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Podjetje Skupina FABRIKA, raziskave in
razvoj, d.o.o. je v skladu s kodeksom
ESOMAR in AAPOR zavezano k
varovanju osebnih podatkov
anketirancev. Izvajalec tako v vseh
pogledih preprečuje, da bi bilo
mogoče prepoznati identiteto
anketirancev. Vse spremenljivke
oziroma polja, ki bi lahko neposredno
kazala na identiteto anketiranca, so iz
podatkovne baze in poročil
odstranjena. Prav tako so odgovori
anketirancev fizično ločeni od
podatkov anketirancev. Vsak poskus
namerne identifikacije anketiranca ali
razkritje identitete anketiranca s strani
naročnika ali izvajalca pomeni kršitev
zgoraj omenjenih kodeksov. Vsi
podatki so skrbno varovani pred
kakršnokoli zlorabo.
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GLAVNE UGOTOVITVE
V raziskavi zadovoljstva je sodelovalo 89 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 od 46 do 60 let (46%), ter svojci, ki v Dom na obisk
prihajajo 1x ali večkrat tedensko (39%).
Splošna (sumarna) ocena zadovoljstva znaša 4,2. 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 stanovalcev vseh Domov, ki so bili v
lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo zadovoljstva, ugotavljamo, da referenčna ocena
splošnega zadovoljstva znaša 4,32. Primerjava ocene sumarnega zadovoljstva vaših svojcev z
referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega
V splošnem ugotavljamo, da svojci najvišje ocene pripisujejo naslednjim trditvam:
• Okolica doma je lepo urejena. (4,6)
• Prostori doma so čisti in urejeni. (4,58)
• Vem, na koga od zaposlenih naj se obrnem, ko potrebujem informacije o počutju svojca/‐ke. (4,4)
• Svojemu prijatelju/‐ici, ki bi iskal dom za svoje bližnje, bi priporočil/‐a naš dom. (4,38)
• Zaposleni so prijazni. (4,37)

Svojci najnižje ocene pripisujejo:
• Dom ponuja dovolj možnosti za redno fizično aktivnost stanovalcev (telovadbo, gibanje zunaj doma,...) (4,03)
• Soba mojega svojca/‐ke v domu izgleda kot pravi dom. (3,91)
• Stanovalcem v domu ni dolgčas. (3,89)
• Stanovalci in svojci sodelujemo pri odločitvah, vezanih na stanovalca/‐ko (izbira hrane, čas kopanja, obseg
nege,...). (3,88)
• Dom ima urejen kotiček za otroke obiskovalcev. (3,76)

Ugotovimo, da so glede na sumarno oceno zadovoljstva najbolj zadovoljni svojci, ki na obisk prihajajo
1x ali večkrat mesečno, kjer je ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,46 Najnižjo oceno zadovoljstva
lahko razberemo pri svojcih, ki na obisk prihajajo 1x ali večkrat letno.
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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

•● 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.
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 89 svojcev.

124
89

73

2019

2020

2021

1.2 Starost svojcev
46%
37%
V vzorec raziskave je vključenih največ svojcev, ki
so stari od 46 do 60 let. Teh svojcev je 46%.
Sledijo jim svojci stari nad 60 let, in sicer 37%.
Najmanj svojcev vključenih v vzorec anketiranja je
starih od 31 do 45 let.

13%

NAD 60 LET
(n=33)

OD 46 DO 60
LET (n=41)

OD 31 DO 45
LET (n=12)

DO 30 LET
(n=0)

BREZ
ODGOVORA
(n=3)

3%

0%

1.3 Odnos do stanovalca
66%
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6%
BREZ ODGOVORA
(n=5)

DRUGO (n=10)

0%
PRIJATELJ,
ZNANEC (n=0)

1%

11%

9%
BRAT/SESTRA
(n=8)

VNUK/VNUKINJA
(n=6)

HČI/SIN (n=59)

7%

ZAKONEC/ZUNAJ
ZAKONSKI…

V vzorec raziskave je vključenih največ svojcev, ki
so stanovalcu/ki hči/sin (n=59). Teh svojcev je
66%. Sledijo jim svojci, ki so stanovalcu/ki
brat/sestra (n=8), in sicer 9%.
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1.4 Pogostost obiskov
39%
34%

13%

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 34%.

