ki daje vpogled v primerjave ocen vašega centra z
drugimi. Glede na primerjavo z ostalimi se odločite kakšen je vaš cilj izboljšav (npr. višina ciljne vrednosti naj se orientira glede na najvišje in
najnižje rezultate vseh centrov – znotraj SPLA, ciljna vrednost, ki znatno presega dosežen rezultat med vsemi centri, bi bila verjetno nerealna).

Trend stopnje zadovoljstva
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2.2 Zadovoljstvo z vključenostjo svojcev
4.1. Storitveno področje "DRUŽBENI UČINEK"
4.1.1. Zadovoljstvo svojcev in referenčnih oseb

Področje delovanja, ki zadeva Zadovoljstvo svojcev z vključenostjo je sestavljeno iz 3 vprašanj, ki
preverjajo ali svojci dobijo dovolj potrebnih informacij, ali so zadovoljni z možnostjo lastnega
vključevanja v VDC, ter ali zaposleni upoštevajo svojčeve pobude, predloge ali kritike.
V nadaljevanju so prikazane ocene zadovoljstva na celotnem področju kot povprečne ocene
elementov/vprašanj, ki kazalnik sestavljajo, za obdobje treh let izvajanja raziskave zadovoljstva. V
poglavju o posameznih elemntih, ki sledi, so natančneje predstavljena posamezna pripadajoča
vprašanja s povprečno oceno.

2013

2014

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

0,00

2015

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,47

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,43

*

* ciljno vrednost določite sami. V pomoč naj vam bo Skupna letna primerjalna analiza, ki daje vpogled v primerjave ocen vašega centra z
drugimi. Glede na primerjavo z ostalimi se odločite kakšen je vaš cilj izboljšav (npr. višina ciljne vrednosti naj se orientira glede na najvišje in
najnižje rezultate vseh centrov – znotraj SPLA, ciljna vrednost, ki znatno presega dosežen rezultat med vsemi centri, bi bila verjetno nerealna).

Trend stopnje zadovoljstva
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2.3 Zadovoljstvo s samostojnostjo
4.1. Storitveno področje "DRUŽBENI UČINEK"
4.1.1. Zadovoljstvo svojcev in referenčnih oseb

Področje delovanja, ki zadeva Zadovoljstvo svojcev s samostojnostjo je sestavljeno iz 1 vprašanja, ki
preverja kako so svojci zadovoljni z vzpodbujanjem samostojnosti med uporabniki.
V nadaljevanju so prikazane ocene zadovoljstva na celotnem področju kot povprečne ocene
elementov/vprašanj, ki kazalnik sestavljajo, za obdobje treh let izvajanja raziskave zadovoljstva. V
poglavju o posameznih elemntih, ki sledi, so natančneje predstavljena posamezna pripadajoča
vprašanja s povprečno oceno.

2013

2014

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

0,00

2015

Cilj*
Dejanska
Stopnja zadovoljstva

*

0,00

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,56

*

* ciljno vrednost določite sami. V pomoč naj vam bo Skupna letna primerjalna analiza, ki daje vpogled v primerjave ocen vašega centra z
drugimi. Glede na primerjavo z ostalimi se odločite kakšen je vaš cilj izboljšav (npr. višina ciljne vrednosti naj se orientira glede na najvišje in
najnižje rezultate vseh centrov – znotraj SPLA, ciljna vrednost, ki znatno presega dosežen rezultat med vsemi centri, bi bila verjetno nerealna).

Trend stopnje zadovoljstva
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2.4 Zadovoljstvo z organizacijo dela
4.1. Storitveno področje "DRUŽBENI UČINEK"
4.1.1. Zadovoljstvo svojcev in referenčnih oseb

Področje delovanja, ki zadeva Zadovoljstvo svojcev z organizacijo dela je sestavljeno iz 2 vprašanj, ki
preverjajo ali so svojci zadovoljni z odpiralnim časom ter s prevozom uporabnikov v/iz VDC‐ja.
V nadaljevanju so prikazane ocene zadovoljstva na celotnem področju kot povprečne ocene
elementov/vprašanj, ki kazalnik sestavljajo, za obdobje treh let izvajanja raziskave zadovoljstva. V
poglavju o posameznih elemntih, ki sledi, so natančneje predstavljena posamezna pripadajoča
vprašanja s povprečno oceno.

