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GLAVNE UGOTOVITVE
V raziskavi zadovoljstva je sodelovalo 56 zaposlenih. Uporabljen anketni vprašalnik je standardiziran in
ga uporabljajo tudi v drugih domovih za starejše. Vprašalnik zajema bistvene sestavine zadovoljstva na
delovnem mestu ter omogoča kvantifikacijo rezultatov ter primerjavo rezultatov z drugimi podobnimi
organizacijami.
Najvišji delež vzorca predstavljajo zaposleni v organizacijski enoti nega/oskrba (32%), ter zaposleni z
delovno dobo več kot 15 let (54%).
Splošna (sumarna) ocena zadovoljstva znaša 3,91. 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. Upoštevajoč referenčno
sumarno oceno zadovoljstva, ki predstavlja povprečno oceno zadovoljstva zaposlenih vseh Domov, ki
so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo zadovoljstva, ugotavljamo, da referenčna
ocena splošnega zadovoljstva znaša 3,89. Primerjava ocene sumarnega zadovoljstva vaših zaposlenih z
referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko višje od
lanskega povprečja.
V splošnem ugotavljamo, da zaposleni najvišje ocene pripisujejo naslednjim trditvam:
• Imam možnost usklajevanja službenih in družinskih obveznosti (dogovori o dopustih, o delovnem času,...).
(4,31)
• Delovni čas mi ustreza. (4,31)
• S sodelavci si med seboj pomagamo. (4,3)
• Pri svojem delu imam na voljo vse potrebne delovne pripomočke in opremo, da lahko delo dobro opravim.
(4,26)
• S sodelavci znotraj mojega delovnega tima dobro sodelujemo. (4,25)

Zaposleni najnižje ocene pripisujejo:
• V organizaciji dobro rešujemo konflikte. (3,49)
• Nadrejeni enakopravno obravnavajo vse zaposlene. (3,45)
• Zaposleni sodelujemo pri oblikovanju vrednot in vizije doma. (3,4)
• Izmenjava informacij in podatkov znotraj organizacije poteka brez težav. (3,3)
• Celoten kolektiv v organizaciji je dobro povezan in deluje enotno. (3,23)

Ugotovimo, da so glede na sumarno oceno zadovoljstva najbolj zadovoljni zaposleni v kuhinji, kjer je
ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,32. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko razberemo pri zaposlenih
v negi in oskrbi.
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•● 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 5I44 ‐

RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 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
zaposlenih z delodajalcem. Anketni vprašalnik, s katerim merimo zadovoljstvo zaposlenih, 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 zaposlenim 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
Analiza vzorca predstavlja skupino zaposlenih, vključeno v raziskavo oz. zaposlene, 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 zaposlenih 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 56 zaposlenih.

69

2018

52

56

2019

2020

1.2 Organizacijska enota
32%
21%

18%

16%
9%

BREZ
ODGOVORA…

DRUGO (n=2)

VODSTVO/UPRA
VA ALI…

PRALNICA/VZDRŽ
EVANJE (n=9)

KUHINJA (n=5)

NEGA/OSKRBA
(n=18)

4%

V vzorec raziskave je vključenih največ zaposlenih
iz organizacijske enote nega/oskrba. Ti zaposleni
so zastopani z 32% deležem. Sledijo jim zaposleni
iz organizacijske enote vodstvo/uprava ali
strokovna služba, in sicer z 21% deležem. Najmanj
zaposlenih vključenih v vzorec anketiranja prihaja
iz organizacijske enote kuhinja.

1.3 Delovna doba
54%

20%

16%
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VEČ KOT
15 LET
(n=30)

7%
OD 11 DO
15 LET
(n=4)

OD 6 DO
10 LET
(n=2)

DO 5 LET
(n=11)

4%

BREZ
ODGOVOR
A (n=9)

Največ zaposlenih, ki so sodelovali v raziskavi dela
v Domu več kot 15 let. Ti zaposleni so zastopani z
54% deležem. Sledijo jim zaposleni, ki v Domu
delujejo do 5 let, in sicer z 20% deležem. Najmanj
zaposlenih vključenih v vzorec raziskave je v Domu
zaposlenih od 6 do 10 let.
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1.4 Če bi bil/a star/a in-ali bolan/a, bi se odločil/a za bivanje v našem
domu:

DA (n=23); 41%

NE VEM (n=23); 41%
NE (n=5); 9%

BREZ ODGOVORA
(n=5); 9%

Zaposlene smo povprašali, ali bi se v primeru, da bi bili stari in/ali bolni, odločili za bivanje v vašem
Domu. Ugotovimo, da več zaposlenih navaja, da bi se odločili za bivanje v vašem Domu. Taki zaposleni
so zastopani v 41% deležu. Zaposleni, ki navajajo, da se ne bi odločili za bivanje v vašem Domu, so
zastopani v manjši meri in sicer 9%. Pri tem je odgovor 'ne vem' podalo 41% zaposlenih.
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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 67 domov za starejše.
•● Skupno je na anketni vprašalnik odgovarjalo 3116 zaposlenih.

DELOVNA DOBA

ORGANIZACIJSKA ENOTA

6%
NEGA / OSKRBA

14%

KUHINJA
6%

PRALNICA/VZDRŽEVANJE

11%

63%

VODSTVO/UPRAVA ali
STROKOVNA SLUŽBA
DRUGO

30%
35%
DO 5 LET
OD 6 DO 10 LET
OD 11 DO 15 LET
VEČ KOT 15 LET

17%
17%
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2.1 RAZPOREJANJE V SKLADU Z INDIVIDUALNIMI SPOSOBNOSTMI
[vidik] 2.1. MOTIVACIJA
[kriterij] 2.1.1. RAZPOREJANJE V SKLADU Z INDIVIDUALNIMI SPOSOBNOSTMI
Kriterij se osredotoča na spodbujanje in upoštevanje kompetenc in sposobnosti zaposlenih pri delu ter
razporeditev na delovno mesto, ki ustreza njihovim individualnim sposobnostim ter zakonskim zahtevam.
Ocenjujejo se možnosti za strokovni in osebni razvoj zaposlenih ter ali o možnostih izobraževanja
transparentno seznanjamo vse zaposlene.

2018

2019

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

3,81

*

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

3,74

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,04

*

*

* 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 razporejanja v skladu z individualnimi sposobnostmi v
letošnjem letu znaša 4,04.
 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 zaposlenih vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo
zadovoljstva, ugotavljamo, da:
 Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 3,96.
 Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem področju z referenčno oceno pokaže,
da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.