11%

BREZ
ODGOVORA
(n=2)

1X ALI
VEČKRAT
LETNO (n=10)

1X ALI
VEČKRAT
MESEČNO…

1X ALI
VEČKRAT
TEDENSKO…

VSAK ALI
SKORAJ VSAK
DAN (n=12)

2%

1.5 Kraj bivanja
44%
37%

V vzorec raziskave je vključenih največ svojcev, ki
bivajo IZVEN REGIJE, KJER JE DOM (n=39). Teh
svojcev je 44%. Sledijo jim svojci, ki bivajo V ISTI
OBČINI KOT JE DOM (n=33), in sicer so ti svojci
zastopani s 37% deležem.

13%
6%
V ISTI OBČINI V ISTI REGIJI IZVEN REGIJE,
BREZ
KOT JE DOM KOT JE DOM KJER JE DOM ODGOVORA
(n=33)
(n=12)
(n=39)
(n=5)

1.6 Če bi za svojega svojca spet izbiral/a domsko varstvo, bi ponovno
izbral/a ta Dom.
DA (n=78); 88%

NE (n=1); 1%

NE VEM (n=8); 9%

BREZ ODGOVORA
(n=2); 2%

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 88%
deležu. Le en svojec oz. svojka je navedel, da ne bi ponovno izbral/‐a vašega Doma. Pri tem je
odgovor 'ne vem' podalo 9% 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 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 2020:

2020

•● V raziskavi je sodelovalo 44 domov za starejše.
•● Skupno je na anketni vprašalnik odgovarjalo 1972 svojcev.
•● Upoštevana je referenčna ocena v2/2020, ki smo jo pripravili v marcu 2021, saj zaradi
izrednih razmer (epidemije Covid), vsi domovi, niso uspeli dokončati zbiranja podatkov do
konca februarja 2021. V preteklih letih smo namreč s koncem februarja povzeli preteklo
merjeno obdobje.
SKUPNI VZOREC V LETU 2020:

POGOSTOST OBISKOV

STAROST SVOJCEV

1%

7%

DO 30 LET
OD 31 DO 45 LET
54%

38%

OD 46 DO 60 LET
NAD 60 LET

11%

13%

VSAK ALI SKORAJ VSAK DAN
1X ALI VEČKRAT TEDENSKO

26%

1X ALI VEČKRAT MESEČNO
1X ALI VEČKRAT LETNO
50%
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2.1 NEGA IN OSKRBA
4.1. SVOJCI IN DRUGE POMEMBNE OSEBE
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.

2019

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,37

2021

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,28

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,17

*

* 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 4,17.
 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.

5

4,37

4,84

‐0,47

NEGA IN OSKRBA
4,28 4,71 ‐0,43

4,17

0,00

4,31

4
3
2
1
0
‐1

2019
ZADOVOLJSTVO

2020
POMEMBNOST

2021

RAZKORAK

REFERENČNA OCENA ZADOVOLJSTVA

Trend stopnje
zadovoljstva
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 Pregled kazalnika:

sploh ne
strinjam

se ne
strinjam

niti niti

strinjam
se

zelo se
strinjam











referenčna
ocena

Stanovalec/‐ka je deležen
kakovostne nege in oskrbe ter
rehabilitacije.

n

trend

Frekvenčna distribucija

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.

4,16

↓

4,32

4,18

↓

4,30

44%
41%

85

7%
5%
4%
41%
45%

Zaupam domskemu/‐i zdravniku/‐ici.

82

5%
7%
1%

Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Stanovalec/‐ka je deležen kakovostne nege in
oskrbe ter rehabilitacije.' znaša 4,16. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva
negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,32. 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 'Zaupam domskemu/‐i zdravniku/‐ici.' znaša 4,18.
Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na
tem elementu znaša 4,3. 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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2.2. SAMOSTOJNOST, AKTIVNOST
4.1. SVOJCI IN DRUGE POMEMBNE OSEBE
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.

2019

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,26

2021

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,14

*

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,09

*

* 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 4,09.
 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 4,32.
 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.

4,26

4,63

‐0,37

SAMOSTOJNOST, AKTIVNOST
4,14 4,55 ‐0,41

4,09

0,00

5

4,32

4
3
2
1
0
‐1

2019
ZADOVOLJSTVO

2020
POMEMBNOST

2021

RAZKORAK

REFERENČNA OCENA ZADOVOLJSTVA

Trend stopnje
zadovoljstva
‐ Stran 11I40 ‐

=

RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA SVOJCEV 2021
DSO ILIRSKA BISTRICA

 Pregled kazalnika:

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

Pravila v domu so razumna in
smiselna.

sploh ne
strinjam

trend

Frekvenčna distribucija

n

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.