2013

2014

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

0,00

2015

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

0,00

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,56

*

*

* ciljno vrednost določite sami. V pomoč naj vam bo Skupna letna primerjalna analiza, ki daje vpogled v primerjave ocen vašega centra z
drugimi. Glede na primerjavo z ostalimi se odločite kakšen je vaš cilj izboljšav (npr. višina ciljne vrednosti naj se orientira glede na najvišje in
najnižje rezultate vseh centrov – znotraj SPLA, ciljna vrednost, ki znatno presega dosežen rezultat med vsemi centri, bi bila verjetno nerealna).

Trend stopnje zadovoljstva
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2.5 Zadovoljstvo z infrastrukturo in dostopnostjo
4.1. Storitveno področje "DRUŽBENI UČINEK"
4.1.1. Zadovoljstvo svojcev in referenčnih oseb

Področje delovanja, ki zadeva Zadovoljstvo svojcev z infrastrukturo in dostopnostjo je sestavljeno iz 3
vprašanj, ki preverjajo ali svojci menijo, da so uporabniki tukaj varni, ali so obejkt in okolica dostopni
brez ovir, ter ali je objekt primerno opremljen in urejen.
V nadaljevanju so prikazane ocene zadovoljstva na celotnem področju kot povprečne ocene
elementov/vprašanj, ki kazalnik sestavljajo, za obdobje treh let izvajanja raziskave zadovoljstva. V
poglavju o posameznih elemntih, ki sledi, so natančneje predstavljena posamezna pripadajoča
vprašanja s povprečno oceno.

2013

2014

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

0,00

2015

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

0,00

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,59

*

* ciljno vrednost določite sami. V pomoč naj vam bo Skupna letna primerjalna analiza, ki daje vpogled v primerjave ocen vašega centra z
drugimi. Glede na primerjavo z ostalimi se odločite kakšen je vaš cilj izboljšav (npr. višina ciljne vrednosti naj se orientira glede na najvišje in
najnižje rezultate vseh centrov – znotraj SPLA, ciljna vrednost, ki znatno presega dosežen rezultat med vsemi centri, bi bila verjetno nerealna).

Trend stopnje zadovoljstva
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2.6 Ugled organizacije
4.1. Storitveno področje "DRUŽBENI UČINEK"
4.1.1. Zadovoljstvo svojcev in referenčnih oseb

Področje delovanja, ki zadeva Ugled organizacije je sestavljeno iz 1 vprašanja, ki preverjajo ali svojci
menijo, da ima organizacija v okolju dober ugled.
V nadaljevanju so prikazane ocene zadovoljstva na celotnem področju kot povprečne ocene
elementov/vprašanj, ki kazalnik sestavljajo, za obdobje treh let izvajanja raziskave zadovoljstva. V
poglavju o posameznih elemntih, ki sledi, so natančneje predstavljena posamezna pripadajoča
vprašanja s povprečno oceno.

2013

2014

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

0,00

2015

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,56

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,61

*

* ciljno vrednost določite sami. V pomoč naj vam bo Skupna letna primerjalna analiza, ki daje vpogled v primerjave ocen vašega centra z
drugimi. Glede na primerjavo z ostalimi se odločite kakšen je vaš cilj izboljšav (npr. višina ciljne vrednosti naj se orientira glede na najvišje in
najnižje rezultate vseh centrov – znotraj SPLA, ciljna vrednost, ki znatno presega dosežen rezultat med vsemi centri, bi bila verjetno nerealna).

Trend stopnje zadovoljstva
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3. Sumarni rezultati
Spodnji grafični prikaz prikazuje sumarno oceno zadovoljstva, sumarno oceno pomembnosti ter
razkorak med obema ocenama. Te ocene predstavljajo vse do sedaj omenjene kazalnike na skupnem
nivoju: Zadovoljstvo z odnosom zaposlenih, z vključenost svojcev, s samostojnostjo, z organizacijo
dela, z infrastrukturo in dostopnost, z ugledom z vsemi pripadajočimi nižjimi nivoji in elementi. To
poglavje je zanimivo predvsem zaradi primerjave splošnega zajo dovoljstva v centru med leti.
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3.1 Distribucija ocen zadovoljstva
Graf spodaj prikazuje odstotek (1) zelo nezadovoljnih, (2) nezadovoljnih, (3) srednje zadovoljnih, (4)
zadovoljnih in (5) zelo zadovoljnih svojcev v vašem zavodu. V oceni sumarnega zadovoljstva, kot že
omenjeno, so upoštevana vsa vprašanja, na katera so svojci odgovarjali.
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4. Demografske razlike
Spodnja tabela na naslednji strani prikazuje analizo variance oz. povprečne vrednosti stopnje
zadovoljstva in pomembnosti na nekaterih segmentih svojcev, ki se med seboj razlikujejo po starosti.
Zeleno obarvano polje pomeni najvišje, oranžno pa najnižje zadovoljstvo oz. pomembnost na obarvani
skupini v primerjavi z drugimi na določenem kazalniku ali podkazalniku. Branje tabele je vrstično; v
vsaki vrstici je torej z oranžno označen najnižji rezultat in z zeleno označen najvišji rezultat.