5

3,81

RAZPOREJANJE V SKLADU Z INDIVIDUALNIMI SPOSOBNOSTMI
4,45 ‐0,64
3,74 4,51 ‐0,77
4,04 4,53

‐0,49

3,96

4
3
2
1
0
‐1

2018
ZADOVOLJSTVO

2019
POMEMBNOST

2020

RAZKORAK

REFERENČNA OCENA ZADOVOLJSTVA

Trend stopnje
zadovoljstva
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 Pregled kazalnika:

Svoje delo glede na količino lahko
dobro opravim v svojem delovnem
času.

Moj vodja me spodbuja k
samoiniciativnosti.

niti niti

strinjam
se

zelo se
strinjam











referenčna
ocena

Delo, ki ga opravljam, je ravno
dovolj zahtevno za mojo
usposobljenost.

n

se ne
strinjam

trend

Frekvenčna distribucija

sploh ne
strinjam

povprečno
zadovoljstvo

Kazalnik razporejanje v skladu z individualnimi sposobnostmi 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 zaposlenih, ki so izrazili svoje mnenje
s posamezno trditvijo, in delež zaposlenih, ki je dodelil posamezne ocene.

4,02

↑

4,11

3,98

↑

3,75

4,13

↑

4,01

27%
53%

55

16%
2%
2%
27%
50%

56

18%
5%
0%
39%
36%

56

23%
2%
0%

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Delo, ki ga opravljam, je ravno dovolj zahtevno za
mojo usposobljenost.' znaša 4,02. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven.
Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,11. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih
na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko
nižje od lanskega povprečja.

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Svoje delo glede na količino lahko dobro opravim
v svojem delovnem času.' znaša 3,98. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva
pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 3,75. Primerjava ocene zadovoljstva vaših
zaposlenih na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu
nekoliko višje od lanskega povprečja.

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Moj vodja me spodbuja k samoiniciativnosti.'
znaša 4,13. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena
zadovoljstva na tem elementu znaša 4,01. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z
referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega
povprečja.
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2.2. VKLJUČENOST ZAPOSLENIH
[vidik] 2.1. MOTIVACIJA
[kriterij] 2.1.2. VKLJUČENOST ZAPOSLENIH
S tem kriterijem se pregledajo možnosti vključevanja zaposlenih pri načrtovanju in razvoju kadra,
nadomeščanju zaposlenih (zaradi bolniške odsotnosti, dopustov,…), oblikovanju delovnega mesta (fizično
in vsebinsko), uvajanju novih zaposlenih, odločanju, razvoju koncepta doma, …

2018

2019

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

3,85

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

3,83

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

3,88

*

* 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 vključenosti zaposlenih v letošnjem letu znaša 3,88.
 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 zaposlenih vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo
zadovoljstva, ugotavljamo, da:
 Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 3,96.
 Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem področju z referenčno oceno pokaže,
da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega povprečja.
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Kazalnik vključenost 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 zaposlenih, ki so izrazili svoje mnenje s posamezno trditvijo, in delež zaposlenih, ki je
dodelil posamezne ocene.

3,40

↑

3,49

3,85

↓

4,16

4,02

↑

4,08

4,25

↓

4,10

7%

Zaposleni sodelujemo pri
oblikovanju vrednot in vizije doma.

47%

55

29%
11%
5%
16%

Menim, da zaposleni svoje delo
opravljamo kakovostno.

55%

55

27%
2%
0%
19%

Menim, da so stanovalci v našem
domu zadovoljni z bivanjem pri nas.

64%

53

17%
0%
0%
36%

Naš dom je lepo urejen in
opremljen.

53%

55

11%
0%
0%

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Zaposleni sodelujemo pri oblikovanju vrednot in vizije doma.'
znaša 3,4. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na
tem elementu znaša 3,49. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da
je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega povprečja.
Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Menim, da zaposleni svoje delo opravljamo kakovostno.'
znaša 3,85. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na
tem elementu znaša 4,16. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da
je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega povprečja.
Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Menim, da so stanovalci v našem domu zadovoljni z bivanjem
pri nas.' znaša 4,02. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena
zadovoljstva na tem elementu znaša 4,08. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z referenčno
oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega povprečja.
Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Naš dom je lepo urejen in opremljen.' znaša 4,25. Glede na
preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša
4,1. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših
zaposlenih v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
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2.3. PRIZNANJE IN VZPODBUDE
[vidik] 2.1. MOTIVACIJA
[kriterij] 2.1.3. PRIZNANJE IN VZPODBUDE
Kriterij vključuje vse ukrepe, strukture in procese, ki se nanašajo na oblikovanje in ohranjanje motivacije
zaposlenih, vsebujejo vzpodbude in priznanja ob posebnih dosežkih ter vključujejo dodatne ponudbe
delodajalca. Vodstvo motivira zaposlene tudi s pomočjo povratnih informacij in dogovorih o ciljih.
Razmislimo, koliko so upoštevani individualni prispevki, kreativni potenciali in iniciativa sodelavcev.

2018

2019
Cilj*
Dejanska
Stopnja zadovoljstva

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

3,37

2020

3,19

*

Cilj*
Dejanska
Stopnja zadovoljstva

*

3,64

*

* 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 priznanj in vzpodbud v letošnjem letu znaša 3,64.
 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 zaposlenih vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo
zadovoljstva, ugotavljamo, da:
 Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 3,59.
 Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem področju z referenčno oceno pokaže,
da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
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Kazalnik priznanje in vzpodbude 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 zaposlenih, ki so izrazili svoje mnenje s posamezno trditvijo, in delež zaposlenih, ki je
dodelil posamezne ocene.

3,77

↑

3,83

3,50

↑

3,34

19%

Sodelavci opazijo in cenijo dobro
opravljeno delo.

48%

52

23%
10%
0%

Organizacija ima dobre mehanizme
za vzpodbujevanje dela in
ohranjanje motivacije.

7%
46%

56

38%
7%
2%

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Sodelavci opazijo in cenijo dobro opravljeno
delo.' znaša 3,77. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena
zadovoljstva na tem elementu znaša 3,83. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z
referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega
povprečja.

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Organizacija ima dobre mehanizme za
vzpodbujevanje dela in ohranjanje motivacije.' znaša 3,5. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene
zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 3,34. Primerjava ocene
zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih
v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
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2.4. ZDRUŽLJIVOST OSEBNIH INTERESOV, DRUŽINE IN POKLICA
[vidik] 2.2. OBLIKOVANJE DELOVNEGA ČASA
[kriterij] 2.2.1. ZDRUŽLJIVOST OSEBNIH INTERESOV, DRUŽINE IN POKLICA
Tu so poudarjeni ukrepi, strukture in procesi ustanove, ki upoštevajo združljivost osebnih interesov,
družine in poklica. Sem spada konkretna uskladitev urnikov dela z družinskimi, osebnimi potrebami in
željami ter komunikacija v zvezi s tem znotraj tima. Vse to mora biti usklajeno s potrebami stanovalcev.
Razmislimo tudi o dodatni ponudbi delodajalca (npr. obdarovanje otrok za božič,…).
Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,11

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,11

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,31

*

* 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 združljivosti osebnih interesov, družine in poklica v letošnjem
letu znaša 4,31.
 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 zaposlenih vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo
zadovoljstva, ugotavljamo, da:
 Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 4,14.
 Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem področju z referenčno oceno pokaže,
da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.