4,28

↓

4,45

4,16

↓

4,41

4,03

=

4,28

3,89

=

4,10

43%
47%

86
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44%
34%
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16%
6%
0%
39%
36%

75

16%
8%
1%
29%
41%

Stanovalcem v domu ni dolgčas.

80

21%
8%
1%

Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Pravila v domu so razumna in smiselna.' znaša 4,28. Glede na
preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša
4,45. 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 (aktivnosti, pevski zbor, gospodinjski krožek, ustvarjalne delavnice,...).' znaša 4,16. Glede na preteklo merjeno
obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,41. 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 nespremenjen. 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 nespremenjen. 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 nižje od lanskega povprečja.
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2.3. ODNOS ZAPOSLENIH
4.1. SVOJCI IN DRUGE POMEMBNE OSEBE
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.

2019

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,41

2021

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,38

4,25

*

* 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 4,25.
 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 4,4.
 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:

Imam občutek, da je zaposlenim
res mar za stanovalce.
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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.
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stanovalcev.

40%
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Zaposleni so prijazni.

86
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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 nespremenjen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem
elementu znaša 4,17. 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 'Imam občutek, da je zaposlenim res mar za stanovalce.' znaša
4,16. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem
elementu znaša 4,34. 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 'Zaposleni so spoštljivi do stanovalcev.' znaša 4,35. 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 nižje od lanskega povprečja.
Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Zaposleni so prijazni.' znaša 4,37. Glede na preteklo merjeno
obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,59. 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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2.4. OBVEŠČANJE
4.1. SVOJCI IN DRUGE POMEMBNE OSEBE
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

2019

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,47

2021

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,42

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 obveščanja v letošnjem letu znaša 4,28.
 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 4,42.
 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:

Vem, na koga od zaposlenih naj se
obrnem, ko potrebujem
informacije o počutju svojca/‐ke.
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referenčna
ocena

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

n

trend

Frekvenčna distribucija

povprečno
zadovoljstvo

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.
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40%
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38%

85
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Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Ko potrebujem informacije o zdravstvenem stanju
stanovalca, se lahko obrnem na domskega/‐o zdravnika/‐ico.' znaša 4,16. Glede na preteklo merjeno obdobje
je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,29.
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 'Vem, na koga od zaposlenih naj se obrnem, ko
potrebujem informacije o počutju svojca/‐ke.' znaša 4,4. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene
zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,53. 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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2.5. SODELOVANJE S SVOJCI
4.1. SVOJCI IN DRUGE POMEMBNE OSEBE
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.
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Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,30

2021

Dejanska
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*

4,12
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Dejanska
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*

4,13

*

* 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 4,13.
 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 nižje od lanskega povprečja.
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 Pregled kazalnika:

Stanovalci in svojci sodelujemo pri
odločitvah, vezanih na stanovalca/‐
ko (izbira hrane, čas kopanja,
obseg nege,...).
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Dom je odprt za sodelovanje z
okoljem (na obisk v dom prihajajo
številna društva, pevski zbori,
otroci,...).

n

trend

Frekvenčna distribucija

povprečno
zadovoljstvo

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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3,88

↑

3,80

51%
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76

7%
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32%
36%
24%
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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 4,37. Glede na preteklo merjeno obdobje je
trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,53. 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/‐ko (izbira hrane, čas kopanja, obseg nege,...).' znaša 3,88. Glede na preteklo merjeno
obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 3,8.
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
4.1. SVOJCI IN DRUGE POMEMBNE OSEBE
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.

2019

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,41

2021

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,38

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,27

*

*

* 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 4,27.
 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 4,43.
 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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zasebnosti.
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Frekvenčna distribucija

povprečno
zadovoljstvo

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.
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↓

4,43

45%
45%

85
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Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Ko sem na obisku, imamo zagotovljeno dovoljšno
mero zasebnosti.' znaša 4,27. 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.
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2.7. MOŽNOST POGOVORA
4.1. SVOJCI IN DRUGE POMEMBNE OSEBE
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.

2019

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,26

2021

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,36

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,21

*

* 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 4,21.
 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 4,32.
 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:

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/‐ka.
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Frekvenčna distribucija

povprečno
zadovoljstvo

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.
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16%
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Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Zaposleni si vzamejo čas, če si želim pogovora.'
znaša 4,29. 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 nižje 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 4,14. 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 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/‐ka. ' znaša 4,19. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene
zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,37. 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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2.8. IZGLED DOMA
4.1. SVOJCI IN DRUGE POMEMBNE OSEBE
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

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,15

2021
Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,18

*

4,21

*

* 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 4,21.
 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 4,21.
 Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem področju z referenčno oceno pokaže, da
se zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nahaja na lanskem povprečju.
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zadovoljstvo

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.
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3,99
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Dom ima urejen kotiček za otroke
obiskovalcev.

