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GLAVNE UGOTOVITVE
V raziskavi zadovoljstva je sodelovalo 124 svojcev. Uporabljen anketni vprašalnik je standardiziran in
ga uporabljajo tudi v drugih domovih za starejše. Vprašalnik zajema bistvene sestavine zadovoljstva z
bivanjem in storitvami v domu za starejše ter omogoča kvantifikacijo rezultatov ter primerjavo
rezultatov z drugimi podobnimi organizacijami.
Najvišji delež vzorca predstavljajo svojci stari nad 60 let (37%), ter svojci, ki v Dom na obisk prihajajo
1x ali večkrat tedensko (39%).
Splošna (sumarna) ocena zadovoljstva znaša 4,28. Pri primerjavi letošnje ocene zadovoljstva z oceno v
prejšnjem merjenem obdobju ugotovimo, da ocena zadovoljstva ostaja na približno enaki ravni. Pri
tem je upoštevan interval zaupanja z odstopanjem za ‐/+ 0,1 stopnje ocene zadovoljstva, kar pomeni,
da je razlika med letošnjo in stopnjo zadovoljstva v prejšnjem merjenem obdobju manjša od 0,1, zato
trdimo, da trenda ni možno določiti, oziroma da je nespremenjen.Upoštevajoč referenčno sumarno
oceno zadovoljstva, ki predstavlja povprečno oceno zadovoljstva svojcev vseh Domov, ki so bili v
lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo zadovoljstva, ugotavljamo, da referenčna ocena
splošnega zadovoljstva znaša 4,28. Primerjava sumarne ocene zadovoljstva vaših svojce z referenčno
V splošnem ugotavljamo, da svojci najvišje ocene pripisujejo naslednjim trditvam:
• Svojemu prijatelju, ki bi iskal dom za svoje starše, bi priporočil naš dom. (4,59)
• Zaposleni so prijazni. (4,55)
• Zaposleni so spoštljivi do stanovalcev. (4,54)
• Okolica doma je lepo urejena. (4,53)
• Prostori doma so čisti in urejeni. (4,53)

Svojci najnižje ocene pripisujejo:
• Dom ponuja dovolj možnosti za redno fizično aktivnost stanovalcev (telovadbo, gibanje zunaj doma,...) (4,03)
• Soba mojega svojca v domu zgleda kot pravi dom. (4,01)
• Stanovalcem v domu ni dolgčas. (3,89)
• Stanovalci in svojci sodelujemo pri odločitvah, vezanih na stanovalca (izbira hrane, čas kopanja, obseg
nege,...). (3,83)
• Dom ima urejen kotiček za otroke obiskovalcev. (3,66)

Ugotovimo, da so glede na sumarno oceno zadovoljstva najbolj zadovoljni svojci, ki živijo izven regije,
kjer je Dom, kjer je ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,34. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko
razberemo pri svojcih, ki živijo v isti občini kot je Dom.

‐ Stran 4I49 ‐

RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA SVOJCEV 2020
DSO ILIRSKA BISTRICA

•● Opis raziskave
Standardizirana raziskava merjenja zadovoljstva omogoča kvantifikacijo uspešnosti organizacije v
različnih perspektivah: (1) perspektiva uporabnikov, (2) zaposlenih, (3) svojcev, (4) uporabnikov
pomoči na domu, (5) naročnikov kosil, (6) poslovnih partnerjev, (7) prostovoljcev in drugih deležnikov,
ki se vključujejo v proces izvajanja storitev organizacije.

POMOČ NA DOMU
•STANDARD NEGE IN
OSKRBE
•ODNOS ZAPOSLENIH
•AVTONOMIJA
•DODATNE DEJAVNOSTI
•ZASEBNOST

STANOVALCI

SVOJCI

•STANDARD NEGE IN OSKRBE
•VKLJUČENOST SVOJCEV
•ODNOS ZAPOSLENIH
•UGLED DOMA

PROSTOVOLJCI
•INTERDISCIPLINARNO
SODELOVANJE
•SPREJEMANJE VIZIJE
•KLIMA V ORGANIZACIJI
•OSEBNI IN POKLICNI
RAZVOJ

POSLOVNI PARTNERJI

ZAPOSLENI

Osnovna individualna analiza s trendi skupaj s primerjalno letno analizo vseh vključenih domov (SPLA)
predstavlja osnovo za procesne usmeritve upravljanja s kakovostjo storitev v domu. Skupaj dajeta
raziskavi podlago za sprejemanje ukrepov, postavljanje prioritet pri izboljšavah storitev, pri čemer
individualna analiza omogoča primerjave med leti, torej spremljanje trendov individualnih rezultatov
in podrobnejši vpogled v nekatera področja zadovoljstva, primerjalna analiza pa s primerjavo
posameznega doma z drugimi vključenimi domovi umešča individualne rezultate v širši kontekst ter
tako predstavlja osnovo za učinkovito določanje ciljev, izpostavitev prednosti doma pred drugimi ter
odkrivanje področij, ki se v primerjavi z drugimi domovi izkažejo za bolj problematična.

•● Metodologija
Z raziskavo vsako leto kontinuirano spremljamo zadovoljstvo ter trende. Enotna metodologija ‐ enotni
anketni vprašalniki, enotno zbiranje podatkov ter enotna obdelava podatkov ‐ poleg spremljanja
vsakoletnega trenda omogoča tudi primerjavo med sorodnimi organizacijami.

‐ Stran 5I49 ‐

RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA SVOJCEV 2020
DSO ILIRSKA BISTRICA

•● Model raziskave

POMEMBNOST

Model raziskave merjenja zadovoljstva je osnovan na merjenju dveh dimenzij: zadovoljstva s
posamezno storitvijo in njeno pomembnostjo, ki torej najprej ugotovi stanje zadovoljstva z določeno
storitvijo, nato pa poda še informacijo o stopnji doseženih pričakovanj oziroma potreb na tem
področju. Manjši kot je razkorak med tema dvema dimenzijama, višja je stopnja zadovoljitve potreb
posameznika.
Zadovoljstvo uporabnikov storitev je odvisno tudi od ponudbe storitev in bolj kot je ponudba v skladu
s potrebami uporabnikov, 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 stanovalci, svojci ali zaposleni
pripisujejo različnim področjem.

POZITIVNI
ELEMENTI

KRITIČNI
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

•● Merjena področja delovanja
Raziskava zajema tista področja delovanja doma, ki pomembno prispevajo k višjemu zadovoljstvu
svojcev z bivanjem stanovalcev v domu. Anketni vprašalnik, s katerim merimo zadovoljstvo svojcev, je
rezultat dolgoletnih izkušenj z merjenjem zadovoljstva v domovih za starejše in predstavlja šesto
različico vprašalnika, ki smo jo v sodelovanju s strokovnjaki različnih področij pripravili v letu 2017.
Vprašalnik zajema dve dimenziji merjenja in sicer zadovoljstvo ter pomembnost. S prvim skušamo
ugotoviti kakšno je dejansko stanje v domu, medtem ko nam dimenzija pomembnosti pove katere
storitve in dejavniki so svojcem pomembne bolj in katere manj, kar omogoča ciljano delo na
izboljšavah.
Področja zajeta v raziskavi so tudi del sistema
upravljanja s kakovostjo oz. doseganja poslovne
odličnosti E‐Qalin, ki vključuje strukture, procese
in rezultate ustanove. V poročilu so tako
upoštevani tudi kriteriji in kazalniki po poslovniku
modela kakovosti. Opisi so označeni z ikono knjige.
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1. Opis vzorca
V analizi vzorca je predstavljena skupina svojcev, vključenih v raziskavo, oziroma svojci, ki so
odgovarjali na anketni vprašalnik. Ta 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 124 svojcev.

124
77

73

2018

2019

2020

1.2 Starost svojcev
37%
33%
20%
9%

V vzorec raziskave je vključenih največ svojcev, ki
so stari nad 60 let. Teh svojcev je 37%. Sledijo jim
svojci stari od 46 do 60 let, in sicer 33%. Najmanj
svojcev vključenih v vzorec anketiranja je starih do
30 let.

BREZ
ODGOVORA
(n=25)

NAD 60 LET
(n=46)

OD 46 DO
60 LET
(n=41)

OD 31 DO
45 LET
(n=11)

DO 30 LET
(n=1)

1%

1.3 Odnos do stanovalca
56%
V vzorec raziskave je vključenih največ svojcev, ki
so stanovalcu/ki hči/sin (n=69). Teh svojcev je
56%. Sledijo jim svojci, ki so stanovalcu/ki
brat/sestra (n=6), in sicer 5%. Najmanj svojcev
vključenih v vzorec anketiranja so stanovalcu/ki
prijatelj, znanec (n=3).
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BREZ
ODGOVORA…

DRUGO
(n=13)

ZAKONEC/ZU
NAJZAKONS…

2%
PRIJATELJ,
ZNANEC (n=3)

2%

10%

5%
BRAT/SESTRA
(n=6)

4%
VNUK/VNUKI
NJA (n=5)

HČI/SIN
(n=69)

21%
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1.4 Pogostost obiskov
39%
27%

24%

BREZ
ODGOVORA
(n=30)

1X ALI
VEČKRAT
MESEČNO…

1X ALI
VEČKRAT
TEDENSKO…

VSAK ALI
SKORAJ
VSAK DAN…

1X ALI
VEČKRAT
LETNO…

6%

5%

V vzorec raziskave je vključenih največ svojcev, ki v
Dom na obisk prihajajo 1x ali večkrat tedensko.
Teh svojcev je 39 %. Sledijo jim svojci, ki prihajajo
na obisk 1x ali večkrat mesečno, in sicer 27 %.
Najmanj svojcev vključenih v vzorec anketiranja
prihaja na obisk 1x ali večkrat letno ali vsak dan.

1.5 Kraj bivanja
35%
V vzorec raziskave je vključenih največ svojcev, ki
bivajo V ISTI OBČINI KOT JE DOM (n=43). Teh
svojcev je 35%. Sledijo jim svojci, ki bivajo IZVEN
REGIJE, KJER JE DOM (n=42), in sicer so ti svojci
zastopani s 34% deležem.