4,11
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Kazalnik združljivost osebnih interesov, družine in poklica 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 zaposlenih, ki so izrazili svoje mnenje
s posamezno trditvijo, in delež zaposlenih, ki je dodelil posamezne ocene.

4,31

↑

4,11

4,31

↑

4,17

47%
42%

55

7%
2%
2%
49%
40%

Delovni čas mi ustreza.

55

5%
4%
2%

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Imam možnost usklajevanja službenih in
družinskih obveznosti (dogovori o dopustih, o delovnem času,...).' znaša 4,31. Glede na preteklo merjeno
obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,11.
Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je
zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Delovni čas mi ustreza.' znaša 4,31. Glede na
preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem
elementu znaša 4,17. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z referenčno oceno
pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
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2.5. KOMUNIKACIJA IN OBVEŠČANJE
[vidik] 2.3. KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE
[kriterij] 2.3.1. KOMUNIKACIJA IN OBVEŠČANJE
Obravnava se notranji informacijski in komunikacijski tok ter zagotovitev učinkovitosti, uspešnosti in
rednosti timskih pogovorov (sem spada tudi predaja dela, ki se vrši večkrat dnevno). Razmislimo o tem,
kakšno komunikacijo želimo vzpostaviti v timu, da bi se ob tem vsi člani dobro počutili. Prav tako
obravnavamo neustrezno komunikacijo med zaposlenimi v timu in določimo ukrepe, ki bodo izboljšali
komunikacijo znotraj tima. Ocenjujemo ravnanje z napetostmi in konflikti znotraj tima. Ta kriterij pomaga
preučiti informacijsko politiko ustanove, med drugim tudi, če vsi zaposleni prejmejo ustrezne informacije
ob pravem času. To vključuje tudi informacije o politiki in razvoju organizacije ter okolja.

2018

2019

Cilj*
Dejanska
Stopnja zadovoljstva

3,72

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

3,64

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

3,77

*

* 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 komunikacije in obveščanja v letošnjem letu znaša 3,77.
 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 zaposlenih vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo
zadovoljstva, ugotavljamo, da:
 Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 3,86.
 Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem področju z referenčno oceno pokaže,
da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega povprečja.
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Kazalnik komunikacija in obveščanje je sestavljen iz osmih 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 zaposlenih, ki so izrazili svoje mnenje s posamezno trditvijo, in delež
zaposlenih, ki je dodelil posamezne ocene.

3,86

↑

3,89
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↓
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3,80

3,30

↑

3,40

3,49

↑

3,54

4,15

↑

4,05

3,86

↑

3,88

3,98

↑

3,83

27%

Potek dela na mojem delovnem
mestu je dobro organiziran.

41%

56

25%
5%
2%
27%

Moje delovne zadolžitve so
natančno opredeljene.

43%

56

20%
9%
2%
21%

O dodatnih zadolžitvah sem dovolj
zgodaj obveščen/a.

Izmenjava informacij in podatkov
znotraj organizacije poteka brez
težav.

39%

56

27%
7%
5%
7%
32%

56

46%
13%
2%
15%

V organizaciji dobro rešujemo
konflikte.

36%
36%

55
9%
4%

33%

Komunikacijo z vodjo delovne
enote ocenjujem kot dobro.

49%

55

18%
0%
0%
30%

Komunikacijo z direktorjem/ico
ocenjujem kot dobro.

41%

56

16%
9%
4%
25%

Naš dom ima jasno oblikovano
vizijo.

50%

56

23%
2%
0%
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Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Potek dela na mojem delovnem mestu je dobro organiziran.'
znaša 3,86. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na
tem elementu znaša 3,89. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da
je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega povprečja.
Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Moje delovne zadolžitve so natančno opredeljene.' znaša
3,84. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem
elementu znaša 4,5. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je
zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega povprečja.
Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'O dodatnih zadolžitvah sem dovolj zgodaj obveščen/a.' znaša
3,64. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem
elementu znaša 3,8. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je
zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega povprečja.
Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Izmenjava informacij in podatkov znotraj organizacije poteka
brez težav.' znaša 3,3. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena
zadovoljstva na tem elementu znaša 3,4. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z referenčno
oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega povprečja.
Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'V organizaciji dobro rešujemo konflikte.' znaša 3,49. Glede na
preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša
3,54. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših
zaposlenih v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega povprečja.
Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Komunikacijo z vodjo delovne enote ocenjujem kot dobro.'
znaša 4,15. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na
tem elementu znaša 4,05. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da
je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Komunikacijo z direktorjem/ico ocenjujem kot dobro.' znaša
3,86. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem
elementu znaša 3,88. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je
zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega povprečja.
Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Naš dom ima jasno oblikovano vizijo.' znaša 3,98. Glede na
preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša
3,83. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših
zaposlenih v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
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2.6. MULTIDISCIPLINARNO SODELOVANJE
[vidik] 2.3. KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE
[kriterij] 2.3.2. MULTIDISCIPLINARNO SODELOVANJE
V središču kriterija je struktura in kultura sodelovanja med različnimi poklicnimi skupinami in funkcijskimi
področji (nega, oskrba, terapija, kuhinja, pralnica, tehnična služba, uprava, zdravnik, ...). Prav tako
presojamo ukrepe za obveščanje celotne ustanove o dejavnostih in storitvah posameznih poklicnih skupin.

2018

2019

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

3,76

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

3,76

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,05

*

* 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 multidisciplinarnega sodelovanja v letošnjem letu znaša 4,05.
 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 zaposlenih vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo
zadovoljstva, ugotavljamo, da:
 Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 3,98.
 Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem področju z referenčno oceno pokaže,
da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.

3,76

4,60

‐0,84

MULTIDISCIPLINARNO SODELOVANJE
3,76 4,61 ‐0,85

4,05

4,66

‐0,61
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3,98
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REFERENČNA OCENA ZADOVOLJSTVA

Trend stopnje
zadovoljstva
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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 multidisciplinarno sodelovanje je sestavljen iz sedmih 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 zaposlenih, ki so izrazili svoje mnenje s posamezno trditvijo, in
delež zaposlenih, ki je dodelil posamezne ocene.

3,23

↑

3,28

4,25

↑

4,05

4,30

↑

4,12

4,11

↑

4,15

4,23

↑

4,16

4,20

↑

4,09

4,02

↑

4,03

9%

Celoten kolektiv v organizaciji je
dobro povezan in deluje enotno.