40%

55

22%
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Soba mojega svojca/‐ke v domu
izgleda kot pravi dom.

48%

86

15%
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Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Okolica doma je lepo urejena.' znaša 4,6. Glede na preteklo
merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. 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 'Prostori doma so čisti in urejeni.' znaša 4,58. Glede na preteklo
merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,61.
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 ima urejen kotiček za otroke obiskovalcev.' znaša 3,76.
Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem
elementu znaša 3,69. 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/‐ke v domu izgleda kot pravi dom. ' znaša
3,91. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem
elementu znaša 3,99. 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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2.9. UGLED DOMA
4.1. SVOJCI IN DRUGE POMEMBNE OSEBE
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.

2019

2020

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

4,64

2021

Dejanska
Cilj*
Stopnja zadovoljstva

*

4,59

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 ugled doma v letošnjem letu znaša 4,38.
 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 4,53.
 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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Trend stopnje
zadovoljstva
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 Pregled kazalnika:

sploh ne
strinjam

se ne
strinjam

niti niti

strinjam
se

zelo se
strinjam











referenčna
ocena

Svojemu prijatelju/‐ici, ki bi iskal
dom za svoje bližnje, bi priporočil/‐a
naš dom.

n

trend

Frekvenčna distribucija

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.

4,38

↓

4,53

55%
35%

86

6%
3%
1%

Povprečna ocena zadovoljstva vaših svojcev pri elementu 'Svojemu prijatelju/‐ici, ki bi iskal dom za svoje
bližnje, bi priporočil/‐a naš dom.' znaša 4,38. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva
negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,53. 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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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 4,20.
 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 4,32.
♦ Primerjava ocene sumarnega zadovoljstva vaših svojcev z referenčno oceno pokaže, da je
zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega povprečja.

5

4,32

4,68

SUMARNI REZULTATI
4,28 4,62 ‐0,34

‐0,36

4,20

0,00

4,32

4
3
2
1

2019

2020

2021
Trend stopnje
zadovoljstva

=

3.1 Distribucija ocen zadovoljstva
100%

51%
50%

0%

1%

Zelo nezadovoljni

Nezadovoljni

39%

9%

0%

Niti zadovoljni, niti
nezadovoljni
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4. Demografske razlike
4.1 Starost svojcev

DO 30 LET

OD 31 DO 45 LET

OD 46 DO 60 LET

NAD 60 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.

0

12

41

33

Nega in oskrba

4,00

3,94

4,52

Samostojnost, aktivnosti

4,19

3,90

4,27

Odnos zaposlenih

3,81

4,17

4,50

Obveščanje

4,21

4,15

4,48

Sodelovanje s svojci

4,00

3,98

4,33

Zasebnost

4,25

4,23

4,31

Možnost pogovora

3,96

4,01

4,50

Izgled doma

4,31

4,20

4,35

Ugled doma

4,25

4,28

4,56

SUMARNO ZADOVOLJSTVO

4,09

4,07

4,40

velikost vzorca:

* v primeru ko je vzorec skupine manjši od 3 enot, rezultati niso prikazani zaradi zagotavljanja anonimnosti anketirancev.

GRAFIČNI PRIKAZ SUMARNEGA ZADOVOLJSTVA GLEDE NA STAROST SVOJCEV

4,40
4,09

4,07

OD 31 DO 45 LET

OD 46 DO 60 LET

NAD 60 LET

 Ugotovimo, da so glede na sumarno oceno zadovoljstva najbolj zadovoljni svojci stari nad 60 let, kjer
je ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,4 Najnižjo oceno zadovoljstva lahko razberemo pri svojcih, ki
so stari od 46 do 60 let.
Glede na razhajanja med najnižjo in najvišjo oceno zadovoljstva ugotovimo, da do največjih razlik med
posameznimi skupinami svojcev prihaja na področju ODNOS ZAPOSLENIH. Na tem področju je namreč
razlika med najnižjo oceno zadovoljstva ter najvišjo oceno najvišja in znaša 0,69.
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4.2 Kraj bivanja

V ISTI OBČINI KOT
JE DOM

V ISTI REGIJI KOT JE
DOM

IZVEN REGIJE, KJER
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.