34%
21%
10%

V ISTI OBČINI V ISTI REGIJI IZVEN REGIJE,
BREZ
KOT JE DOM KOT JE DOM KJER JE DOM ODGOVORA
(n=43)
(n=13)
(n=42)
(n=26)

1.6 Če bi za svojega svojca spet izbiral/a domsko varstvo, bi ponovno
izbral/a ta Dom.
DA (n=89); 72%
BREZ ODGOVORA
(n=28); 23%
NE (n=2); 2%

NE VEM (n=5); 4%

Svojce smo povprašali, ali bi ponovno izbrali vaš Dom, če bi ponovno izbirali domsko varstvo. Z
odgovori svojcev na to vprašanje pridobite vpogled v občutke svojcev o vašem Domu v širšem smislu.
Ugotovimo, da največ svojcev navaja, da bi ponovno izbralo vaš Dom. Taki svojci so zastopani v 72%
deležu. Svojci, ki navajajo, da ne bi ponovno izbralo vašega Doma, so zastopani v manjši meri in sicer
2%. Pri tem je odgovor 'ne vem' podalo 4% svojcev.
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2. Spremljanje merjenih področij - kazalnikov
V nadaljevanju so predstavljeni vsi kriteriji oz. področja, zajeta v raziskavo. Opisi posameznega kriterija
izhajajo iz poslovnika E‐Qalin, vseevropskega modela upravljanja s kakovostjo v domovih za starejše.
Za vsak kriterij je tako v nadaljevanju zabeležena dosežena ocena zadovoljstva, ocena pomembnosti,
razkorak med obema ocenama ter trend glede na pretekla leta v primeru, da je vaša organizacija tudi
v preteklosti že bila vključena v standardizirano raziskavo zadovoljstva.

•● Primerjava na podlagi referenčne ocene zadovoljstva
Za lažjo interpretacijo vrednosti ocen zadovoljstva je v grafu prikazana tudi dosežena povprečna ocena
zadovoljstva na posameznem področju v preteklem letu. Ta referenčna ocena predstavlja povprečje
vseh domov, ki so se v lanskem letu vključili v standardizirano raziskavo zadovoljstva.

Vzorec
Standardizirana raziskava v letu 2019:

2019

•● V raziskavi je sodelovalo 60 domov za starejše.
•● Skupno je na anketni vprašalnik odgovarjalo 3217 svojcev.

STAROST SVOJCEV

2%

9%

DO 30 LET
OD 31 DO 45 LET

49%

OD 46 DO 60 LET
39%

NAD 60 LET

POGOSTOST OBISKOV

8%
23%
19%
VSAK ALI SKORAJ VSAK DAN
1X ALI VEČKRAT TEDENSKO
1X ALI VEČKRAT MESEČNO
1X ALI VEČKRAT LETNO

51%
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2.1 NEGA IN OSKRBA
[vidik] 4.1. SVOJCI IN DRUGE POMEMBNE OSEBE
[kriterij] 4.1.1. Sodelovanje s svojci in drugimi pomembnimi osebami ‐ NEGA IN OSKRBA
Svojci so najpomembnejši partnerji domov za starejše. Od prvega stika do izselitve oz. smrti stanovalca igrajo ključno vlogo. S tem
kriterijem se ocenijo ustrezne oblike sodelovanja in sodelovanje samo. Raziskujemo, kako se zagotavlja komuniciranje in obveščanje
ter njuno stalno izboljševanje. V središču tega kriterija je tudi vključevanje in sodelovanje z drugimi odnosnimi osebami, sem spadajo
med drugim prijatelji, sosedje in uradno imenovani skrbniki/ zastopniki. Razmislimo, kako lahko dom za starejše prispeva k
povečanju kakovosti življenja stanovalcev z vključevanjem svojcev in drugih pomembnih oseb.

NEGA IN OSKRBA
Ker v starosti obstaja povečana ranljivost za bolezen in večja verjetnost zbolevanja, morajo zaposleni, ki skrbijo za nego in oskrbo,
svoje delo opravljati kakovostno, upoštevati elemente sodobnega zdravljenja in zdravstvene nege, predvsem individualni pristop,
celostno obravnavo in delo po procesni metodi, v katerega morajo vključiti celoten negovalni tim in tudi svojce.

2018

2019

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,24

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,37

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,28

*

* ciljno vrednost določite sami. V pomoč naj vam bo Skupna letna primerjalna analiza, ki daje vpogled v primerjave ocen vašega doma z
drugimi domovi. 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 domov.

 INTERPRETACIJA REZULTATOV:
 Ocena zadovoljstva na področju nege in oskrbe v letošnjem letu znaša 4,28.
 Pri primerjavi letošnje ocene zadovoljstva z oceno v prejšnjem merjenem obdobju
ugotovimo, da ocena zadovoljstva ostaja na približno enaki ravni. Pri tem je upoštevan
interval zaupanja z odstopanjem za ‐/+ 0,1 stopnje ocene zadovoljstva, kar pomeni, da je
razlika med letošnjo in stopnjo zadovoljstva v prejšnjem merjenem obdobju manjša od 0,1,
zato trdimo, da trenda ni možno določiti, oziroma da je nespremenjen.
Upoštevajoč referenčno oceno zadovoljstva tega kazalnika, ki predstavlja povprečno oceno
zadovoljstva svojcev vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo
zadovoljstva, ugotavljamo, da:
 Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 4,22.
 Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem področju z referenčno oceno pokaže, da
je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.

5

4,24

4,79

‐0,55

NEGA IN OSKRBA
4,37 4,84 ‐0,47

4,28

4,71

‐0,43

4,22

4
3
2
1
0
‐1

2018
ZADOVOLJSTVO

2019
POMEMBNOST

2020

RAZKORAK

REFERENČNA OCENA ZADOVOLJSTVA

Trend stopnje
zadovoljstva
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 Pregled kazalnika:

niti niti

strinjam
se

zelo se
strinjam











referenčna
ocena

Stanovalec je deležen kakovostne
nege in oskrbe ter rehabilitacije.

n

se ne
strinjam

trend

Frekvenčna distribucija

sploh ne
strinjam

povprečno
zadovoljstvo

Kazalnik nega in oskrba je sestavljen iz dveh elementov, predstavljenih v spodnji tabeli. Za vsako izmed
trditev iz anketnega vprašalnika je prikazana frekvenčna porazdelitev odgovorov, trend ocene
zadovoljstva ter referenčna ocena. V sklopu frekvenčne porazdelitve odgovorov je na voljo podatek o
številu svojcev, ki so izrazili svoje mnenje s posamezno trditvijo, in delež svojcev, ki je dodelil
posamezne ocene.

4,26

↓

4,23

4,30

↓

4,21

41%
46%

117

11%
1%
1%
47%
40%

Zaupam domskemu zdravniku.

121

9%
2%
2%

Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Stanovalec je deležen kakovostne nege in oskrbe ter
rehabilitacije.' znaša 4,26. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen.
Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,23. Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na
tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od
lanskega povprečja.

Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Zaupam domskemu zdravniku.' znaša 4,3. Glede na
preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem
elementu znaša 4,21. Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem elementu z referenčno oceno
pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
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2.2. SAMOSTOJNOST, AKTIVNOST
[vidik] 4.1. SVOJCI IN DRUGE POMEMBNE OSEBE
[kriterij] 4.1.1. Sodelovanje s svojci in drugimi pomembnimi osebami ‐ SAMOSTOJNOST, AKTIVNOST
Dnevne aktivnosti kot pogoj za polno, zadovoljno in zdravo življenje starejših predstavljajo množico
aktivnosti, s katerimi se zagotavlja aktivnejše vključevanje v socialno okolje in vzdrževanje psihofizične
kondicije. Za vzdrževanje kvalitete življenja v obdobju starejšega odraslega je ključna redna vsakodnevna
telesna dejavnost v priporočenem obsegu, glede na lastne zmožnosti in omejitve. Kakovostne aktivnosti
pozitivno vplivajo na prebijanje osame, na preseganje izključenosti iz socialnega življenja ter na
pripravljenost pomagati sebi in drugim, intrageneracijsko in intergeneracijsko.

2018

2019

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,16

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,26

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,14

*

* ciljno vrednost določite sami. V pomoč naj vam bo Skupna letna primerjalna analiza, ki daje vpogled v primerjave ocen vašega doma z
drugimi domovi. 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 domov.

 INTERPRETACIJA REZULTATOV:
 Ocena zadovoljstva na področju samostojnosti in aktivnosti v letošnjem letu znaša 4,14.
 Pri primerjavi letošnje ocene zadovoljstva z oceno v prejšnjem merjenem obdobju
ugotovimo, da se je ocena zadovoljstva znižala. Pri tem je upoštevan interval zaupanja z
odstopanjem za ‐/+ 0,1 stopnje ocene zadovoljstva. V kolikor bi bila razlika med letošnjo in
stopnjo zadovoljstva v prejšnjem merjenem obdobju manjša od 0,1, bi trdili, da trenda ni
možno določiti, oziroma da je nespremenjen.
Upoštevajoč referenčno oceno zadovoljstva tega kazalnika, ki predstavlja povprečno oceno
zadovoljstva svojcev vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo
zadovoljstva, ugotavljamo, da:
 Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 4,31.
 Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem področju z referenčno oceno pokaže, da
je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega povprečja.

4,16

4,49

‐0,33
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 Pregled kazalnika:
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strinjam

trend
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sploh ne
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povprečno
zadovoljstvo

Kazalnik samostojnost, aktivnost je sestavljen iz štirih elementov, predstavljenih v spodnji tabeli. Za
vsako izmed trditev iz anketnega vprašalnika je prikazana frekvenčna porazdelitev odgovorov, trend
ocene zadovoljstva ter referenčna ocena. V sklopu frekvenčne porazdelitve odgovorov je na voljo
podatek o številu svojcev, ki so izrazili svoje mnenje s posamezno trditvijo, in delež svojcev, ki je
dodelil posamezne ocene.

4,35

↓

4,39

4,28

↓

4,43

4,03

↓

4,28

3,89

↓

4,13

41%

Pravila v domu so razumna in
smiselna.

Dom ponuja dovolj dodatnih
dejavnosti za preživljanje prostega
časa (pevski zbor, ustvarjalne
delavnice,...).
Dom ponuja dovolj možnosti za
redno fizično aktivnost stanovalcev
(telovadbo, gibanje zunaj doma,...)

53%

119

6%
0%
0%
45%
42%

99

8%
3%
1%
32%
47%

111

14%
5%
2%
31%
39%

Stanovalcem v domu ni dolgčas.