S sodelavci znotraj mojega
delovnega tima dobro sodelujemo.

32%
39%

56
13%
7%

41%
45%

56

13%
2%
0%
41%

S sodelavci si med seboj
pomagamo.

50%

56

7%
2%
0%
27%

V celotnem kolektivu našega doma
sem dobro sprejet/a.

57%

56

16%
0%
0%
38%

Dobro se počutim na svojem
delovnem mestu.

Vodja delovne enote/službe ima
posluh za moje težave in upošteva
moje predloge ali pripombe.

Nadrejeni so na voljo, ko jih
potrebujem.

48%

56

14%
0%
0%
41%
43%

56

13%
2%
2%
36%
43%

56

13%
5%
4%
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Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Celoten kolektiv v organizaciji je dobro povezan
in deluje enotno.' znaša 3,23. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven.
Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 3,28. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih
na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko
nižje od lanskega povprečja.

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'S sodelavci znotraj mojega delovnega tima dobro
sodelujemo.' znaša 4,25. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven.
Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,05. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih
na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko
višje od lanskega povprečja.

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'S sodelavci si med seboj pomagamo.' znaša 4,3.
Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na
tem elementu znaša 4,12. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z referenčno
oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'V celotnem kolektivu našega doma sem dobro
sprejet/a.' znaša 4,11. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna
ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,15. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem
elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko nižje od
lanskega povprečja.

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Dobro se počutim na svojem delovnem mestu.'
znaša 4,23. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena
zadovoljstva na tem elementu znaša 4,16. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z
referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega
povprečja.

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Vodja delovne enote/službe ima posluh za moje
težave in upošteva moje predloge ali pripombe.' znaša 4,2. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene
zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,09. Primerjava ocene
zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih
v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Nadrejeni so na voljo, ko jih potrebujem.' znaša
4,02. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena
zadovoljstva na tem elementu znaša 4,03. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z
referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega
povprečja.
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2.7. FIZIČNO ZDRAVJE
[vidik] 2.4. SPODBUJANJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
[kriterij] 2.4.1. FIZIČNO ZDRAVJE
V središču tega kriterija je oblikovanje konkretnega delovnega mesta zaposlenega. Oceni se, kateri (poleg
zakonskih zahtev) zdravstveni ukrepi, strukture in procesi na področju fizičnega zdravja so bili vpeljani in
ali se stalno razvijajo. Zajete so strukture in procesi, ki se nanašajo na ohranjanje in spodbujanje fizičnega
zdravja zaposlenih (spodbujanje gibanja, izobraževanje o zdravi prehrani, spodbujanje k odvajanju od
kajenja, izbor pripomočkov in delovnih sredstev, ergonomsko oblikovanje delovnega mesta, ...).

2018

2019

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,04

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

3,84

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,05

*

* 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 fizičnega zdravja v letošnjem letu znaša 4,05.
 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 zaposlenih vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo
zadovoljstva, ugotavljamo, da:
 Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 3,86.
 Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem področju z referenčno oceno pokaže,
da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.

4,04

4,66

‐0,62
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 Pregled kazalnika:

niti niti

strinjam
se

zelo se
strinjam











referenčna
ocena

Organizacija ustvarja delovno
okolje v skrbi za ohranjanje
psihičnega in fizičnega zdravja.

n

se ne
strinjam

trend

Frekvenčna distribucija

sploh ne
strinjam

povprečno
zadovoljstvo

Kazalnik fizično zdravje 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 zaposlenih, ki so izrazili svoje mnenje s posamezno trditvijo, in delež zaposlenih, ki je dodelil
posamezne ocene.

3,84

↑

3,60

4,04

↑

3,98

4,26

↑

4,00

23%
46%

56

23%
5%
2%
55%

Na delovnem mestu se ne srečujem
s fizičnim nasiljem.

Pri svojem delu imam na voljo vse
potrebne delovne pripomočke in
opremo, da lahko delo dobro
opravim.

21%

56

7%
4%
13%
39%
48%

54

13%
0%
0%

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Organizacija ustvarja delovno okolje v skrbi za
ohranjanje psihičnega in fizičnega zdravja.' znaša 3,84. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene
zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 3,6. Primerjava ocene
zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih
v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Na delovnem mestu se ne srečujem s fizičnim
nasiljem.' znaša 4,04. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna
ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 3,98. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem
elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko višje od
lanskega povprečja.

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Pri svojem delu imam na voljo vse potrebne
delovne pripomočke in opremo, da lahko delo dobro opravim.' znaša 4,26. Glede na preteklo merjeno obdobje
je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4. Primerjava
ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših
zaposlenih v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.

‐ Stran 25I44 ‐

RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 2020
DSO ILIRSKA BISTRICA

2.8. PSIHIČNO ZDRAVJE
[vidik] 2.4. SPODBUJANJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
[kriterij] 2.4.2. PSIHIČNO ZDRAVJE
Oceni se, kateri zdravstveni ukrepi, strukture in procesi so bili vpeljani in ali se stalno razvijajo. Preveri se
tudi, katere možnosti psihohigiene, preprečevanja izgorelosti, reprečevanja ustrahovanja (mobing) in
upravljanje časa (spopadanje s časovno stisko) nudi ustanova svojim zaposlenim na delovnem mestu.
Obravnavajo se ukrepi za pravočasno prepoznavo in sistematično odpravljanje psihičnih obremenitev in
preobremenjenosti. Razmislimo tudi o spodbujanju pozitivne delovne klime.

2018

2019

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

3,40

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

3,45

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

3,60

*

* 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 psihičnega zdravja v letošnjem letu znaša 3,60.
 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 zaposlenih vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo
zadovoljstva, ugotavljamo, da:
 Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 3,64.
 Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem področju z referenčno oceno pokaže,
da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega povprečja.
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 Pregled kazalnika:
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referenčna
ocena

Nadrejeni enakopravno
obravnavajo vse zaposlene.

n

trend

Frekvenčna distribucija

povprečno
zadovoljstvo

Kazalnik psihično zdravje 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 zaposlenih, ki so izrazili svoje mnenje s posamezno trditvijo, in delež zaposlenih, ki je dodelil
posamezne ocene.

3,45

↑

3,44

3,52

↓

3,75

3,84

↑

3,72

24%
24%

55

35%
11%
7%
13%

Organizacija spodbuja neformalna
srečanja med sodelavci.

Na delovnem mestu se ne srečujem
s psihičnim nasiljem.

43%

54

33%
6%
6%
33%
40%

55

16%
0%
11%

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Nadrejeni enakopravno obravnavajo vse
zaposlene.' znaša 3,45. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna
ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 3,44. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem
elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko višje od
lanskega povprečja.