33

12

39

Nega in oskrba

4,14

4,33

4,23

Samostojnost, aktivnosti

4,03

4,31

4,15

Odnos zaposlenih

4,08

4,35

4,45

Obveščanje

4,18

4,29

4,41

Sodelovanje s svojci

4,06

4,15

4,22

Zasebnost

4,03

4,36

4,53

Možnost pogovora

4,02

4,25

4,37

Izgled doma

4,19

4,34

4,36

Ugled doma

4,24

4,73

4,50

SUMARNO ZADOVOLJSTVO

4,10

4,30

4,32

velikost vzorca:

* v primeru ko je vzorec skupine manjši od 3 enot, rezultati niso prikazani zaradi zagotavljanja anonimnosti anketirancev.

GRAFIČNI PRIKAZ SUMARNEGA ZADOVOLJSTVA GLEDE NA KRAJ BIVANJA

4,30

4,32

V ISTI REGIJI KOT JE DOM

IZVEN REGIJE, KJER JE DOM

4,10

V ISTI OBČINI KOT 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 4,32. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko
razberemo pri svojcih, ki živijo v isti občini kot je Dom.
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 0,50.
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4.3 Kako pogosto prihajate na obisk

VSAK ALI SKORAJ
VSAK DAN

1X ALI VEČKRAT
TEDENSKO

1X ALI VEČKRAT
MESEČNO

1X ALI VEČKRAT
LETNO

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.

12

35

30

10

Nega in oskrba

3,92

4,09

4,38

4,17

Samostojnost, aktivnosti

3,85

4,03

4,37

3,78

Odnos zaposlenih

4,00

4,18

4,51

4,06

Obveščanje

4,25

4,11

4,60

4,00

Sodelovanje s svojci

4,08

3,92

4,37

4,05

Zasebnost

4,08

4,15

4,47

4,33

Možnost pogovora

4,11

4,04

4,49

3,96

Izgled doma

4,06

4,23

4,46

4,17

Ugled doma

4,00

4,41

4,62

4,10

SUMARNO ZADOVOLJSTVO

4,03

4,11

4,46

4,01

velikost vzorca:

* v primeru ko je vzorec skupine manjši od 3 enot, rezultati niso prikazani zaradi zagotavljanja anonimnosti anketirancev.

GRAFIČNI PRIKAZ SUMARNEGA ZADOVOLJSTVA GLEDE NA POGOSTOST OBISKA

4,03

4,11

4,46

4,01

VSAK ALI SKORAJ VSAK
DAN

1X ALI VEČKRAT
TEDENSKO

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 mesečno, kjer je ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,46 Najnižjo oceno zadovoljstva
lahko razberemo pri svojcih, ki na obisk prihajajo 1x ali večkrat letno.
Glede na razhajanja med najnižjo in najvišjo oceno zadovoljstva ugotovimo, da do največjih razlik med
posameznimi skupinami svojcev prihaja na področju UGLED DOMA. Na tem področju je namreč
razlika med najnižjo oceno zadovoljstva ter najvišjo oceno najvišja in znaša 0,62.
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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.
Zaradi lažjega pregleda so vsi elementi predstavljeni v skupni tabeli na naslednji strani.
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TREND ELEMENTI

ZAD

REF

↑

Okolica doma je lepo urejena.

4,60



↑

Prostori doma so čisti in urejeni.

4,58



↓

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

4,40



↓

Svojemu prijatelju/‐ici, ki bi iskal dom za svoje bližnje, bi priporočil/‐a naš dom.

4,38



↓

Zaposleni so prijazni.

4,37



↓

Dom je odprt za sodelovanje z okoljem (na obisk v dom prihajajo številna društva,
pevski zbori, otroci,...).

4,37



↓

Zaposleni so spoštljivi do stanovalcev.

4,35



↓

Zaposleni si vzamejo čas, če si želim pogovora.

4,29



↓

Pravila v domu so razumna in smiselna.

4,28



↓

Ko sem na obisku, imamo zagotovljeno dovoljšno mero zasebnosti.

4,27



↓

Zaposlenim lahko povem svoje skrbi in pomisleke, ne da bi posledice čutil moj
svojec/‐ka.

4,19



↓

Zaupam domskemu/‐i zdravniku/‐ici.

4,18



↓

Stanovalec/‐ka je deležen kakovostne nege in oskrbe ter rehabilitacije.

4,16



↓

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

4,16



↓

Imam občutek, da je zaposlenim res mar za stanovalce.

4,16



4,16



4,14



↓
↓

Ko potrebujem informacije o zdravstvenem stanju stanovalca, se lahko obrnem na
domskega/‐o zdravnika/‐ico.
Vodstvo doma in zaposleni upoštevajo moje predloge za izboljšave in boljše delo s
stanovalci.