105

18%
10%
2%

Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Pravila v domu so razumna in smiselna.' znaša 4,35. Glede na
preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša
4,39. Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših
svojcev v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega povprečja.
Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Dom ponuja dovolj dodatnih dejavnosti za preživljanje prostega
časa (pevski zbor, ustvarjalne delavnice,...).' znaša 4,28. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva
negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,43. Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na
tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega
povprečja.
Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Dom ponuja dovolj možnosti za redno fizično aktivnost
stanovalcev (telovadbo, gibanje zunaj doma,...)' znaša 4,03. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene
zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,28. Primerjava ocene zadovoljstva vaših
svojcev na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko nižje od
lanskega povprečja.
Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Stanovalcem v domu ni dolgčas.' znaša 3,89. Glede na preteklo
merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,13.
Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev
v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega povprečja.
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2.3. ODNOS ZAPOSLENIH
[vidik] 4.1. SVOJCI IN DRUGE POMEMBNE OSEBE
[kriterij] 4.1.1. Sodelovanje s svojci in drugimi pomembnimi osebami ‐ ODNOS ZAPOSLENIH
Pri zagotavljanju razumevajočega, humanega in varnega okolja ima pomembno vlogo negovalno osebje in
ostali zaposleni, s katerimi so stanovalci v stiku. Osebje, ki dela s starostniki, mora imeti znanja o vedenju v
starosti, medčloveških odnosih, umiranju in smrti, komunikaciji s stanovalci in njihovimi svojci. Zaposleni
morajo biti varovancem in svojcem v pomoč in oporo. Smisel delovanja z varovanci je v tem, da jim
pomagajo doseči čim višjo raven zdravja in dobrega počutja.

2018

2019

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,19

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,41

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,38

*

* ciljno vrednost določite sami. V pomoč naj vam bo Skupna letna primerjalna analiza, ki daje vpogled v primerjave ocen vašega doma z
drugimi domovi. 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 domov.

 INTERPRETACIJA REZULTATOV:
 Ocena zadovoljstva na področju odnosa zaposlenih v letošnjem letu znaša 4,38.
 Pri primerjavi letošnje ocene zadovoljstva z oceno v prejšnjem merjenem obdobju
ugotovimo, da ocena zadovoljstva ostaja na približno enaki ravni. Pri tem je upoštevan
interval zaupanja z odstopanjem za ‐/+ 0,1 stopnje ocene zadovoljstva, kar pomeni, da je
razlika med letošnjo in stopnjo zadovoljstva v prejšnjem merjenem obdobju manjša od 0,1,
zato trdimo, da trenda ni možno določiti, oziroma da je nespremenjen.
Upoštevajoč referenčno oceno zadovoljstva tega kazalnika, ki predstavlja povprečno oceno
zadovoljstva svojcev vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo
zadovoljstva, ugotavljamo, da:
 Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 4,33.
 Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem področju z referenčno oceno pokaže, da
je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
5
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Kazalnik odnos zaposlenih je sestavljen iz štirih elementov, predstavljenih v spodnji tabeli. Za vsako
izmed trditev iz anketnega vprašalnika je prikazana frekvenčna porazdelitev odgovorov, trend ocene
zadovoljstva ter referenčna ocena. V sklopu frekvenčne porazdelitve odgovorov je na voljo podatek o
številu svojcev, ki so izrazili svoje mnenje s posamezno trditvijo, in delež svojcev, ki je dodelil
posamezne ocene.

4,13

↓

4,10

4,31

↓

4,25

4,54

↑

4,43

4,55

↓

4,51

37%

Zaposleni si vzamejo čas za
pogovore s stanovalci.

Imam občutek, da je zaposlenim res
mar za stanovalce.

46%

112

12%
4%
2%
48%
41%

117

8%
1%
3%
58%

Zaposleni so spoštljivi do
stanovalcev.

38%

115

3%
1%
0%
61%
34%

Zaposleni so prijazni.

114

5%
0%
0%

Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Zaposleni si vzamejo čas za pogovore s stanovalci. ' znaša 4,13.
Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem
elementu znaša 4,1. Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je
zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Imam občutek, da je zaposlenim res mar za stanovalce.' znaša
4,31. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem
elementu znaša 4,25. Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je
zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Zaposleni so spoštljivi do stanovalcev.' znaša 4,54. Glede na
preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša
4,43. Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših
svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Zaposleni so prijazni.' znaša 4,55. Glede na preteklo merjeno
obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,51. Primerjava
ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem
letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
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2.4. OBVEŠČANJE
[vidik] 4.1. SVOJCI IN DRUGE POMEMBNE OSEBE
[kriterij] 4.1.1. Sodelovanje s svojci in drugimi pomembnimi osebami ‐ OBVEŠČANJE
Obveščanje svojcev o spremembah zdravstvenega stanja in splošnem počutju stanovalca velja za
pomemben indikator komunikacije in pretočnosti podatkov v organizaciji. Svojci od zaposlenih pričakujejo
ažurnost informacij in na splošno informacijam, prejetih s strani oseb, zadolženih za spremljanje stanja
stanovalca, pripisujejo večjo zanesljivost kot tistim, ki jo prejmejo s strani stanovalca. Prav tako je potrebno
zagotoviti najvišji standard v ravnanju pri obveščanju svojcev kot je objektivnost in zaupnost podanih
informacij.

2018

2019

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,39

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,47

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,42

*

* ciljno vrednost določite sami. V pomoč naj vam bo Skupna letna primerjalna analiza, ki daje vpogled v primerjave ocen vašega doma z
drugimi domovi. 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 domov.

 INTERPRETACIJA REZULTATOV:
 Ocena zadovoljstva na področju obveščanja v letošnjem letu znaša 4,42.
 Pri primerjavi letošnje ocene zadovoljstva z oceno v prejšnjem merjenem obdobju
ugotovimo, da ocena zadovoljstva ostaja na približno enaki ravni. Pri tem je upoštevan
interval zaupanja z odstopanjem za ‐/+ 0,1 stopnje ocene zadovoljstva, kar pomeni, da je
razlika med letošnjo in stopnjo zadovoljstva v prejšnjem merjenem obdobju manjša od 0,1,
zato trdimo, da trenda ni možno določiti, oziroma da je nespremenjen.
Upoštevajoč referenčno oceno zadovoljstva tega kazalnika, ki predstavlja povprečno oceno
zadovoljstva svojcev vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo
zadovoljstva, ugotavljamo, da:
 Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 4,37.
 Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem področju z referenčno oceno pokaže, da
je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.

4,39

4,77

‐0,38

OBVEŠČANJE
4,47 4,86 ‐0,39

4,42

4,79

‐0,37

5

4,37

4
3
2
1
0
‐1

2018
ZADOVOLJSTVO

2019
POMEMBNOST

2020

RAZKORAK

REFERENČNA OCENA ZADOVOLJSTVA

Trend stopnje
zadovoljstva

‐ Stran 16I49 ‐

=

RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA SVOJCEV 2020
DSO ILIRSKA BISTRICA

 Pregled kazalnika:
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Kazalnik obveščanje je sestavljen iz dveh elementov, predstavljenih v spodnji tabeli. Za vsako izmed
trditev iz anketnega vprašalnika je prikazana frekvenčna porazdelitev odgovorov, trend ocene
zadovoljstva ter referenčna ocena. V sklopu frekvenčne porazdelitve odgovorov je na voljo podatek o
številu svojcev, ki so izrazili svoje mnenje s posamezno trditvijo, in delež svojcev, ki je dodelil
posamezne ocene.

4,31

↓

4,28

4,52

↑

4,46

49%
37%

112

12%
2%
1%
65%
28%

113

4%
2%
2%

Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Ko potrebujem informacije o zdravstvenem stanju
stanovalca, se lahko obrnem na domskega zdravnika.' znaša 4,31. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend
ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,28. Primerjava ocene
zadovoljstva vaših svojcev na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev v
letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.

Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Vem, na koga od zaposlenih naj se obrnem, ko
potrebujem informacije o počutju svojca.' znaša 4,52. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene
zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,46. Primerjava ocene
zadovoljstva vaših svojcev na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev v
letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
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2.5. SODELOVANJE S SVOJCI
[vidik] 4.1. SVOJCI IN DRUGE POMEMBNE OSEBE
[kriterij] 4.1.1. Sodelovanje s svojci in drugimi pomembnimi osebami ‐ SODELOVANJE S SVOJCI
Ločenost od zunanjega sveta se zmanjšuje tudi z ohranjanjem prejšnjega načina življenja in s stiki s
pomembnimi osebami iz življenja posameznika. Raziskave kažejo, da posamezniku prav to daje smisel
nadaljnjega življenja ter pomembno vpliva na občutek, da lahko odločajo o sebi samostojno. Velik pomen
imajo za uporabnike stiki z domačimi in domačim okoljem, saj jim dajejo občutek pomembnosti in veselje
do življenja.

2018

2019

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,18

2020
Cilj*
Dejanska
Stopnja zadovoljstva

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,30

*

*

4,12

*

* ciljno vrednost določite sami. V pomoč naj vam bo Skupna letna primerjalna analiza, ki daje vpogled v primerjave ocen vašega doma z
drugimi domovi. 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 domov.

 INTERPRETACIJA REZULTATOV:
 Ocena zadovoljstva na področju sodelovanja s svojci v letošnjem letu znaša 4,12.
 Pri primerjavi letošnje ocene zadovoljstva z oceno v prejšnjem merjenem obdobju
ugotovimo, da se je ocena zadovoljstva znižala. Pri tem je upoštevan interval zaupanja z
odstopanjem za ‐/+ 0,1 stopnje ocene zadovoljstva. V kolikor bi bila razlika med letošnjo in
stopnjo zadovoljstva v prejšnjem merjenem obdobju manjša od 0,1, bi trdili, da trenda ni
možno določiti, oziroma da je nespremenjen.
Upoštevajoč referenčno oceno zadovoljstva tega kazalnika, ki predstavlja povprečno oceno
zadovoljstva svojcev vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo
zadovoljstva, ugotavljamo, da:
 Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 4,23.
 Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem področju z referenčno oceno pokaže, da
je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega povprečja.
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 Pregled kazalnika:

Stanovalci in svojci sodelujemo pri
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Kazalnik sodelovanje s svojci je sestavljen iz dveh elementov, predstavljenih v spodnji tabeli. Za vsako
izmed trditev iz anketnega vprašalnika je prikazana frekvenčna porazdelitev odgovorov, trend ocene
zadovoljstva ter referenčna ocena. V sklopu frekvenčne porazdelitve odgovorov je na voljo podatek o
številu svojcev, ki so izrazili svoje mnenje s posamezno trditvijo, in delež svojcev, ki je dodelil
posamezne ocene.
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↓

4,63
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↑

3,82

51%
42%
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4%
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31%
37%

100
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Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Dom je odprt za sodelovanje z okoljem (na obisk v
dom prihajajo številna društva, pevski zbori, otroci,...).' znaša 4,41. Glede na preteklo merjeno obdobje je
trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,63. Primerjava
ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev
v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega povprečja.

Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Stanovalci in svojci sodelujemo pri odločitvah,
vezanih na stanovalca (izbira hrane, čas kopanja, obseg nege,...).' znaša 3,83. Glede na preteklo merjeno
obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 3,82.
Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo
vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
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2.6. ZASEBNOST
[vidik] 4.1. SVOJCI IN DRUGE POMEMBNE OSEBE
[kriterij] 4.1.1. Sodelovanje s svojci in drugimi pomembnimi osebami ‐ ZASEBNOST
Svojci in drugi obiskovalci stanovalcev so pomembni za ohranjanje stika stanovalca z zunanjim okoljem, ki
igra pomembno vlogo pri preprečevanju brezvoljnosti, neaktivnosti in vdanosti v usodo. Prav zato je pri
teh stikih pomembno omogočanje zasebnosti, ki vpliva na kakovostne medosebne odnose prisotnih in
spontanost v odnosih.

2018

2019

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,25

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,41

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,38

*

* ciljno vrednost določite sami. V pomoč naj vam bo Skupna letna primerjalna analiza, ki daje vpogled v primerjave ocen vašega doma z
drugimi domovi. 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 domov.

 INTERPRETACIJA REZULTATOV:
 Ocena zadovoljstva na področju zasebnosti v letošnjem letu znaša 4,38.
 Pri primerjavi letošnje ocene zadovoljstva z oceno v prejšnjem merjenem obdobju
ugotovimo, da ocena zadovoljstva ostaja na približno enaki ravni. Pri tem je upoštevan
interval zaupanja z odstopanjem za ‐/+ 0,1 stopnje ocene zadovoljstva, kar pomeni, da je
razlika med letošnjo in stopnjo zadovoljstva v prejšnjem merjenem obdobju manjša od 0,1,
zato trdimo, da trenda ni možno določiti, oziroma da je nespremenjen.
Upoštevajoč referenčno oceno zadovoljstva tega kazalnika, ki predstavlja povprečno oceno
zadovoljstva svojcev vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo
zadovoljstva, ugotavljamo, da:
 Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 4,39.
 Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem področju z referenčno oceno pokaže, da
je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega povprečja.
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 Pregled kazalnika:
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Kazalnik zasebnost je sestavljen iz enega elementa, predstavljenega v spodnji tabeli. Za trditev iz
anketnega vprašalnika je prikazana frekvenčna porazdelitev odgovorov, trend ocene zadovoljstva ter
referenčna ocena. V sklopu frekvenčne porazdelitve odgovorov je na voljo podatek o številu svojcev,
ki so izrazili svoje mnenje s trditvijo, in delež svojcev, ki je dodelil posamezne ocene.

4,38

↓

4,39

54%
34%

112

8%
2%
2%

Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Ko sem na obisku, imamo zagotovljeno dovoljšno
mero zasebnosti.' znaša 4,38. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen.
Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,39. Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na
tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko nižje od
lanskega povprečja.
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2.7. MOŽNOST POGOVORA
[vidik] 4.1. SVOJCI IN DRUGE POMEMBNE OSEBE
[kriterij] 4.1.1. Sodelovanje s svojci in drugimi pomembnimi osebami ‐ MOŽNOST POGOVORA
Enako kot uporabniki, tudi njihovi svojci pričakujejo od zaposlenih emocionalno delo in upoštevanje
posameznikove individualnosti in enkratnosti, poleg opravljanja vsakodnevnih nalog. Svojci od zaposlenih
zahtevajo precej osebne zrelosti, čustvene stabilnosti, znanja in izkušenj pri delu z ljudmi ter delovanje v
uporabnikovo korist. Pričakujejo možnost vplivanja na delovanje zaposlenih, bodisi skozi dajanje
predlogov, bodisi z izražanjem kritike oziroma pohval.

2018

2019

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,20

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,26

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,36

*

* ciljno vrednost določite sami. V pomoč naj vam bo Skupna letna primerjalna analiza, ki daje vpogled v primerjave ocen vašega doma z
drugimi domovi. 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 domov.

 INTERPRETACIJA REZULTATOV:
 Ocena zadovoljstva na področju možnosti pogovora v letošnjem letu znaša 4,36.
 Pri primerjavi letošnje ocene zadovoljstva z oceno v prejšnjem merjenem obdobju
ugotovimo, da se je ocena zadovoljstva zvišala. Pri tem je upoštevan interval zaupanja z
odstopanjem za ‐/+ 0,1 stopnje ocene zadovoljstva. V kolikor bi bila razlika med letošnjo in
stopnjo zadovoljstva v prejšnjem merjenem obdobju manjša od 0,1, bi trdili, da trenda ni
možno določiti, oziroma da je nespremenjen.
Upoštevajoč referenčno oceno zadovoljstva tega kazalnika, ki predstavlja povprečno oceno
zadovoljstva svojcev vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo
zadovoljstva, ugotavljamo, da:
 Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 4,28.
 Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem področju z referenčno oceno pokaže, da
je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
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Kazalnik možnost pogovora je sestavljen iz treh elementov, predstavljenih v spodnji tabeli. Za vsako
izmed trditev iz anketnega vprašalnika je prikazana frekvenčna porazdelitev odgovorov, trend ocene
zadovoljstva ter referenčna ocena. V sklopu frekvenčne porazdelitve odgovorov je na voljo podatek o
številu svojcev, ki so izrazili svoje mnenje s posamezno trditvijo, in delež svojcev, ki je dodelil
posamezne ocene.

4,45

↓

4,40

4,19

↑
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Zaposleni si vzamejo čas, če si želim
pogovora.

Vodstvo doma in zaposleni
upoštevajo moje predloge za
izboljšave in boljše delo s
stanovalci.
Zaposlenim lahko povem svoje
skrbi in pomisleke, ne da bi
posledice čutil moj svojec.
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Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Zaposleni si vzamejo čas, če si želim pogovora.'
znaša 4,45. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena
zadovoljstva na tem elementu znaša 4,4. Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem elementu z
referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega
povprečja.

Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Vodstvo doma in zaposleni upoštevajo moje
predloge za izboljšave in boljše delo s stanovalci. ' znaša 4,19. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend
ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,1. Primerjava ocene
zadovoljstva vaših svojcev na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev v
letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.

Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Zaposlenim lahko povem svoje skrbi in pomisleke,
ne da bi posledice čutil moj svojec. ' znaša 4,44. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene
zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,33. Primerjava ocene
zadovoljstva vaših svojcev na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev v
letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
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2.8. IZGLED DOMA
[vidik] 4.1. SVOJCI IN DRUGE POMEMBNE OSEBE
[kriterij] 4.1.1. Sodelovanje s svojci in drugimi pomembnimi osebami ‐ IZGLED DOMA
Prvi občutek, prvi stik, ki ga obiskovalec zazna še pred vstopom v dom, je njegov stik z izgledom doma.
Izgled doma je viden simbol, ki mora biti v skladu s celostno podobo, saj izraža identiteto doma, hkrati pa
je tisto prvo, kar obiskovalca nagovori.

2019

2018
Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

3,96

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,15

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,18

*

* ciljno vrednost določite sami. V pomoč naj vam bo Skupna letna primerjalna analiza, ki daje vpogled v primerjave ocen vašega doma z
drugimi domovi. 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 domov.

 INTERPRETACIJA REZULTATOV:
 Ocena zadovoljstva na področju izgleda doma v letošnjem letu znaša 4,18.
 Pri primerjavi letošnje ocene zadovoljstva z oceno v prejšnjem merjenem obdobju
ugotovimo, da ocena zadovoljstva ostaja na približno enaki ravni. Pri tem je upoštevan
interval zaupanja z odstopanjem za ‐/+ 0,1 stopnje ocene zadovoljstva, kar pomeni, da je
razlika med letošnjo in stopnjo zadovoljstva v prejšnjem merjenem obdobju manjša od 0,1,
zato trdimo, da trenda ni možno določiti, oziroma da je nespremenjen.
Upoštevajoč referenčno oceno zadovoljstva tega kazalnika, ki predstavlja povprečno oceno
zadovoljstva svojcev vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo
zadovoljstva, ugotavljamo, da:
 Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 4,16.
 Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem področju z referenčno oceno pokaže, da
je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
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Kazalnik izgled doma je sestavljen iz štirih elementov, predstavljenih v spodnji tabeli. Za vsako izmed
trditev iz anketnega vprašalnika je prikazana frekvenčna porazdelitev odgovorov, trend ocene
zadovoljstva ter referenčna ocena. V sklopu frekvenčne porazdelitve odgovorov je na voljo podatek o
številu svojcev, ki so izrazili svoje mnenje s posamezno trditvijo, in delež svojcev, ki je dodelil
posamezne ocene.

4,53

↑

4,51

4,53

↓

4,50

3,66

↑

3,62

4,01

↓

3,98

56%
42%

Okolica doma je lepo urejena.

120

3%
0%
0%
58%
38%

Prostori doma so čisti in urejeni.

120

3%
2%
0%
25%

Dom ima urejen kotiček za otroke
obiskovalcev.

37%

73

22%
12%
4%
29%

Soba mojega svojca v domu zgleda
kot pravi dom.

45%

120

23%
3%
0%

Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Okolica doma je lepo urejena.' znaša 4,53. Glede na preteklo
merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,51.
Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev
v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Prostori doma so čisti in urejeni.' znaša 4,53. Glede na preteklo
merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,5.
Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev
v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Dom ima urejen kotiček za otroke obiskovalcev.' znaša 3,66.
Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem
elementu znaša 3,62. Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je
zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Soba mojega svojca v domu zgleda kot pravi dom. ' znaša 4,01.
Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem
elementu znaša 3,98. Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je
zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
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2.9. UGLED DOMA
[vidik] 4.1. SVOJCI IN DRUGE POMEMBNE OSEBE
[kriterij] 4.1.1. Sodelovanje s svojci in drugimi pomembnimi osebami ‐ UGLED DOMA
V domovih sta prisotni kultura stanovalcev in kultura zaposlenih. Klima v obeh vpliva na celotno podobo
ustanove in življenja v njej. Vodstvo ustanove mora poznati in biti pozorno na dogajanje v ustanovi ter
skrbeti, da negativni elementi ene in druge kulture ne rušijo podobe ustanove in življenja v njej.

2018

2019

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,52

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,64

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 doma z
drugimi domovi. 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 domov.