Zvezdice (*) ob odebeljenem in poševnem zapisu zadovoljstva oz. pomembnosti ponazarjajo
statistično pomembne razlike, torej več kot 95% verjetnost, da razlike med segmenti na določenem
kazalniku oz. podkazalniku obstajajo in so pomembne. Tam, kjer zvezdic ni, lahko razberemo zgolj
povprečne ocene zadovoljstva/pomembnosti te skupine, ne moremo pa trditi, da so razlike med njimi
na kazalniku/podkazalniku statistično pomembne. Z drugimi besedami, odčitava zeleno in oranžno
obarvanih povprečij je še posebej smiselna v vrstici, kjer so polja s pomembnostjo in zadovoljstvom
označena z zvezdico.
Prav tako je potrebno pozorno pregledati velikost vzorca vsake posamične skupine. Le‐ta je zapisan v
drugi vrstici tabele. V primeru manjših vzorcev je namreč pomen statistično pomembnih razlik
nekoliko manjši, saj bi za pregled realnega stanja potrebovali velike vzorce.
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Velikost vzorca:
ODNOS ZAPOSLENIH
VKLJUČENOST SVOJCEV
SAMOSTOJNOST
ORGANIZACIJA DELA
INFRASTRUKTURA IN DOSTOPNOST
UGLED
SUMARNO ZADOVOLJSTVO

Zadovoljstvo
Pomembnost
Zadovoljstvo
Pomembnost
Zadovoljstvo
Pomembnost
Zadovoljstvo
Pomembnost
Zadovoljstvo
Pomembnost
Zadovoljstvo
Pomembnost*
Zadovoljstvo
Pomembnost

14

36

58

4,67
4,65
4,44
4,36
4,58
4,46
4,58
4,62
4,47
4,62
4,42
4,23
4,52
4,51

4,51
4,68
4,30
4,60
4,56
4,65
4,48
4,61
4,59
4,81
4,70
4,79
4,50
4,69

4,65
4,84
4,51
4,67
4,54
4,74
4,59
4,63
4,63
4,84
4,60
4,76
4,57
4,76

•● Sumarne ocene zadovoljstva glede na starost svojcev
4,57

4,52
4,50

DO 45 LET
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NAD 60 LET

4.1 Razlike v zadovoljstvu glede na
STAROST SVOJCEV

OD 46 DO 60
LET

DO 45 LET
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5. Vpogled v elemente glavnih področij
Vsako od področij delovanja (t.i. kazalniki) je sestavljeno iz posameznih elementov oz. vprašanj iz
anketnega vprašalnika, obravnavnih v tem poglavju. Tabela predstavlja trend zadovoljstva (glede na
pretekla leta v primeru, da ocene obstajajo), stopnjo zadovoljstva in pomembnosti za letošnje leto in
razkorak med obema ocenama za posamezne elemente.
V kolikor trend že obstaja, to prikazujejo puščice v prvem stolpcu, ki povedo, ali je ocena zadovoljstva
na tem elementu glede na lansko leto padla (↓) ali narasla (↑). Stolpec, označen z 'ZAD' za vsak
element pove, kakšna je letošnja povprečna ocena zadovoljstva, pri čemer so zeleno obarvane
najboljše ocene (višje od 4) , zato je dodatno pozornost pri upravljanju s kakovostjo v bodoče bolje
usmeriti v področja, označena z oranžno, saj predstavljajo priložnosti za ukrepanje (nižje od 3). V
stolpcu razkoraka so zeleno obarvani vsi pozitivni razkoraki, oranžno pa vsi razkoraki, ki presegajo
razliko večjo od ene ocene (‐1) v negativno smer.
•● ODNOS ZAPOSLENIH
TREND ELEMENTI
Zaposleni imajo spoštljiv odnos do uporabnikov.
↓
Med zaposlenimi lahko najdem sogovornika.
↓