=

Zaposleni si vzamejo čas za pogovore s stanovalci.

4,13



=

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

4,03



↓

Soba mojega svojca/‐ke v domu izgleda kot pravi dom.

3,91



=

Stanovalcem v domu ni dolgčas.

3,89



↑

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

3,88



↑

Dom ima urejen kotiček za otroke obiskovalcev.

3,76
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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.

Ali ste imeli možnost stikov na daljavo z vašimi
5% 9%
svojci?

86%

So bili zaposleni razumevajoči? 1% 9%

90%

Ali ste se lahko pozanimali o stvareh, ki so vas
1% 10%
posebej zanimale?

89%

Ali menite, da je vodstvo sprejelo ustrezne
1% 8%
ukrepe za preprečitev širjenja okužb?

90%

Ali ste bili dovolj informirani o dogajanju v
2% 19%
Domu?

79%

Ali je bilo za vašega svojca dovolj dobro
1% 14%
poskrbljeno (nega, oskrba,…)?

84%

Ali ste v času epidemije imeli občutek, da je vaš
2% 5%
svojec v varnih rokah?

93%

0%
NE

DELNO
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 Bi želeli karkoli pripomniti na dogajanje v domu v času epidemije?
• Glede na to, da je bilo dobro poskrbljeno, nimam pripomb.
• Glede na to, da je bilo dobro poskrbljeno, nimam pripomb.
• Hvaležna sem za strokovnost, trud in požrtvovalnost zaposlenih.
Imela bi pripombo glede informacij o zdravstvenem stanju svojca s strani domskega zdravnika.
• Kljub temu, da sem bila naročena na pogovor, ga v eni uri po 32 klicih nisem uspela dobiti.
Informacije so mi posredovale sestre. zdravstveno stanje pa se je v kratkem času izboljšalo.
• Iskrena hvala in pohvala zaposlenim v rdeči coni!
•

Iskrene čestitke vsem, ki se trudite in skrbite za naše svojce, z mislijo: \" Ljubezen in spoštovanje
je lepo deliti.\"

• Je bilo lepo poskrbljeno za stanovalce.
• Ker ne komuniciram glasovno, bi predlagal informacije o počutju mojega svojca na moj mail.
• Ne bi želela pripomniti ničesar o vašem domu, ker imate zelo urejeno.
• NE. Pohvaliti želim vašo skrb za varnost stanovalcev.
• Samo pohvale.
•

To je bilo grozno obdobje, za nas svojce, predvsem pa za naše starše, sorodnike, prijatelje…- ki
so nepokretni ležali v posteljah- sami in osamljeni!!

• Vsem vse pohvale. Posebno Vesni Bizjak za vse informacije in redne video klice hvala vam.
• Zelo skrbni in prijazni, predvsem pa se vsi trudijo za dobro varovanca.
• Želim se zahvaliti vsem zaposlenim za skrb, strokovnost in prijaznost.
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6. 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; 37

[2] PRIPOMBE; 12
[3] PREDLOGI; 11

•● 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 Celotno ekipo doma, njihovo skrbnost, srčnost, razumevanje prebivalcev in njihovih svojcev
1 Celotno medicinsko osebje, negovalno osebje in vse zaposlene, ki se dejansko trudijo za dobro
varovancev. Posebej MS Silvo Cek Zadnik in njeno celotno ekipo, podporno osebje v domu. Ob obiskih
se počutimo prijetno in smo z osebjem in varovanci že pravi prijatelji.
1 Dobra in raznolika hrana.
1 Mi smo zadovoljni z osebjem doma, prehrano in čistočo doma. POHVALA !
1 Mlad kader , ki s starostniki ravna dostojno - vse negovalke, ki čutijo, da lepa beseda starostnikom
veliko pomeni - osebje DSO, ki se odzove vsakemu klicu in svojcem odgovori na zastavljeno vprašanje.
1 Nekatere sestre v prizidku.
1 Osebje je res prijazno! S tem mislim tako receptorje, strežnice, sestre, prav vse... Tudi prostori so super.