 INTERPRETACIJA REZULTATOV:
 Ocena zadovoljstva na področju ugled doma v letošnjem letu znaša 4,59.
 Pri primerjavi letošnje ocene zadovoljstva z oceno v prejšnjem merjenem obdobju
ugotovimo, da ocena zadovoljstva ostaja na približno enaki ravni. Pri tem je upoštevan
interval zaupanja z odstopanjem za ‐/+ 0,1 stopnje ocene zadovoljstva, kar pomeni, da je
razlika med letošnjo in stopnjo zadovoljstva v prejšnjem merjenem obdobju manjša od 0,1,
zato trdimo, da trenda ni možno določiti, oziroma da je nespremenjen.
Upoštevajoč referenčno oceno zadovoljstva tega kazalnika, ki predstavlja povprečno oceno
zadovoljstva svojcev vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo
zadovoljstva, ugotavljamo, da:
 Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 4,46.
 Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem področju z referenčno oceno pokaže, da
je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.

4,52

4,55

‐0,03

UGLED DOMA
4,64 4,64 0,00

4,59

4,64

‐0,05
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 Pregled kazalnika:

niti niti

strinjam
se

zelo se
strinjam











referenčna
ocena

n

se ne
strinjam

trend

Frekvenčna distribucija

sploh ne
strinjam

povprečno
zadovoljstvo

Kazalnik ugled doma je sestavljen iz enega elementa, predstavljenega v spodnji tabeli. Za vsako izmed
trditev iz anketnega vprašalnika je prikazana frekvenčna porazdelitev odgovorov, trend ocene
zadovoljstva ter referenčna ocena. V sklopu frekvenčne porazdelitve odgovorov je na voljo podatek o
številu svojcev, ki so izrazili svoje mnenje s trditvijo, in delež svojcev, ki je dodelil posamezne ocene.

4,59

↓

4,46

64%

Svojemu prijatelju, ki bi iskal dom za
svoje starše, bi priporočil naš dom.

32%

117

3%
1%
0%

Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Svojemu prijatelju, ki bi iskal dom za svoje starše, bi
priporočil naš dom.' znaša 4,59. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen.
Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,46. Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na
tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od
lanskega povprečja.
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3. SUMARNI REZULTATI
Sumarne ocene predstavljajo povprečje odgovorov na vsa vprašanja iz anketnega vprašalnika.
Poglavje je zanimivo predvsem zaradi primerjave splošnega zadovoljstva v Domu med leti. Iz grafa je
tako razvidno, da:
 Sumarna ocena zadovoljstva v letošnjem letu znaša 4,28.
 Pri primerjavi letošnje ocene zadovoljstva z oceno v prejšnjem merjenem obdobju
ugotovimo, da ocena zadovoljstva ostaja na približno enaki ravni. Pri tem je upoštevan
interval zaupanja z odstopanjem za ‐/+ 0,1 stopnje ocene zadovoljstva, kar pomeni, da je
razlika med letošnjo in stopnjo zadovoljstva v prejšnjem merjenem obdobju manjša od 0,1,
zato trdimo, da trenda ni možno določiti, oziroma da je nespremenjen.

Upoštevajoč referenčno sumarno oceno zadovoljstva, ki predstavlja povprečno oceno zadovoljstva
svojcev vseh Domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo zadovoljstva,
ugotavljamo, da:
 Referenčna ocena sumarnega zadovoljstva znaša 4,28.
 Primerjava sumarne ocene zadovoljstva vaših svojce z referenčno oceno pokaže, da se
zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nahaja na lanskem povprečju.
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3.1 Distribucija ocen zadovoljstva
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4. Demografske razlike
4.1 Starost svojcev

OD 31 DO
45 LET

OD 46 DO
60 LET

NAD 60 LET

velikost vzorca:

DO 30 LET

Spodnja tabela prikazuje analizo povprečnih vrednosti stopnje zadovoljstva svojcev, ki se med seboj
razlikujejo glede na starost. Zeleno obarvano polje pomeni najvišje, oranžno pa najnižje zadovoljstvo
na obarvani skupini v primerjavi z drugimi na določenem elementu. Branje tabele je vrstično; v vsaki
vrstici je torej z oranžno označen najnižji rezultat in z zeleno označen najvišji rezultat.

1

11

41

46

3,86
4,24
4,43
4,68
4,63
4,83
3,90
4,03
4,24
Samostojnost, aktivnosti
4,43
4,53
4,64
4,00
4,38
4,52
Odnos zaposlenih
4,77
4,81
4,82
4,41
4,35
4,57
Obveščanje
4,77
4,75
4,82
3,73
4,04
4,38
Sodelovanje s svojci
4,32
4,40
4,63
4,27
4,12
4,69
Zasebnost
4,45
4,53
4,64
4,00
4,26
4,59
Možnost pogovora
4,42
4,65
4,69
4,05
4,19
4,42
Izgled doma
4,27
4,47
4,62
4,18
4,65
4,67
Ugled doma
4,20
4,70
4,70
4,02
4,23
4,46
SUMARNO ZADOVOLJSTVO
4,50
4,61
4,71
* v primeru ko je vzorec skupine manjši od 3 enot, rezultati niso prikazani zaradi zagotavljanja anonimnosti.

Nega in oskrba

GRAFIČNI PRIKAZ SUMARNEGA ZADOVOLJSTVA GLEDE NA STAROST SVOJCEV

4,23

4,46

OD 46 DO 60 LET

NAD 60 LET

4,02

OD 31 DO 45 LET

 Ugotovimo, da so glede na sumarno oceno zadovoljstva najbolj zadovoljni svojci stari nad 60 let, kjer
je ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,46 Najnižjo oceno zadovoljstva lahko razberemo pri svojcih, ki
so stari od 31 do 45 let.
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GRAFIČNA PREDSTAVITEV POVPREČNIH OCEN ZADOVOLJSTVA NA VSEH MERJENIH
KAZALNIKIH GLEDE NA STAROST SVOJCEV

OD 31 DO 45 LET

OD 46 DO 60 LET

NAD 60 LET

NEGA IN
OSKRBA
4,43
5

SAMOSTOJNO
ST,
4,24
AKTIVNOSTI

4,67

UGLED DOMA

4

3

2

ODNOS
ZAPOSLENIH

IZGLED DOMA
4,42

4,52
1

MOŽNOST
4,59
POGOVORA

OBVEŠČANJE
4,57

SODELOVANJE
S SVOJCI

ZASEBNOST

4,38

4,69

Zgornji graf prikazuje porazdelitev ocen zadovoljstva na vseh merjenih kazalnikih na podlagi
demografske spremenljivke starosti svojcev. Glede na razhajanja med najnižjo in najvišjo oceno
zadovoljstva ugotovimo, da do največjih razlik med posameznimi skupinami svojcev prihaja na
področju SODELOVANJE S SVOJCI. Na tem področju je namreč razlika med najnižjo oceno zadovoljstva
ter najvišjo oceno najvišja in znaša 0,65.
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4.2 Kraj bivanja

V ISTI REGIJI KOT
JE DOM

IZVEN REGIJE,
KJER JE DOM

velikost vzorca:

V ISTI OBČINI KOT
JE DOM

Spodnja tabela prikazuje analizo povprečnih vrednosti stopnje zadovoljstva svojcev, ki se med seboj
razlikujejo glede na kraj bivanja. Zeleno obarvano polje pomeni najvišje, oranžno pa najnižje
zadovoljstvo na obarvani skupini v primerjavi z drugimi na določenem elementu. Branje tabele je
vrstično; v vsaki vrstici je torej z oranžno označen najnižji rezultat in z zeleno označen najvišji rezultat.

43

13

42

4,31
4,38
4,24
Nega in oskrba
4,69
4,58
4,81
4,11
4,09
4,13
Samostojnost, aktivnosti
4,54
4,63
4,57
4,33
4,42
4,46
Odnos zaposlenih
4,75
4,81
4,88
4,40
4,38
4,54
Obveščanje
4,74
4,73
4,85
4,17
4,00
4,17
Sodelovanje s svojci
4,48
4,50
4,50
4,24
4,25
4,59
Zasebnost
4,56
4,46
4,61
4,32
4,38
4,44
Možnost pogovora
4,62
4,59
4,69
4,30
4,26
4,26
Izgled doma
4,50
4,51
4,52
4,63
4,42
4,64
Ugled doma
4,72
4,33
4,67
4,28
4,29
4,34
SUMARNO ZADOVOLJSTVO
4,61
4,61
4,68
* v primeru ko je vzorec skupine manjši od 3 enot, rezultati niso prikazani zaradi zagotavljanja anonimnosti.

GRAFIČNI PRIKAZ SUMARNEGA ZADOVOLJSTVA GLEDE NA KRAJ BIVANJA

4,34
4,28

V ISTI OBČINI KOT JE DOM

4,29

V ISTI REGIJI KOT JE DOM

IZVEN REGIJE, KJER JE DOM

 Ugotovimo, da so glede na sumarno oceno zadovoljstva najbolj zadovoljni svojci, ki živijo izven regije,
kjer je Dom, kjer je ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,34. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko
razberemo pri svojcih, ki živijo v isti občini kot je Dom.
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GRAFIČNA PREDSTAVITEV POVPREČNIH OCEN ZADOVOLJSTVA NA VSEH MERJENIH
KAZALNIKIH GLEDE NA KRAJ BIVANJA
V ISTI OBČINI KOT JE DOM

V ISTI REGIJI KOT JE DOM

IZVEN REGIJE, KJER JE DOM

NEGA IN OSKRBA
54,24

SAMOSTOJNOST,

4,64

UGLED DOMA

4,13 AKTIVNOSTI

4

3

2

IZGLED DOMA
4,26

4,46
ODNOS ZAPOSLENIH

1

MOŽNOST POGOVORA
4,44

OBVEŠČANJE
4,54

4,17

ZASEBNOST

SODELOVANJE S SVOJCI

4,59

Zgornji graf prikazuje porazdelitev ocen zadovoljstva na vseh merjenih kazalnikih na podlagi
demografske spremenljivke kraj bivanja svojcev. Glede na razhajanja med najnižjo in najvišjo oceno
zadovoljstva ugotovimo, da do največjih razlik med posameznimi skupinami svojcev prihaja na
področju ZASEBNOST. Na tem področju je namreč razlika med najnižjo oceno zadovoljstva ter najvišjo
oceno najvišja in znaša 0,34.
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4.3 Kako pogosto prihajate na obisk

1X ALI VEČKRAT
TEDENSKO

1X ALI VEČKRAT
MESEČNO

1X ALI VEČKRAT
LETNO

velikost vzorca:

VSAK ALI SKORAJ
VSAK DAN

Spodnja tabela prikazuje analizo povprečnih vrednosti stopnje zadovoljstva svojcev, ki se med seboj
razlikujejo glede na pogostost obiskov Doma. Zeleno obarvano polje pomeni najvišje, oranžno pa
najnižje zadovoljstvo na obarvani skupini v primerjavi z drugimi na določenem elementu. Branje tabele
je vrstično; v vsaki vrstici je torej z oranžno označen najnižji rezultat in z zeleno označen najvišji
rezultat.