ZAD

POM

RAZ

4,63
4,59

4,74
4,74

‐0,11
‐0,15

ZAD

POM

RAZ

4,46
4,43
4,39

4,70
4,46
4,59

‐0,24
‐0,03
‐0,20

ZAD

POM

RAZ

4,56

4,67

‐0,11

ZAD

POM

RAZ

4,61
4,51

4,48
4,76

0,13
‐0,25

ZAD

POM

RAZ

4,69
4,62
4,46

4,82
4,82
4,73

‐0,13
‐0,20
‐0,27

ZAD

POM

RAZ

4,61

4,70

‐0,08

•● VKLJUČENOST SVOJCEV
TREND ELEMENTI
Dobim dovolj potrebnih informacij.
↑
Zadovoljen sem z možnostjo lastnega vključevanja v VDC.
↑
Zaposleni upoštevajo moje pobude, predloge, kritike.
↑
•● SAMOSTOJNOST
TREND ELEMENTI
V VDC‐ju se vzpodbuja samostojnost uporabnikov.
•● ORGANIZACIJA DELA
TREND ELEMENTI
Odpiralni čas VDC mi ustreza.
S prevozom uporabnikov v/iz VDC‐ja sem zadovoljen (če se vozi).
•● INFRASTRUKTURA IN DOSTOPNOST
TREND ELEMENTI
Objekt in okolica so dostopni brez ovir.
Uporabniki so v VDC‐ju varni.
Objekt je primerno opremljen in urejen.
↓
•● UGLED
TREND ELEMENTI
Organizacija ima v okolju dober ugled.
↓
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6. Dvodimezionalno pozicioniranje elementov
Opazovanje elementov iz perspektive obeh obravnavanih dimenzij (zadovoljstvo in pomembnost) je
najpreglednejše s pomočjo razsevnega grafikona, ki dvodimenzionalni prostor razdeli na štiri
kvadrante. Črta razdelitve je povprečje vseh elementov (sumarna ocena zadovoljstva in sumarna
ocena pomembnosti).
Problematičen je kvadrant levo zgoraj, kjer elementi dosegajo visoke, nadpovprečne ocene
pomembnosti in podpovprečne ocene zadovoljstva – to so kritični elementi, ki potrebujejo
izboljšave.
V kvadrantu desno zgoraj se nahajajo elementi, pri katerih velja, da so nadpovprečno
pomembni in dosegajo tudi nadpovprečno stopnjo zadovoljstva – to so pozitivni elementi
oziroma dejavniki, ki privabljajo (prednosti).
V kvadrantu levo spodaj so tisti elementi, ki so podpovprečno ocenjeni na obeh dimenzijah –
to so manj pomembni elementi in se nanašajo na manj pomembne izboljšave.

Pomembnost

V kvadrantu desno spodaj so tisti elementi, na področju katerih svojci izražajo nadpovprečno
zadovoljstvo in podpovprečna pričakovanja – ti so glede na zadovoljstvo »nad‐zastopani« in
se nanašajo na manj pomembne prednosti.

KRITIČNI ELEMENTI

POZITIVNI ELEMENTI

Podpovprečne ocene zadovoljstva
Nadpovprečne ocene pomembnosti

Nadpovprečne ocene zadovoljstva
Nadpovprečne ocene pomembnosti

MANJ POMEMBNE IZBOLJŠAVE

MANJ POMEMBNE PREDNOSTI

Podpovprečne ocene zadovoljstva
Podpovprečne ocene pomembnosti

Nadpovprečne ocene zadovoljstva
Podpovprečne ocene pomembnosti
Zadovoljstvo
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DVODIMENZIONALNO POZICIONIRANJE ELEMENTOV
POZITIVNI ELEMENTI