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Organizacija spodbuja neformalna srečanja med
sodelavci.' znaša 3,52. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna
ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 3,75. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem
elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko nižje od
lanskega povprečja.

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Na delovnem mestu se ne srečujem s psihičnim
nasiljem.' znaša 3,84. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna
ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 3,72. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem
elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko višje od
lanskega povprečja.
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2.9. UČNI PROCESI
[vidik] 5. UČEČA SE ORGANIZACIJA/// 5.1. UPRAVLJANJE ZNANJA
[kriterij] 5.1.1. UČNI PROCESI
Ta kriterij raziskuje različne učne procese: individualno in kolektivno učenje, osnovno, dodatno in dopolnilno
izobraževanje, razširjanje pridobljenega znanja oz. ravnanje z izobraževalnim in izkustvenim znanjem v organizaciji,
kako organizacija poskrbi, da so izkušnje s stanovalci ter svojci dostopne in uporabne za zaposlene, projektno delo,
rotacije delovnih mest, mentorstvo, refleksija praktičnih izkušenj, učenje iz napak – vsi udeleženci morajo imeti
možnost, da opozorijo na napake; dom ima orodje za sistematično spremljanje napak in spodbujanje učnega procesa,
kako se spodbuja in zapiše pridobivanje znanja na delovnem mestu. V domovih za starejše se uporabljajo predvsem
osebna, v reševanje problemov usmerjena in s komunikacijo in delom povezana orodja. V okviru e-učenja ali
kombiniranega učenja (blended learning) je treba preučiti tudi tehnično opremo.

2018

2019

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,13

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

3,96

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

*

4,08

* 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 učnih procesov v letošnjem letu znaša 4,08.
 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 zaposlenih vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo
zadovoljstva, ugotavljamo, da:
 Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 3,92.
 Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih na tem področju z referenčno oceno pokaže,
da je zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
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 Pregled kazalnika:
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Na delovnem mestu imam dobre
možnosti za stalno usposabljanje in
nadgrajevanje svojega znanja.

n
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trend

Frekvenčna distribucija
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zadovoljstvo

Kazalnik učni procesi 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 zaposlenih, ki so izrazili svoje mnenje s posamezno trditvijo, in delež zaposlenih, ki je dodelil
posamezne ocene.

4,04

↑

3,78
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↑

4,05

33%
41%

54
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35%
45%

55
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Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Na delovnem mestu imam dobre možnosti za
stalno usposabljanje in nadgrajevanje svojega znanja.' znaša 4,04. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend
ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 3,78. Primerjava ocene
zadovoljstva vaših zaposlenih na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih
v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.

Povprečna ocena zadovoljstva vaših zaposlenih pri elementu 'Dodatna izobraževanja, ki se jih udeležujem, so
koristna in uporabna.' znaša 4,11. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven.
Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,05. Primerjava ocene zadovoljstva vaših zaposlenih
na tem elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših zaposlenih 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 3,91.
 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 sumarno oceno zadovoljstva, ki predstavlja povprečno oceno zadovoljstva
zaposlenih vseh Domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo zadovoljstva,
ugotavljamo, da:
 Referenčna ocena sumarnega zadovoljstva znaša 3,89.
 Primerjava ocene sumarnega zadovoljstva vaših zaposlenih z referenčno oceno pokaže, da je
zadovoljstvo vaših zaposlenih v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.
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3.1 Distribucija ocen zadovoljstva
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4. Demografske razlike
4.1 Organizacijska enota

KUHINJA

PRALNICA/VZDR
ŽEVANJE

VODSTVO/UPRA
VA, STROKOVNE
SLUŽBE

velikost vzorca:

NEGA/OSKRBA

Spodnja tabela prikazuje analizo povprečnih vrednosti stopnje zadovoljstva zaposlenih, ki se med
seboj razlikujejo glede na organizacijsko enoto. 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.

18

5

9

12

3,96
4,40
3,98
3,86
Razporejanje v skladu z individualnimi sposobnostmi
4,50
4,73
4,37
4,50
3,77
4,18
4,00
3,88
Vključenost zaposlenih
4,52
4,70
4,47
4,69
3,47
4,20
3,94
3,50
Priznanje in vzpodbude
4,28
4,60
4,11
4,33
4,19
4,30
4,67
4,04
Združljivost osebnih interesov, družine in poklica
4,68
4,90
4,61
4,63
3,47
4,24
4,02
3,58
Komunikacija in obveščanje
4,49
4,73
4,66
4,69
3,90
4,43
4,30
3,80
Multidisciplinarno sodelovanje
4,57
4,77
4,68
4,69
3,65
4,27
4,19
4,39
Fizično zdravje
4,51
4,77
4,70
4,69
3,36
4,27
4,07
3,42
Psihično zdravje
4,61
4,60
4,67
4,50
3,86
4,75
4,28
4,17
Učni procesi
4,21
4,75
4,33
4,75
3,71
4,32
4,14
3,80
SUMARNO ZADOVOLJSTVO
4,51
4,73
4,57
4,63
* v primeru ko je vzorec skupine manjši od 3 enot, rezultati niso prikazani zaradi zagotavljanja anonimnosti.

GRAFIČNI PRIKAZ SUMARNEGA ZADOVOLJSTVA GLEDE NA ORGANIZACIJSKO ENOTO

3,71

NEGA/OSKRBA

4,32

4,14

KUHINJA

PRALNICA/VZDRŽEVANJE

3,80

VODSTVO /UPRAVA,
STROKOVNE SLUŽBE

 Ugotovimo, da so glede na sumarno oceno zadovoljstva najbolj zadovoljni zaposleni v kuhinji, kjer je
ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,32. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko razberemo pri zaposlenih
v negi in oskrbi.
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GRAFIČNA PREDSTAVITEV POVPREČNIH OCEN ZADOVOLJSTVA NA VSEH MERJENIH
KAZALNIKIH GLEDE NA ORGANIZACIJSKO ENOTO
NEGA/OSKRBA

KUHINJA

PRALNICA/VZDRŽEVANJE

VODSTVO/UPRAVA, STROKOVNE SLUŽBE

RAZPOREJANJE V
SKLADU Z
INDIVIDUALNIMI
SPOSOBNOSTMI
5

UČNI PROCESI

4

VKLJUČENOST
ZAPOSLENIH

3

PSIHIČNO ZDRAVJE

2

PRIZNANJE IN
VZPODBUDE

1

ZDRUŽLJIVOST OSEBNIH
INTERESOV, DRUŽINE IN
POKLICA

FIZIČNO ZDRAVJE

MULTIDISCIPLINARNO
SODELOVANJE

KOMUNIKACIJA IN
OBVEŠČANJE

Zgornji graf prikazuje porazdelitev ocen zadovoljstva na vseh merjenih kazalnikih na podlagi
demografske spremenljivke organizacijska enota. Glede na razhajanja med najnižjo in najvišjo oceno
zadovoljstva ugotovimo, da do največjih razlik med posameznimi skupinami zaposlenih prihaja na
področju PSIHIČNO ZDRAVJE. Na tem področju je namreč razlika med najnižjo oceno zadovoljstva ter
najvišjo oceno najvišja in znaša 0,91.
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4.2 Delovna doba

OD 6 DO 10
LET

OD 11 DO 15
LET

VEČ KOT 15
LET

velikost vzorca:

DO 5 LET

Spodnja tabela prikazuje analizo povprečnih vrednosti stopnje zadovoljstva zaposlenih, ki se med
seboj razlikujejo glede na delovno dobo v Domu. 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.