6

48

33

7

4,00
4,14
4,50
4,57
4,50
4,73
4,73
4,92
3,86
3,94
4,26
4,57
Samostojnost, aktivnosti
4,52
4,56
4,54
4,83
4,13
4,35
4,46
4,60
Odnos zaposlenih
4,80
4,81
4,79
5,00
4,25
4,41
4,56
4,36
Obveščanje
4,70
4,77
4,81
4,75
3,83
4,07
4,20
4,29
Sodelovanje s svojci
4,50
4,48
4,45
4,75
4,00
4,35
4,42
4,43
Zasebnost
4,40
4,58
4,53
4,83
4,00
4,37
4,43
4,33
Možnost pogovora
4,27
4,65
4,63
4,83
4,06
4,11
4,47
4,54
Izgled doma
4,43
4,47
4,57
4,67
4,60
4,50
4,71
4,86
Ugled doma
4,75
4,60
4,65
4,83
4,03
4,21
4,42
4,50
SUMARNO ZADOVOLJSTVO
4,53
4,63
4,64
4,82
* v primeru ko je vzorec skupine manjši od 3 enot, rezultati niso prikazani zaradi zagotavljanja anonimnosti.

Nega in oskrba

GRAFIČNI PRIKAZ SUMARNEGA ZADOVOLJSTVA GLEDE NA POGOSTOST OBISKA

4,03

4,21

VSAK ALI SKORAJ VSAK
DAN

1X ALI VEČKRAT
TEDENSKO

4,42

4,50

1X ALI VEČKRAT
MESEČNO

1X ALI VEČKRAT LETNO

 Ugotovimo, da so glede na sumarno oceno zadovoljstva najbolj zadovoljni svojci, ki na obisk prihajajo
1x ali večkrat letno, kjer je ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,5 Najnižjo oceno zadovoljstva lahko
razberemo pri svojcih, ki na obisk prihajajo vsak ali skoraj vsak dan.
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GRAFIČNA PREDSTAVITEV POVPREČNIH OCEN ZADOVOLJSTVA NA VSEH MERJENIH
KAZALNIKIH GLEDE NA POGOSTOST OBISKOV
VSAK ALI SKORAJ VSAK DAN
1X ALI VEČKRAT MESEČNO

NEGA IN
OSKRBA

1X ALI VEČKRAT TEDENSKO
1X ALI VEČKRAT LETNO

5

UGLED DOMA

4

SAMOSTOJNO
ST,
AKTIVNOSTI

3

2

ODNOS
ZAPOSLENIH

IZGLED DOMA
1

MOŽNOST
POGOVORA

OBVEŠČANJE

SODELOVANJE
S SVOJCI

ZASEBNOST

Zgornji graf prikazuje porazdelitev ocen zadovoljstva na vseh merjenih kazalnikih na podlagi
demografske spremenljivke pogostost obiskov. Glede na razhajanja med najnižjo in najvišjo oceno
zadovoljstva ugotovimo, da do največjih razlik med posameznimi skupinami svojcev prihaja na
področju SAMOSTOJNOST, AKTIVNOSTI. Na tem področju je namreč razlika med najnižjo oceno
zadovoljstva ter najvišjo oceno najvišja in znaša 0,71.
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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, ki smo jih obravnavali že pri posameznem kazalniku, na katerega se nanašajo.
V spodnji tabeli so ponovno predstavljeni vsi elementi iz anketnega vprašalnika, razvrščeni od tistega z
najvišjo oceno, do tistega z najnižjo oceno.
↑↓

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 (↑).
V stolpcu, označenem z 'ZAD', je za vsak element predstavljena letošnja povprečna ocena
zadovoljstva, pri čemer so zeleno obarvane najboljše ocene (višje od 4,5), zato je dodatno pozornost
pri upravljanju s kakovostjo v bodoče bolje usmeriti na področja, označena z oranžno, saj predstavljajo
priložnosti za izboljšave (nižje od 3,5).



V zadnjem stolpcu, označenem z 'REF', oznaka  pomeni, da je vaša letošnja ocena zadovoljstva višja
od referenčne ocene (skupne povprečne ocene zadovoljstva tega elementa v lanskem letu), ter , da
je vaša ocena nižja od referenčne ocene.
Stolpec, označen z 'RAZ', prikazuje kolikšen je razkorak med oceno zadovoljstva ter oceno
pomembnosti. Pri tem so zeleno obarvani pozitivni razkoraki (zadovoljstvo presega pomembnost) ter
z oranžno razkoraki, ki presegajo vrednost 0,5 v negativno smer (pomembnost je višja kot
zadovoljstvo).

Zaradi lažjega pregleda so vsi elementi predstavljeni v skupni tabeli na naslednji strani.

‐ Stran 35I49 ‐

RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA SVOJCEV 2020
DSO ILIRSKA BISTRICA

TREND ELEMENTI
Svojemu prijatelju, ki bi iskal dom za svoje starše, bi priporočil naš
↓
dom.

ZAD

POM

RAZ

REF

4,59

4,64

‐0,05



↓

Zaposleni so prijazni.

4,55

4,84

‐0,29



↑

Zaposleni so spoštljivi do stanovalcev.

4,54

4,83

‐0,29



↑

Okolica doma je lepo urejena.

4,53

4,53

0,00



↓

Prostori doma so čisti in urejeni.

4,53

4,82

‐0,29



↑

Vem, na koga od zaposlenih naj se obrnem, ko potrebujem
informacije o počutju svojca.

4,52

4,72

‐0,20



↓

Zaposleni si vzamejo čas, če si želim pogovora.

4,45

4,67

‐0,22



4,44

4,71

‐0,27



4,41

4,48

‐0,07



↑
↓

Zaposlenim lahko povem svoje skrbi in pomisleke, ne da bi
posledice čutil moj svojec.
Dom je odprt za sodelovanje z okoljem (na obisk v dom prihajajo
številna društva, pevski zbori, otroci,...).

↓

Ko sem na obisku, imamo zagotovljeno dovoljšno mero zasebnosti.

4,38

4,58

‐0,20



↓

Pravila v domu so razumna in smiselna.

4,35

4,62

‐0,27



↓

Imam občutek, da je zaposlenim res mar za stanovalce.

4,31

4,78

‐0,47



↓

Ko potrebujem informacije o zdravstvenem stanju stanovalca, se
lahko obrnem na domskega zdravnika.

4,31

4,85

‐0,54



↓

Zaupam domskemu zdravniku.

4,30

4,71

‐0,41



↓

Dom ponuja dovolj dodatnih dejavnosti za preživljanje prostega
časa (pevski zbor, ustvarjalne delavnice,...).

4,28

4,54

‐0,26



↓

Stanovalec je deležen kakovostne nege in oskrbe ter rehabilitacije.

4,26

4,71

‐0,45



↑

Vodstvo doma in zaposleni upoštevajo moje predloge za izboljšave
in boljše delo s stanovalci.

4,19

4,49

‐0,30



↓

Zaposleni si vzamejo čas za pogovore s stanovalci.

4,13

4,74

‐0,61



↓

Dom ponuja dovolj možnosti za redno fizično aktivnost stanovalcev
(telovadbo, gibanje zunaj doma,...)

4,03

4,51

‐0,48



↓

Soba mojega svojca v domu zgleda kot pravi dom.

4,01

4,48

‐0,47



↓

Stanovalcem v domu ni dolgčas.

3,89

4,51

‐0,62



↑

Stanovalci in svojci sodelujemo pri odločitvah, vezanih na
stanovalca (izbira hrane, čas kopanja, obseg nege,...).

3,83

4,47

‐0,64



↑

Dom ima urejen kotiček za otroke obiskovalcev.

3,66

4,00

‐0,34
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 Vprašanja vezana na epidemijo povezano s COVID-19
Glede na razmere v letošnjem letu, povezane z epidemijo koronavirusa, ki je temeljito spremenila
organizacijo dela v domovih, smo z raziskavo želeli izvedeti kako situacijo dojemajo svojci. Zanimalo
nas je ali je bilo dobro poskrbljeno za stanovalce, so bili dovolj informirani o dogajanju v domu, ali
menijo, da so bili sprejeti ustrezni ukrepi, so bili zaposleni razumevajoči ter ali so imeli možnost stikov
na daljavo.
Vprašanja, ki smo jih zastavili svojcem ter njihovi odgovori so prikazani na naslednjih grafih.

1.) Ali ste v času epidemije imeli občutek, da je vaš svojec v varnih rokah?
DA

89%

DELNO
NE

10%
1%

2.) Ali je bilo za vašega svojca dovolj dobro poskrbljeno (nega, oskrba,…)?
DA

87%

DELNO
NE

11%
2%

3.) Ali ste bili dovolj informirani o dogajanju v Domu?
DA

72%

DELNO

21%

NE

6%

4.) Ali menite, da je vodstvo sprejelo ustrezne ukrepe za preprečitev širjenja okužb?
DA

90%

DELNO
NE

9%
1%
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5.) Ali ste se lahko pozanimali o stvareh, ki so vas posebej zanimale?
DA

79%

DELNO
NE

18%
3%

6.) So bili zaposleni razumevajoči?
DA

89%

DELNO
NE

9%
2%

7.) Ali ste imeli možnost stikov na daljavo z vašimi svojci?
DA

84%

DELNO
NE

11%
5%

 Bi želeli karkoli pripomniti na dogajanje v domu v času epidemije?
Hvala vsem zaposlenim v domu in predvsem zaposlenim, ki so bili v neposrednem
• stiku z bolnimi s Covid19. upam, da so bili dobro nagrajeni, z dodatnim dopustom in
vsak dvojim od. Hvala res.
• Čakamo obiske brez stekla.
• Hvala za ves trud in prijaznost.
• Iskrena hvala vsem zaposlenim za skrb in nego naših svojcev v času epidemije
• menim, da so bili vsi vodstvo in zaposleni zelo korektni in strokovni ves čas
•

Mislim , da so sprejeli smiselne in pravilne odločitve, saj ni bilo velikih smrtnih žrtev med
obolelimi stanovalci.