POMEMBNOST

KRITIČNI ELEMENTI

9

8

11

4

10

5

2

12

4,68
7

6

1
3

4,41

MANJ POMEMBNE IZBOLJŠAVE
4,34

4,55

ZADOVOLJSTVO
MANJ POMEMBNE PREDNOSTI

•● ELEMENTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Odpiralni čas VDC mi ustreza.
Dobim dovolj potrebnih informacij.
Zadovoljen sem z možnostjo lastnega vključevanja v VDC.
Med zaposlenimi lahko najdem sogovornika.
Zaposleni imajo spoštljiv odnos do uporabnikov.
Zaposleni upoštevajo moje pobude, predloge, kritike.
V VDC‐ju se vzpodbuja samostojnost uporabnikov.
Uporabniki so v VDC‐ju varni.
Objekt in okolica so dostopni brez ovir.
Objekt je primerno opremljen in urejen.
S prevozom uporabnikov v/iz VDC‐ja sem zadovoljen (če se vozi).
Organizacija ima v okolju dober ugled.
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7. Analiza odprtih odgovorov
Spodaj so po metodi razvrščanja grafično predstavljene spontane navedbe svojcev, ki se pojavijo pri
odprtih odgovorih pohval, pripomb in predlogov.
Tabela predstavlja seznam vseh navedb
(takšne kot so bile dejansko zapisane),
kjer je mogoče najti nekatere nastavke,
kako bi se ukrepov lahko lotili, da bi se v
največji meri približali željam in potrebam
svojcev. Te navedbe predstavljajo dodano
vrednost številčnim rezultatom in so
kvalitativnega značaja, saj omogočajo
globlji vpogled v zaznano stanje ter
odgovarjajo na vprašanje "zakaj".

[3]
PREDLOGI
36%

[1]
POHVALE
49%

[2]
PRIPOMBE
15%

•● RAZVRŠČENI ODPRTI ODGOVORI: POHVALE / PRIPOMBE / PREDLOGI
Odgovori so razvrščeni glede na tip navedbe. Vse navedbe z oznako številke 1 predstavljajo "pohvale",
pod oznako 2 so navedbe, ki so jih anketiranci zapisali pod "pripombe" ter navedbe z oznako 3
predstavljajo "predloge".
1 Bolje ne može biti.
1 Do sedaj sem bila z delom in vsem kar vključuje v to, da so varovanci oz. moj otrok zadovoljni, zelo zadovoljna. Upam, da bo tako tudi v
bodoče. Lep pozdrav.
1 Hvaležna sem vam za vse kar storite za naše posebne otroke, da sploh obstajate v teh težkih časih.
1 Le tako naprej in še veliko uspehov.
1 Lep pozdrav in še naprej uspešno delo, da bomo vsi zadovoljni.
1 Ostanite takšni kot ste.
1 Pohvalno - individualne potrebe posameznika.
1 Rada pridem v delavnice. Zelo sem zadovoljna z organizacijo in lokacijo ter delavnice so mi zelo všeč. Vodstvo je zelo prijazno, lepo se
lahko pogovorimo. Všeč so mi tudi oskrbovanci. Zelo si želijo pozornosti in ljubezni.
1 Sem zadovoljna z vašim delom v CUDV in bi vas pohvalila.
1 Sem zadovoljna, da moj sin hodi v službo oz. da ima varstvo v dopoldanskem času.
1 Srečna sem, ker je sin srečen pri vas.
1 Še enkrat hvala ko varujete naše brate. Jaz sem že v letih in ga težko obiščem. Jaz sem z vami zadovoljen.
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1 Še tako naprej.
1 Tudi v prihodnje si želim enako dobrega sodelovnja. V prihodnje želim še naprej uspešno delo.
1 Uporabnica se v VDC zelo dobro počuti. Rada hodi v službo.
1 V anketi ste navedli vse najpomembnejše dejavnike, pravzaprav ni več kaj dodati. Le tako naprej, v skupno zadovoljstvo uporabnikov,
vaših zaposlenih in nas staršev.
1 V vseh teh letih je bilo vse OK z vzgojiteljicami in ostalim vodstvom in upajmo, da bo tudi v prihodnje tako.
1 Vključitev v FIT program.
1 Vse stanovalce, zaposlene in nadjrene lepo pozdravljam. Zelo sem zadovoljen, ampak nič na sveti (pa tudi če je čista 5ka) ni tako
dobro, da ne bi lahko bilo boljše. Iskreno upam, želim si in verjamem, da obkrižene 5ke ne bodo poslabšale kvalitete storitev. Če boste
tako nadaljevali sem odlično zadovoljen. Hvala za vse.
1 Vsem zaposlenim v zavodu želim mnogo mnogo zdravja, sreče in poguma za vaše delo. Lepo pozdravljeni.
1 Zadovoljna sem z vsem kar storite za mojo hčer.
1 Zelo smo zadovoljni z vašim delovanjem. Zato vam v bodoče želimo še naprej uspešnega dela in poslovanja. Lepo pozdrav.
1 Želim veliko uspehov še naprej.
2 Malice so občasno-včasih manj tople. Občasno so določene malice premalo kuhane (npr. Krompir je trd, ker stoji), golaž,...določene
juhe so preveč pikantne.
2 Ne popuščajte v nobenem vidiku kakovosti zaradi šparanja.
2 Nimam pripomb.
2 Ob strokovnosti mora biti tudi ljubezen.
2 Premalo gibanja, telovadbe.
2 Za takšno delo si zaslužijo malo večje plačilo, ne pa obobožanost . Nato tudi malo glejte ne samo za vaš zaslužek od njihovega dela.
2 Žalostna sem, ker je ne morem več obiskovati zaradi moje starosti.
3 Da bi bili nekateri otroci v VDCju bolje plačani, ne pa samo 9 do 10 eur na mesec.
3 Da bi se čimvel ukvarjali z njo in jo učili pisati...
3 Da bi se večkrat srečali z osebjem, ki ima mojega otroka.
3 Da bi več telovadila in bila manj na vozičku. Razgibavanje, fizioterapije.
3 Delati bi se moralo več na samostojnosti, več bi moralo biti sprehodov v naravi in ne toliko dela v delavnici. Osebe, ki slabo vidijo in
težje hodijo pa bi morale imeti pogoje za delo prilagojene svojim sposobnostim.
3 Izredna pohvala zaposlenim v VDC Muta.
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3 Morate biti bolj resni glede gojencev i n njihovih želja (odhodi domov), ne pa jih kontra prepričevati. Ne nudite mu opcije za odhode
domov.
3 Ne tako pogosto menjava kadra po skupinah.
3 Obveščanje delavcev pri primopredaji varovancev (zaključek dela enega delavca in začetek dela drugega). Obveščanje o potrebah in
težavah gojenca.
3 Prevoz domov je prepozen. Iz Ljubljane do doma ni prevoza. Zadnji avtobus gre ob 16h, do doma imam 80km, nimam lastnega
prevoza.
3 Skupine bi morale biti manjše (5-10 oseb) in razdeljene po motnjah v duševnem razvoju, gibalni oviranosti, starosti itd.
3 Šivanje ni primerno, bolj primeren je za delo z lesom, glino in različnimi materiali.
3 Upoštevati bi se morala posameznikova želja, tudi gojenci,ki niso v institucionalnem varstvu bi morali biti prav tako vključeni v dejavnosti
zavoda (izleti, pevski zbor, ogledi). Vsi gojenci naj imajo na izbiro tabore na morjih po svojih željah.
3 Ureditev v Črno in nazaj.
3 Več poudarka (pohvala, sporočila) o uspehih uporabnikov na drugih področjih, ne le športu.
3 Želel bi, da bi osebje v CUDV bilo bolj dostopno in komunikativno za vse starše in sorodnike uporabnikov, ter da bi bilo bolje
poskrbljeno za varnost uporabnikovih oblačil.
3 Želim biti večkrat obveščena glede stanja gojenca (slabo-dobro).