11

2

4

30

4,21
3,83
3,87
4,70
4,00
4,48
4,14
3,69
3,81
Vključenost zaposlenih
4,70
4,25
4,57
3,68
3,88
3,58
Priznanje in vzpodbude
4,41
4,25
4,27
4,14
4,50
4,27
Združljivost osebnih interesov, družine in poklica
4,75
4,75
4,65
3,89
3,72
3,58
Komunikacija in obveščanje
4,78
4,19
4,61
4,22
4,11
3,89
Multidisciplinarno sodelovanje
4,71
4,39
4,66
4,27
4,25
3,97
Fizično zdravje
4,73
4,42
4,63
4,18
3,75
3,41
Psihično zdravje
4,73
4,58
4,51
4,00
3,88
4,10
Učni procesi
4,56
4,25
4,45
4,08
3,92
3,79
SUMARNO ZADOVOLJSTVO
4,71
4,32
4,57
* v primeru ko je vzorec skupine manjši od 3 enot, rezultati niso prikazani zaradi zagotavljanja anonimnosti.

Razporejanje v skladu z individualnimi sposobnostmi

GRAFIČNI PRIKAZ SUMARNEGA ZADOVOLJSTVA GLEDE NA DOLŽINO DELOVNE DOBE

4,08

DO 5 LET

3,92

OD 11 DO 15 LET

3,79
VEČ KOT 15 LET

 Ugotovimo, da so glede na sumarno oceno zadovoljstva najbolj zadovoljni zaposleni, ki so v Domu
zaposleni do 5 let, kjer je ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,08. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko
razberemo pri zaposlenih z delovno dobo več kot 15 let.
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GRAFIČNA PREDSTAVITEV POVPREČNIH OCEN ZADOVOLJSTVA NA VSEH MERJENIH
KAZALNIKIH GLEDE NA DOLŽINO DELOVNE DOBE

DO 5 LET

OD 11 DO 15 LET

VEČ KOT 15 LET

RAZPOREJANJE V
SKLADU Z
INDIVIDUALNIMI
SPOSOBNOSTMI
5

UČNI PROCESI

4

VKLJUČENOST
ZAPOSLENIH

3

PSIHIČNO ZDRAVJE

2

PRIZNANJE IN
VZPODBUDE

1

ZDRUŽLJIVOST OSEBNIH
INTERESOV, DRUŽINE IN
POKLICA

FIZIČNO ZDRAVJE

MULTIDISCIPLINARNO
SODELOVANJE

KOMUNIKACIJA IN
OBVEŠČANJE

Zgornji graf prikazuje porazdelitev ocen zadovoljstva na vseh merjenih kazalnikih na podlagi
demografske spremenljivke delovna doba. Glede na razhajanja med najnižjo in najvišjo oceno
zadovoljstva ugotovimo, da do največjih razlik med posameznimi skupinami zaposlenih prihaja na
področju PSIHIČNO ZDRAVJE. Na tem področju je namreč razlika med najnižjo oceno zadovoljstva ter
najvišjo oceno najvišja in znaša 0,78.
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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 1 v negativno smer (pomembnost je višja kot zadovoljstvo).

TREND ELEMENTI
Imam možnost usklajevanja službenih in družinskih obveznosti
↑
(dogovori o dopustih, o delovnem času,...).

ZAD

POM

RAZ

REF

4,31

4,66

‐0,35



↑

Delovni čas mi ustreza.

4,31

4,72

‐0,41



↑

S sodelavci si med seboj pomagamo.

4,30

4,75

‐0,45



↑

Pri svojem delu imam na voljo vse potrebne delovne pripomočke in
opremo, da lahko delo dobro opravim.

4,26

4,72

‐0,46



↑

S sodelavci znotraj mojega delovnega tima dobro sodelujemo.

4,25

4,77

‐0,52



↓

Naš dom je lepo urejen in opremljen.

4,25

4,55

‐0,30



↑

Dobro se počutim na svojem delovnem mestu.

4,23

4,73

‐0,50



↑

Vodja delovne enote/službe ima posluh za moje težave in upošteva
moje predloge ali pripombe.

4,20

4,67

‐0,47



↑

Komunikacijo z vodjo delovne enote ocenjujem kot dobro.

4,15

4,69

‐0,54



↑

Moj vodja me spodbuja k samoiniciativnosti.

4,13

4,43

‐0,30



↑

V celotnem kolektivu našega doma sem dobro sprejet/a.

4,11

4,39

‐0,28



↑

Dodatna izobraževanja, ki se jih udeležujem, so koristna in
uporabna.

4,11

4,43

‐0,32



↑

Na delovnem mestu se ne srečujem s fizičnim nasiljem.

4,04

4,63

‐0,59
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TREND ELEMENTI
Na delovnem mestu imam dobre možnosti za stalno usposabljanje
↑
in nadgrajevanje svojega znanja.
Menim, da so stanovalci v našem domu zadovoljni z bivanjem pri
↑
nas.

ZAD

POM

RAZ

REF

4,04

4,46

‐0,42



4,02

4,75

‐0,73



↑

Nadrejeni so na voljo, ko jih potrebujem.

4,02

4,68

‐0,66



↑

Delo, ki ga opravljam, je ravno dovolj zahtevno za mojo
usposobljenost.

4,02

4,51

‐0,49



↑

Naš dom ima jasno oblikovano vizijo.

3,98

4,52

‐0,54



↑

Svoje delo glede na količino lahko dobro opravim v svojem
delovnem času.

3,98

4,65

‐0,67



↑

Potek dela na mojem delovnem mestu je dobro organiziran.

3,86

4,75

‐0,89



↑

Komunikacijo z direktorjem/ico ocenjujem kot dobro.

3,86

4,54

‐0,68



↓

Menim, da zaposleni svoje delo opravljamo kakovostno.

3,85

4,70

‐0,85



↓

Moje delovne zadolžitve so natančno opredeljene.

3,84

4,55

‐0,71



↑

Na delovnem mestu se ne srečujem s psihičnim nasiljem.