Mislim, da se je naši mami stanje zelo poslabšalo. Vem, da ne bo nikoli boljše, vendar
mislim, da z obiski svojih otrok in vnukov bi bilo marsikaj boljše. Sedaj je v kontrakturah,
•
depresivna. To je naredila EPIDEMIJA! SRAMOTA! Kaj je dočakala po 40 letih delovne
dobe? Se je za vprašati!
• Ne
• Ne !
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Menim, da smo bili premalo informirali o dogajanju o domu. Na vašo spletno stran
niste več pisali informacij, nismo vedeli kaj se sploh v domu dogaja. Če smo svojci, bi
nas lahko obvestili o zdravstvenem stanju naših oskrbovancev. Sploh o tem, da ste jih
testirali in CEPILI!! Mi nismo sploh vedeli, da boste našega svojca cepili oziroma, da ste
ga cepili. Takšne stvari, bi bilo potrebno deliti s svojci. Glede nošenja stvari, hrane v
dom je bilo v prvem valu ravnanje zelo smešno. Vaši zaposleni so lahko hodili v
• trgovine po stvari za oskrbovance, medtem ko iz iste trgovine stvari, ki smo jih mi
prinesli niste mogli prevzeti. Razumemo vašo skrb in hvala ker skrbite za naše svojce.
Vendar, v tem času epidemije se je vaš odnos spremenil. Vaši zaposleni so morali
delati \"naša\" dela, kar pa ni lahko. Ampak, za to bi bilo potrebno poskrbeti,
mogoče z več sestrami itd.. Varovanci so namreč čustveno in psihično padli, ne
sporazumevajo se več, so depresivni. Nekateri svojci niso več tako neodvisni kakor so
bili kdaj. Mi pa nismo prepričani ali so bili v pravih rokah.

•

NE. SAMO NEIZMERNO VELIKA ŽELJA, DA VIRUS ČIM PREJ MINE , DA ZAČNEMO SPET
NORMALNO ŽIVETI IN OBJETI SVOJE STARŠE IN VSE DRAGE OSEBE OKROG NAS.

Nič informacij ni bilo na spletni strani DSO v zvezi z okužbami svojcev in počutjem
• starostnikov. Stanovalci so izgubili rdečo nit, z njimi se nihče ni ukvarjal, posledice so
močne in vidne in nepopravljive.
• Nimamo nobenih pripomb.
•

Ob prepovedi obiskov v domu, predvidevam, da je bil prepovedan izhod tudi tistim
stanovalcev, ki so običajno prosto gibljejo, tudi izhodi v mesto.

• Pohvale vsem zaposlenim, za trud in požrtvovalnost!
• Pohvalila bi prizadevnost zaposlenih v nezavidljivih delovnih pogojih.
•

POHVALILI BI VSE OSEBJE DOMA,DA SO V TEH TEŽKIH TRENUTKIH TAKO USPEŠNO
DELOVALI,PREDVSEM PA ZELO SKRBELI ZA POČUTJE NAŠIH SVOJCEV. HVALA VAM.

• Premalo zdravstvenega osebja. Zdravnica premalo časa, preobremenjena
Pripombe moje mame so, da zaposleni nimajo dovolj casa zanje, da jim posvecajo
• premalo casa, ker se jim vedno mudi naprej. Predvidevamo, da potrebujete vec
osebja
•

Same pohvale v času epidemije. Upajmo da tega ne bo vec potrebno. Vse dobro pri
nadalnjem delu in v upanju tako naprej. Hvala za vso vašo skrb.

•

Samo tako naprej vztrajat pri odločitvah za zajezitev širjenja virusa, ne glede na vplive
iz zunanjega okolja(kot npr.nesprejemljive želje svojcev..itd)

• Več o stanju glede covid v domu na internetni strani, sproti.
• Vse pohvale osebju.
• Vse pohvale zaposlenim!
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Verjamem, da je čas epidemije naporen za vse ustanove, kjer se zbira ali biva večje
število ljudi in da vsi vključeni plačačajo visoko ceno. Zahvaljujem se vsem zaposlenim
•
v DSO Ilirska Bistrica za požrtvovalno, naporno in nadurno delo, ki ga opravljajo. Vse
moje ocene, ki so nižje od najvišje, so tudi vezane na trenutno situacijo. Lep pozdrav
Vse je bilo na mestu .Maksimalno poskrbljeno za varnost in najboljšo kvalitetno oskrbo.
• HVALA v imenu vaše stanovalke in v mojem imenu. Lepo pozdravljeni in najboljše želje
za v naprej.
• Vse v redu, hvala za vse.
Vsec mi je da se vsi zaposleni s stanovalci trudijo, s0 prijazni in imajo cloveski in spostljiv
• odnos so stanovalcev in svojcev. Cestitam vam za vaso pozrtvovalnost in se tudi v
prihodnosti drzite te poti.Veliko uspehov vam zelim.
Vsi zaposleni imate vse moje/naše spoštovanje. Prijaznost, domačnost, skrb in
zavzetost v domu, je čutiti povsod in pri vseh zaposlenih. O vašem domu je slišati samo
•
dobre besede in mnenja. Nadaljujte tako še naprej. Če bi kdaj šel v dom, bi želel iti v
vaš dom.
•

Zahvaljujem se receptorjem (in drugim), ki so našim svojcem dostavljajo stvari od
doma. Velika hvala vsem!

Zelo profesionalno in odgovorno vedenje vseh zaposlenih, kar je v tej situaciji, ko smo
• vsi pod dodatnim stresom, še toliko bolj vredno pohvale. Res vzorno! S hvaležnostjo in
najboljšimi željami!
• Želomo vam še naprej uspešno dele, posebno v teh hitro se spremninjajočih časih.
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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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POZITIVNI ELEMENTI

POMEMBNOST

KRITIČNI ELEMENTI
15

13
2

12

11

5
18
7

23
21

8

16 14
6

4,62
20
9
10
19

4

1

22

17

3

MANJ POMEMBNE IZBOLJŠAVE

MANJ POMEMBNE PREDNOSTI

3,95
3,61

4,28

ZADOVOLJSTVO












Standard nege in oskrbe
Stanovalec je deležen kakovostne nege in oskrbe ter rehabilitacije.
7.
Zaupam domskemu zdravniku.
8.
Dom ponuja dovolj dodatnih dejavnosti za preživljanje prostega časa (pevski zbor, ustvarjalne delavnice,...).
9.
Dom ponuja dovolj možnosti za redno fizično aktivnost stanovalcev (telovadbo, gibanje zunaj doma,...)
10.
Stanovalcem v domu ni dolgčas.
18.
5.
Pravila v domu so razumna in smiselna.
Zaposleni si vzamejo čas za pogovore s stanovalci.
11.
Imam občutek, da je zaposlenim res mar za stanovalce.
12.
13.
Zaposleni so spoštljivi do stanovalcev.
14.
Zaposleni so prijazni.










Vključenost
15.
Ko potrebujem informacije o zdravstvenem stanju stanovalca, se lahko obrnem na domskega zdravnika.
16.
Vem, na koga od zaposlenih naj se obrnem, ko potrebujem informacije o počutju svojca.
17.
Dom je odprt za sodelovanje z okoljem (na obisk v dom prihajajo številna društva, pevski zbori, otroci,...).
19.
Stanovalci in svojci sodelujemo pri odločitvah, vezanih na stanovalca (izbira hrane, čas kopanja, obseg nege,...).
20.
Ko sem na obisku, imamo zagotovljeno dovoljšno mero zasebnosti.
Zaposleni si vzamejo čas, če si želim pogovora.
21.
Vodstvo doma in zaposleni upoštevajo moje predloge za izboljšave in boljše delo s stanovalci.
22.
Zaposlenim lahko povem svoje skrbi in pomisleke, ne da bi posledice čutil moj svojec.
23.







Ugled doma
Okolica doma je lepo urejena.
1
Prostori doma so čisti in urejeni.
2
Dom ima urejen kotiček za otroke obiskovalcev.
3
Soba mojega svojca v domu zgleda kot pravi dom.
4
6
Svojemu prijatelju, ki bi iskal dom za svoje starše, bi priporočil naš dom.
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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".

[1] POHVALE; 49

[3] PREDLOGI; 26
[2] PRIPOMBE; 14

•● 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".