‐ Stran 35I40 ‐

RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA SVOJCEV 2021
DSO ILIRSKA BISTRICA

1 Pohvala vsem zaposlenim.
1 Pohvale vsem zaposlenim ter vodstvu doma.
1 Pohvalil bi vso osebje, katero skrbi za stanovalce v oddelku Sušec. Vedno prijazni in pozitivno
naravnani.
1 Pohvalila bi vse osebje, ki delajo v drugem nadstropju, predvsem diplomirano medicinsko sestro
Vesno, oddelka kjer je moja mama. Hvala vsem za trud in skrb, ki ga vsak dan vlagajo pri svojem delu,
ki ni lahko. Prihajam vsak drugi dan na obisk in vedno vidim nasmejane obraze. Mama pravi, da so do
vseh enaki. Hvala še enkrat in celotnemu kolektivu Doma želim srečno, veselo in mirno leto 2022.
Tatjana Černač Stupar.
1 Pohvalila bi zelo prijazno osebje. Ni jim lahko, ampak so vedrega obraza vsakič, ko pridem.
1 Pohvaliti vse osebje. Kot mi sosed pove, je tudi sam zadovoljen pri vas.
1 Pohvaliti želim osebje na recepciji doma, ki je vedno prijazno in razumevajoče, tudi takrat, ko
\"sitnarim\" po telefonu. Pohvalo si zasluži celotno vodstvo doma, ki je v času pandemije hitro in
strokovno ukrotilo širjenje virusa in poskrbelo za obolele.
1 Prijaznost osebja: sester, negovalk, receptorjev, čistilk,....
1 Prijaznost zaposlenih.
1 Rada bi se zahvalila celotnemu kolektivu za skrb in požrtvovalnost. Moja mama se zelo dobro počuti
pri vas in je srečna. Zato sem srečna tudi jaz in moja sestra in brata.
1 Urejenost
1 Urejenost doma in okolice.
1 Več informacij po telefonu.
1 Vedno razumevajoče osebje.
1 Vse osebje ki sodeluje v tem procesu oskrve in svetovanja
1 Vse osebje, ki si vzame čas za pogovor, bodisi z menoj bodisi s stanovalci. In so dobre volje.
1 Vse pohvale zaposlenim in iskrena hvala za trud.
1 Vse pohvale.
1 Vse zaposlene od recepcije, strežnic, medicinskih sester, vodstvo… do čistilk in delavcev v kuhinji,
pralnici… Pri več letih obiskov ugotoviš, da je vsak zaposlen zelo potreben in prijazen. Hvala vsem. lp
Mira.
1 Vse zaposlene v domu, od vodstva, negovalnega osebja, vseh v kuhinji in strežbi, vseh ki skrbijo za
higieno, skratka vse, ki se občutki ob bivanju v domu približujejo občutkom bivanja v prejšnjem domu.
Zahvaljujem se tudi ostalim stanovalcem doma, ki vsak po svojih zmožnostih prispevajo k dobrmu
vzdušju v domu. Hvala vsem, Franc Zupan
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1 Vse zaposlene v domu. Vesele praznike in srečno in zdravo novo leto 2022.
1 Vse zaposlene!
1 Vse zaposlene, ki skrbijo kolikor je možno v času kovida
1 Vse zaposlene.
1 Vso osebje doma. Od receptorjev ,strežnega osebja in zdravstvenih delavcev.
1 Zahvala celotnemu osebju doma za nesebično in strokovno skrb za naše najbližje
1 Že vrsto let prihajam v dom na obisk k sestri in vedno znova opazim vzdušje med stanovalci in
zaposlenimi, ki je kot bi prišla na obisk k veliki družini. Doživela sem tudi spore med stanovalci , vendar
so bili to spori med njimi primerni njihovi slabši razsodnosti, starosti in delni demenci. Tako, da se v taki
situaciji na koncu nasmejiš, ne pa obsojaš. Lp Lijana
1 Želel bi pohvaliti negovalno osebje, zdravstveno osebje, strokovn osebje, pa kuhinjo in pralnico.
1 Želela bi vaš dom zelo pohvaliti, vaše sestre in vodstvo ker ste zelo prijazne.
1 Želim pohvaliti izredno prijaznost osebja v domu.