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
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•● Povzetek rezultatov
V centru je vzpostavljen sistem spremljanja zadovoljstva svojcev z vključitvijo v standardizirano
raziskavo merjenja zadovoljstva, ki omogoča spremljanje trendov skozi leta ter primerjavo rezultatov z
drugimi zavodi. Vsi zbrani rezultati in informacije so osnova za usmerjeno sprejemanje ukrepov za
zagotavljanje večjega zadovoljstva svojcev.

•● Ocene splošnega zadovoljstva s trendi
5

0,00

0,00

0,00

4,49

4,65

‐0,16

4,55

4,68

‐0,14

4
3
2
1
0
‐1

2013

‐2

2014

ZADOVOLJSTVO

2015

POMEMBNOST

RAZKORAK

•● Ocene po posameznih področjih, razvrščene od najvišje do najnižje
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•● Ocene najbolje in najslabše ocenjenih elementov
Spodnji graf prikazuje odstopanja ocen zadovoljstva od skupnega povprečja. Pri tem je z zeleno
obarvano 5 najbolje ocenjenih elementov ter z oranžno 5 najslabše ocenjenih elementov.

0,14

0,08

0,07

0,07

0,06

‐0,04

‐0,08

‐0,08

‐0,12

‐0,16

Zaposleni upoštevajo moje
pobude, predloge, kritike.

Zadovoljen sem z možnostjo
lastnega vključevanja v VDC.

Objekt je primerno opremljen in
urejen.

Dobim dovolj potrebnih
informacij.

S prevozom uporabnikov v/iz VDC‐
ja sem zadovoljen (če se vozi).

Odpiralni čas VDC mi ustreza.

Organizacija ima v okolju dober
ugled.

Uporabniki so v VDC‐ju varni.

Zaposleni imajo spoštljiv odnos do
uporabnikov.

Objekt in okolica so dostopni brez
ovir.
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