POHVALE
1 Čestitike in pohvale vsem zaposlenim in drugim, ki skrbite za naše svojce. Korona nas je naučila, da
zmoremo.
1 Direktorico, osebje, sestre vse
1 Domske receptorje, medicinske sestre,negovalke in negovalce.
1 Dostopnost strokovnih delavcev.
1 dr.Dekleva socialno delavko Ursko Abram vse sestre na oddelku skratka vse zaposlene v tem domu,
ker so vedno prijazni in poskusajo pomagati Cestitke vsem, ker ste vzdrzali v teh teskih casih Hvala
1 go. Mirando, ki je vedno pripravljena pomagati!
1 Hvaležen sem za oskrbo svoje matere in vaše plemenito poslanstvo. Franjo Penko
1 Iskrena hvala za trud v času epidemije.
1 Kuhinjo, administracijo, neg.osebje, zdr.neg.osebje, dr. in sr., FTH, vzdrž.službo.
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1 Lahko pohvalim vse zaposlene,organizacijo,red in cistočo doma in okolice
1 Lep in cloveski odnos do stanovalcev in svojcev.
1 Lep in urejen dom.
1 Mirne vesti smo prepustili našega starostnika v vašo oskrbo in ni nam žal.
1 Nasploh vse od kontakta s socialno delavko ga.Mirando, recepcijo, in vsem osebjem,ki sem ga ob
obisku še srečala.(sestra Sonja)napr.itd itd
1 Odgovorno in profesionalno ravnanje. Zdi se mi zelo pomembno, da informacije, ki so zaupne
narave, res ostanejo zaupne.
1 organizacijo video klicev in obiskov v času epidemije covid
1 Osebje je dosegljivo in zelo zelo prijazno....
1 osebje na sploh Še posebej: - Nadjo Vidmar - Mirando Vrh - delovno terapevtko Katjo - vratarje - oba
hišnika (individualno obravnavata oskrbovance, vedno priskočita na pomoč) - zdravnica se trudi, a je
prezaposlena
1 Osebje, ko kličem, dobim vse informacije.
1 Osebje.
1 Osebje.
1 Pohvala celotnemu osebju, ne samo v času epidemije, ampak tudi v normalnih razmerah za spoštljiv
in čustven odnos do stanovalcev.
1 Pohvala vodstvu in delavcem.
1 Pohvala vsem za velik trud in skrb za oskrbovance.
1 POHVALE BOLNIČARKAM IN MEDICINSKIM SESTRAM ZA USPEŠNO IN STROKOVNO OPRAVLJANJE DELA.
1 Pohvale, pohvale, pohvale.
1 Pohvalil bi vse zaposlene v domu za prizadevnost in če bi potreboval nastanitev v tovrstni ustanovi, bi
si izbral ta dom in njegove zaposlene. Franc Zupan
1 POHVALILA BI VSE OSEBJE DOMA IN PA VODSTVO DOMA
1 Pohvalila bi vse zaposlene se posebej Katjo in njeno srcnost do stanovalcev( oceta.)
1 Pravilna zdravstvena terapija v času obolenja s covid9 virusom.
1 prijazno in skrbno osebje (negovalci, sestre,...)
1 Prijaznost zaposlenih
1 Samo tako naprej.
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1 Tiste sestre, ki v sebi nosijo čust za starejše in se zavedajo, da bodo nekoč tudi same stare.
1 Vodstvo doma zelo so prijazni
1 VODSTVO OSEBJE
1 Vse osebje doma
1 Vse pohvale, kar tako naprej.
1 Vse zaposlene
1 VSE ZAPOSLENE
1 Vse zaposlene in skrb vseh za počutje varovancev. Ste primer in vzor, kako se naj dela. Vašo
zavzetost je čutiti povsod.
1 Vse zaposlene tako negovalne kot sestre Vse negovalne, sestre in vodstvo
1 vse zaposlene za strokovnost, prijaznost
1 Vse zaposlene.
1 Vse zaposlene.
1 Vse, ki delate v domu. Vsi ste prijazni in v tem času zelo potrpežljivi.
1 Vse, ki skrbijo za oddelek Sušec. Hvala.
1 Vsem zaposlenim na negov.oddelku, najlepša hvala za skrb matere.
1 želim pohvaliti celotno osebje.

PRIPOMBE
2 "Prijaznost" nekaterih sester - prava katastrofa!
2 Čistoča okolice.
2 Lahko bi vam drzava namenila vec denarja za se bolj kakovostno bivanje starostnikov.
2 Ničesar
2 Odgovori v anketi, ki izražajo nezadovoljstvo, so vezani na kadrovsko podhranjenost v DSO. Se
zavedam, da niso zmožni zagotavljati več v danih razmerah. Nujen dvig kadrovskih normativov!
2 premalo zdravstvenega osebja, zdravnica ima premalo časa na razpolago,
2 Pripominjam da se naša družinska prijateljica Maja Bolka izredno dobro počuti.Pohvali vse od
osnovnega osebja do vzdrževalca, frizerke sestre Majde, domske zdravnice in seveda socialno delavko
Mirando (in že mi opisuje njeno nadomestno sic.delavko.
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2 Priporočljivo bi bilo zaposliti več fizioterapevtov ,ki bi lahko pomagali pri vzdrževanju fizične kondicije
starostnikov in
2 Smo pa slišali od svojcev drugih vaših varovancev raznorazne kritike, ki so se nam zdele
neupravičene.
2 V času COVID9 ne popuščati svojcem pri nerazumnih in sebičnih zahtevah
2 Včasih so nekatere sestre osorne po telefonu.
2 Več pogovorov s svojcem po telefonu.
2 Vodstvo DSO naj ne dela razlik pri obiskih. Vsi, ki pošteno plačujemo doma za svojce, si želimo imeti
enake pravice obiskovati svojce. V času zaprtja naj velja za vse enako.
2 Želim si, da čim prej odprete doma za vse nas, ki že 3 mesece nismo bili v osbnem stiku s svojcem.

PREDLOGI
3 Ah, moje sanje, zaposliti čim več ljudi v zdravstvu in negi in jih primerno plačati za delo.
3 Če je razumevanje iz obeh strani, stvari tečejo, kot bi morale.
3 Da bi omogočili, kljub epidemiji, da bi laho prišla na obisk tudi v soboto ali nedeljo. Saj težko dobim
dopust redi tedna.
3 da bi tistim, ki so gibalno omejeni, omogočili, da se tudi oni lahko več udeležujejo aktivnosti, ki jih
dom res veliko nudi
3 da poizkusite dobiti vec osebja, v smislu negovalk, ki bi imele vec casa za pomoc pri pogovorih,
sprehodih.,negi, oblacenju..
3 Jedilnik na mejlu, portalu, objavit.
3 Kaditi ni zaželjeno.
3 Konkretno zvišati plače osebju, si zaslužijo.
3 Mogoče bi lahko večkrat peljali tiste oskrbovance, ki lahko hodijo, vendar se jih že loteva demenca,
ven na svež zrak.
3 Organizirajte sestram tečaj za prijazno ravnanje s starostniki.
3 potrebovali bi stalno službo psihologa - več vsebine, spodbude za individualne dejavnosti vsakega,
kulturne animatorje za dejavnosti v življenje oskrbovancev - povezovanje oskrbovancev v male
skupinice (razgovori, skupno pitje kave, zbliževanje in spoznavanje ljudi okoli sebe, teme iz zunanjega
sveta, da ni ostali svet tako anonima in odtujena praznina, te male skupnosti lahko vodijo tudi
oskrbovanci, lahko so le 2 ali 3 oskrbovanci do 12 oseb
3 Priporocljivo bi bilo zaposliti vec fizioterapevtov in oseb,ki bi pomagale pri vzdrzevanju in izboljsevanju
fizicne in umske kondicije oseb z demenco
3 Prostovoljce, ki delujejo v dso.
3 Samo tako naprej!
3 Se malo bolj urediti park
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3 Sprehodi s svojci po scepljenju tudi v času covida19.
3 Sprememba jedilnika z več kuhanega sadja in zelenjave.
3 Sprostiti čimprej omejitev obiskov.
3 Stanovalci, ki prihajajo iz bolnice z nedokončano rehabilitacijo, si zaslužijo več zdravstvene
rehabilitacije.
3 Tako naj le ostane.in vse bo dobro.
3 Varovancem v varovanih oddelkih omogočiti aktivnosti v kolikor so teh sposobni (telovadba,
delavnice, pogovori, delo na vrtu, izleti).
3 Več ažurnosti na internetni strani predvsem glede covid.
3 Več krožkov, dnevnih aktivnosti tudi za oskrbovance, ki so nepokretni. - Več druženja med njimi.
3 Več pozornosti ljudem z demenco.
3 Videl sem , da ste nekoč za domom, obdelovali vrtiček. Morda bi veljalo to spet aktivirati.
3 Zaposleni naj podajajo enotna navodila (receptor, soc.delavka) glede najav obiskov in pridobivanja
informacij na oddelku. Vsak po svoje pove.
3 Zaradi Samotove slabše komunikacije in oteženega govoro po tel, le večkrat mejl odpret. Hvala.
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•● Povzetek rezultatov
V domu je vzpostavljen sistem spremljanja zadovoljstva svojcev z vključitvijo v standardizirano
raziskavo merjenja zadovoljstva, ki omogoča spremljanje trendov skozi leta ter primerjavo rezultatov z
drugimi domovi. Vsi zbrani rezultati in informacije so osnova za usmerjeno sprejemanje ukrepov za
zagotavljanje večjega zadovoljstva svojcev.

•● Ocene splošnega zadovoljstva s trendi
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 Sumarna ocena zadovoljstva v letošnjem letu znaša 4,28.
 Pri primerjavi letošnje ocene zadovoljstva z oceno v prejšnjem merjenem obdobju
ugotovimo, da ocena zadovoljstva ostaja na približno enaki ravni. Pri tem je upoštevan
interval zaupanja z odstopanjem za ‐/+ 0,1 stopnje ocene zadovoljstva, kar pomeni, da je
razlika med letošnjo in stopnjo zadovoljstva v prejšnjem merjenem obdobju manjša od 0,1,
zato trdimo, da trenda ni možno določiti, oziroma da je nespremenjen.

•● Ocene po posameznih področjih

4,18

4,14

4,12

Samostojnost,
aktivnosti

Sodelovanje s svojci

4,28

Nega in oskrba

4,36

Možnost pogovora

4,38

Zasebnost

4,38

Odnos zaposlenih

Obveščanje

Ugled doma

4,42

Izgled doma

4,59

Najvišjo oceno zadovoljsta beležimo na področju ugleda doma, in sicer 4,59. Najnižjo oceno
zadovoljstva beležimo na področju sodelovanja s svojci, in sicer 4,12.
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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.
2

0,31

0,27

0,26

0,25

0,25

0

-0,39

Stanovalcem v domu ni dolgčas.

Soba mojega svojca v domu zgleda
kot pravi dom.

Dom ponuja dovolj možnosti za redno
fizično aktivnost stanovalcev
(telovadbo, gibanje zunaj doma,...)

Prostori doma so čisti in urejeni.

Okolica doma je lepo urejena.

Zaposleni so spoštljivi do stanovalcev.

Zaposleni so prijazni.

Svojemu prijatelju, ki bi iskal dom za
svoje starše, bi priporočil naš dom.

-2

-0,45

-0,62

Dom ima urejen kotiček za otroke
obiskovalcev.

-0,27

Stanovalci in svojci sodelujemo pri
odločitvah, vezanih na stanovalca
(izbira hrane, čas kopanja, obseg…

-0,25

Svojci najvišjo oceno zadovoljstva pripisujejo elementu "Svojemu prijatelju, ki bi iskal dom za svoje
starše, bi priporočil naš dom.". Ta rezultat od sumarne ocene zadovoljstva (4,28) odstopa z najvišjo
pozitivno vrednostjo in sicer za 0,31. Prav tako so med bolje ocenjenimi elementi: Zaposleni so
prijazni. in Zaposleni so spoštljivi do stanovalcev. Najslabšo oceno zadovoljstva so svojci pripisali
elementu "Dom ima urejen kotiček za otroke obiskovalcev.". Ta rezultat od sumarne ocene
zadovoljstva (4,28) odstopa z najvišjo negativno vrednostjo in sicer za ‐0,62. Med slabše ocenjenimi
elementi se nahajajo tudi Stanovalci in svojci sodelujemo pri odločitvah, vezanih na stanovalca (izbira
hrane, čas kopanja, obseg nege,...). in Stanovalcem v domu ni dolgčas.
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