3,84

4,69

‐0,85



↑

Organizacija ustvarja delovno okolje v skrbi za ohranjanje
psihičnega in fizičnega zdravja.

3,84

4,57

‐0,73



↑

Sodelavci opazijo in cenijo dobro opravljeno delo.

3,77

4,23

‐0,46



↑

O dodatnih zadolžitvah sem dovolj zgodaj obveščen/a.

3,64

4,59

‐0,95



↓

Organizacija spodbuja neformalna srečanja med sodelavci.

3,52

4,13

‐0,61



↑

Organizacija ima dobre mehanizme za vzpodbujevanje dela in
ohranjanje motivacije.

3,50

4,43

‐0,93



↑

V organizaciji dobro rešujemo konflikte.

3,49

4,62

‐1,13



↑

Nadrejeni enakopravno obravnavajo vse zaposlene.

3,45

4,76

‐1,31



↑

Zaposleni sodelujemo pri oblikovanju vrednot in vizije doma.

3,40

4,29

‐0,89



↑

Izmenjava informacij in podatkov znotraj organizacije poteka brez
težav.

3,30

4,60

‐1,30



↑

Celoten kolektiv v organizaciji je dobro povezan in deluje enotno.

3,23

4,63

‐1,40



‐ Stran 36I44 ‐

RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 2020
DSO ILIRSKA BISTRICA

 Vprašanja vezana na epidemijo povezano s COVID-19
Glede na razmere v letošnjem letu, povezane z epidemijo koronavirusa, ki je temeljito spremenila
organizacijo dela zaposlenih v domovih, smo z raziskavo želeli izvedeti kako situacijo dojemajo
zaposleni. Zanimalo nas je ali je bilo dobro poskrbljeno za njihovo varnost, ali so imeli na razpolago
zadostno mero zaščitne opreme, ali so bili dovolj informirani o dogajanju v Domu, ali je vodstvo
sprejelo ustrezne ukrepe in ali so dobili vso podporo pri delu, ki so jo potrebovali.
Vprašanja, ki smo jih zastavili zaposlenim ter njihovi odgovori so prikazani na naslednjih grafih.
1.) Ali je bilo v času epidemije dobro poskrbljeno za varnost zaposlenih?
DA

82%

DELNO
NE

16%
2%

2.) Ali ste imeli na razpolago zadostno mero zaščitne opreme za delo?
DA

85%

DELNO
NE

13%
2%

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

62%

DELNO
NE

36%
2%

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

73%

DELNO
NE

25%
2%
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5.) Ali ste se lahko pozanimali o stvareh, ki so vas posebej zanimale?
DA

75%

DELNO
NE

25%
0%

6.) Ste dobili pri delu vso podporo, ki ste jo potrebovali?
DA

65%

DELNO
NE

31%
4%

 Bi želeli karkoli pripomniti na dogajanje v domu v času epidemije?
• Celoten kolektiv se je trudil po svojih najboljših močeh.
• Nepotrebne izjeme, ki so jih drugi stanovalci slabo sprejeli.
• Preobremenjenost.
Prosim, da se dobro poskrbi za prehrano v času delovnega procesa. Urediti bi bilo
• potrebno ljudi, ki bi ti bili pripravljeni priskrbeti vse potrebno, da bi bolje steklo delo, ko
si zaprt na oddelku.
• Vse pohvale vodstvu pri organizaciji v času Covida 19
Zaenkrat sem zadovoljna in ne bi nič želela pripomniti. Delo katero opravljam, mi je
• zelo všeč. Naj tudi naprej tako ostane. Za svoje delovno mesto imam zadosti
potrebnih informacij katere potrebujem.
•

Ponosni smo na vodstvo in vse nas zaposlene, ki smo se v času epidemije še dodatno
povezali in videli kako pomemben je vsak izmed nas. Bravo, le tako naprej.

Včasih prenos informacij med službami ni bil dovolj dober / pravočasen. Glede na
situacijo, ki je prinesla hitre, nepričakovane spremembe stanja je to popolnoma
• razumljivo. Odločitve so bile hitre in so zahtevale hitro ukrepanje in reorganizacijo
dela. Prav takrat pa je dobra in predvsem pravočasna informiranost vpletenih še
toliko bolj pomembna.
•

Mogoče iskanje več dodatnih kadrovskih virov za pomoč pri oskrbi(prostovoljci,
upokojeni sodelavci, študenti..).

• Pohvala vodilnem kadru za organizacijo ter podporo.
Poklon in priznanje vsem sodelavcem in sodelavkam, ki so skrbeli za stanovalce v
• času okužb in preživeli v skafandrih delovni čas, ki je že brez zaščitnih sredstev dolg in
naporen. Katja
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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 anketiranci 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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POMEMBNOST

KRITIČNI ELEMENTI

POZITIVNI ELEMENTI
21.

8.
23.
11.

6.

4,58

5.

31.
4. 13.

12.

15.
25.

1.

2.
18.
17.32. 30.

9.

3.

19.

29.

20.
10.

14. 24.
33.
34.26.

28.

16.

7.
27.

22.
4,08
3,18

3,91

MANJ POMEMBNE IZBOLJŠAVE

MOTIVACIJA

Delo, ki ga opravljam, je ravno dovolj zahtevno za mojo usposobljenost.
Svoje delo glede na količino lahko dobro opravim v svojem delovnem času.
Moj vodja me spodbuja k samoiniciativnosti.
Zaposleni sodelujemo pri oblikovanju vrednot in vizije doma.
Menim, da zaposleni svoje delo opravljamo kakovostno.
Menim, da so stanovalci v našem domu zadovoljni z bivanjem pri nas.
Naš dom je lepo urejen in opremljen.
Sodelavci opazijo in cenijo dobro opravljeno delo.
Organizacija ima dobre mehanizme za vzpodbujevanje dela in ohranjanje motivacije.
Imam možnost usklajevanja službenih in družinskih obveznosti (dogovori o dopustih, o delovnem času,...). OBLIK.DE
L. ČASA
Delovni čas mi ustreza.
Potek dela na mojem delovnem mestu je dobro organiziran.
Moje delovne zadolžitve so natančno opredeljene.
O dodatnih zadolžitvah sem dovolj zgodaj obveščen/a.
Izmenjava informacij in podatkov znotraj organizacije poteka brez težav.
V organizaciji dobro rešujemo konflikte.
Komunikacijo z vodjo delovne enote ocenjujem kot dobro.
Komunikacijo z direktorjem/ico ocenjujem kot dobro.
Naš dom ima jasno oblikovano vizijo.
Celoten kolektiv v organizaciji je dobro povezan in deluje enotno.
S sodelavci znotraj mojega delovnega tima dobro sodelujemo.
S sodelavci si med seboj pomagamo.
V celotnem kolektivu našega doma sem dobro sprejet/a.
Dobro se počutim na svojem delovnem mestu.
Vodja delovne enote/službe ima posluh za moje težave in upošteva moje predloge ali pripombe.
Nadrejeni so na voljo, ko jih potrebujem.
Organizacija ustvarja delovno okolje v skrbi za ohranjanje psihičnega in fizičnega zdravja.
Na delovnem mestu se ne srečujem s fizičnim nasiljem.
Pri svojem delu imam na voljo vse potrebne delovne pripomočke in opremo, da lahko delo dobro opravim.
Nadrejeni enakopravno obravnavajo vse zaposlene.
Organizacija spodbuja neformalna srečanja med sodelavci.
Na delovnem mestu se ne srečujem s psihičnim nasiljem.
UPR.
Na delovnem mestu imam dobre možnosti za stalno usposabljanje in nadgrajevanje svojega znanja.
ZNANJA
Dodatna izobraževanja, ki se jih udeležujem, so koristna in uporabna.
KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE

24.
25.
26.
7.
8.
9.
10.
27.
28.
29.
30.
3.
4.
5.
6.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
18.
16.
17.
19.
15.
31.
20.
32.
21.
22.
23.
33.
34.

SPODBUJANJE
ZDRAVJA NE
DELOVNEM MESTU




































ZADOVOLJSTVO
MANJ POMEMBNE PREDNOSTI
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7. Analiza odprtih odgovorov
Spodaj so po metodi razvrščanja grafično predstavljene spontane navedbe zaposlenih, 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 zaposlenih. 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; 9

[2] PRIPOMBE; 7
[3] PREDLOGI; 7

•● 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 Direktorico, strokovno vodjo, vodjo ZNO
1 Dober odnos med sodelavci in nadrejenimi.
1 Gl.sestro, ker nam je vedno na voljo.
1 Na splošno vse, vsakse trudi po svojih najboljših močeh.
1 Neposredne sodelavce.
1 Svoje sodelavce, ker dajo vse od sebe da dosežemo naš cilj.
1 ukrepanje vodje zdravstvene nege v času epidemije (verjetno je bila preobremenjena - bila je
\"baza\" za vse podatke. Morda bi nekatere od njih lahko porazdelili še na dipl. med. sestre.)
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1 Vodstvo in zdravnico, da je z jasnimi ukrepi brez medijskega pompa uspelo najti rešitve za vse nastale
situacije v epidemiji.
1 Zaposlene na recepciji, so premalo cenjeni. Zaposleni nimajo vpogleda vse kar opravljajo.

PRIPOMBE
2 Bolj bogata malica.
2 Bolje urediti sobe.
2 Morda si prevečkrat rečemo, da stvari potekajo dobro, tudi ko temu ni tako.
2 Opažam, da zaradi kadra (novozaposlenega), ki ni zdr.usposobljen, prihajajo do raznih
pomanjkljivosti.
2 Pri pisanju razporeda aj vodje enakomerno razporedijo popoldanske, naj se gleda praznike,
nedelje….
2 Sprehajanje med delom na oddelkih in nadstropjih.

PREDLOGI
3 Delujmo še naprej v dobrobit naših stanovalcev in zadovoljstva na delovnem mestu za zaposlene.
3 Dvigniti standard kakovosti bivanja stanovalcev, ki se ga zadnja leta nekoliko zanemarja (na račun
zdravstvene nege).
3 Izobraževanja za nove delavce o komunikaciji in demenci, za druge pa obnovitev komunikacijskih
veščin in pomenu naših vlog v domu.
3 Na oddelkih prisotnih več med.sester ali drugega med.osebja.
3 Pisala po oddelkih.
3 Večja pomoč pri delu.
3 Večja transparentnost podatkov.
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•● Povzetek rezultatov
V domu je vzpostavljen sistem spremljanja zadovoljstva zaposlenih 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 zaposlenih.

•● Ocene splošnega zadovoljstva s trendi
3,78 4,56 ‐0,78
3,72 4,58 ‐0,86

5
4
3
2
1
0
-1

2018

-2

3,91

2019

ZADOVOLJSTVO

4,58

‐0,67

2020

POMEMBNOST

RAZKORAK

 Sumarna ocena zadovoljstva v letošnjem letu znaša 3,91.
 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.

•● Ocene po posameznih področjih

3,64

3,60

Psihično zdravje

3,77

Komunikacija in
obveščanje

3,88

Vključenost
zaposlenih

4,04

Razporejanje v
skladu z
individualnimi
sposobnostmi

4,05

Telesno zdravje

4,05

Multidisciplinarno
sodelovanje

Učni procesi

Združljivost osebnih
interesov, družine in
poklica

4,08

Priznanje in
vzpodbude

4,31

Najvišjo oceno zadovoljsta beležimo na področju združljivosti osebnih interesov, družine in
poklica, in sicer 4,31. Najnižjo oceno zadovoljstva beležimo na področju psihičnega zdravja, in
sicer 3,60.
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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

0,40

0,40

0,39

0,35

0,34

-0,61

-0,68

Celoten kolektiv v organizaciji je
dobro povezan in deluje enotno.

-0,51

Zaposleni sodelujemo pri oblikovanju
vrednot in vizije doma.

-0,46

Nadrejeni enakopravno obravnavajo
vse zaposlene.

V organizaciji dobro rešujemo
konflikte.

S sodelavci znotraj mojega
delovnega tima dobro sodelujemo.

S sodelavci si med seboj pomagamo.

Delovni čas mi ustreza.

Imam možnost usklajevanja službenih
in družinskih obveznosti (dogovori o
dopustih, o delovnem času,...).

-2

Pri svojem delu imam na voljo vse
potrebne delovne pripomočke in
opremo, da lahko delo dobro…

-0,42

Izmenjava informacij in podatkov
znotraj organizacije poteka brez
težav.

0

Zaposleni najvišjo oceno zadovoljstva pripisujejo elementu "Imam možnost usklajevanja službenih in
družinskih obveznosti (dogovori o dopustih, o delovnem času,...).". Ta rezultat od sumarne ocene
zadovoljstva (3,91) odstopa z najvišjo pozitivno vrednostjo in sicer za 0,40. Prav tako so med bolje
ocenjenimi elementi: Delovni čas mi ustreza. in S sodelavci si med seboj pomagamo. Najslabšo oceno
zadovoljstva so zaposleni pripisali elementu "Celoten kolektiv v organizaciji je dobro povezan in deluje
enotno.". Ta rezultat od sumarne ocene zadovoljstva (3,91) odstopa z najvišjo negativno vrednostjo in
sicer za ‐0,68. Med slabše ocenjenimi elementi se nahajajo tudi Izmenjava informacij in podatkov
znotraj organizacije poteka brez težav. in Zaposleni sodelujemo pri oblikovanju vrednot in vizije doma.
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