PRIPOMBE
2 Kljub večkratnim opozorilom, da mama ne more sama zagrniti zavese na oknu (je nepokretna, ne
more vstati iz postelje, prav tako je nepokretna sostanovalka), ji večkrat sije sonce direkt v glavo, ko
pridem na obisk. Poleti je to neznosno. Vidno je tudi, da to ni bil smo trenutek, ker je mama cela
prepotena. Se mi pa zdi, da se to dogaja le takrat, ko so v izmeni točno določene negovalke.
2 Marsikaj bi lahko pripomnila in komentirala! Ampak- ali imamo, mi svojci, sploh kašno izbiro?! V Slo
primanjkuje domov za ostarele in ljudje “čakajo v vrstah”, za posteljo oz. sobo v domu- kateremkoli v
Slo. V Il.B. Je dom v redu- glede na vsesplošno situacijo… Če imamo svojci “pod kontrolo” zaposlene
in njihov odnos do naših dragih v domu, potem nekako gre. Bi pa se z velikim ogorčenjem pritožila nad
domsko zdravnico v Ilirski Bistrici!! Bog pomagaj onemoglim oskrbovancem, ki nimajo svojcev oz.
nekoga, ki jih obiskuje.
2 Naročilo za pogovor pri domskem zdravniku bi moralo biti sigurno, saj svojca zdravstveno stanje
oskrbovanca zelo skrbi.
2 Nekatere(so sicer redke) negovalke izrekajo še vedno grde, neprimerne besede dementnim
oskrbovancem 2. Prostori v dvoposteljnih sobah so majhni. Zagotoviti bi bilo treba vsaj stol, da se obisk
svojcev lahko v času 1 urnega obiska vsaj dostojno usede ob posteljo. 3. Negovalke premalo delajo
obhod po sobah, da bi pomagale popraviti oskrbovance, ki se ne zmorejo sami popraviti, če se
zvrnejo na eno ali drugo stran. So tudi taki, ki z glavo obtičijo na leseni ograjici postelje in tako čakajo
usmiljenja. Tiščanje z glavo ni prijetno. Morda bi bilo dobro primerno oblazinjenje vrhnje strani. 4.
potreba je po rednem umivanju predela pod dojkami(zaradi nastajanja glivic), umivanje obraza in
pod pazduho. Tega žal ne izvajajo vse negovalke, le redke, redke res! 5. Prepogosto negovalke je
slišati, ko svojcem razlagajo, da nimajo časa in ni kadra. To ni problem svojcev, to mora urediti
ustanova. Mi smo plačniki oskrbe za svojce in zanje želimo tudi primerno oskrbo, ne pa izgovorov .
2 Nimam pripomb, samo lepe občutke da je moja teta v dobrih rokah.
2 Ob četrtkih, ko prihajam na obisk je mama vedno zaspana in spi v vozičku. Pa nimam skoraj nič od
obiska.
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2 Prebrala sem priloženo poročilo o zadovoljstvu stanovalcev, svojcev in zaposlenih v DSO. Želela bi,
da bi bilo osebje doma oziroma zaposleni bolj zadovoljni s pogoji dela in delovnim okoljem, kot so
sedaj. O tem je seveda lažje govoriti kot ukrepati, ker vem, da so sredstva za boljše nagrajevanje
delavcev omejena, vseeno pa menim, da je potrebno pretresti in pretehtati prav vse možnosti za
zagotovitev večjega zadovoljstva zaposlenih.
2 Premalo ali pa se upošteva nasvete kako delati z ljudmi z demenco.
2 Pripomnila bi glede hrane, količinsko premalo , na voljo za pit samo čaj, kdaj pa kdaj bi lahko bil tudi
sok . večkrat mi je bilo rečeno da je naša mama lačna, kar je za znesek oskrbe nezaslišano.
2 V teh nenavadnih časih je zelo težko priti do domskega zdravnika. Kljub temu, da sem bila
naročena, nisem uspela govoriti z njim o stanju moje mame. Sem pa se pogovorila z oddelčno sestro,
ki mi je zelo prijazno povedala, kakšno je stanje.
2 Več delavnic za preživljanje prostega časa.
2 Zelo bi bilo priporočljivo, če bi se starostniki družili vsaj pri skupnem kosilu tako, da bi jedli kosilo v
kuhinji in ne v posteljah. Seveda je s tem povezano dvigovanje starostnikov, ki so v posteljah. To bi jim
nedvomno polepšalo življenje v domu.

PREDLOGI
3 Ce lahko mobilni oskrbovanci hodijo domov in ven z doma potem se lako tudi tisti ki ostanejo v
domu gibajo izven svojih sob in drugod po hodnikih. In imajo normalno druzenja telovadbo je pa da so
v svojih sobah.... med
3 Če dobiva kakšna zdravila za spanje bi prosila, da jih na ta dan ne bi dobivala.
3 Izdelati anketo posebej za : nepokretne in dementne pokretne in še vedno mobilne , prisebne Pri teh
dveh vrstah starostnikov so merila čisto drugačna. 2. vsaj na par mesecev narediti skupen sestanek
svojcev, vodilnih in oddelčne sestre , da svojci povedo problematiko opažanj na oddelku, kjer se
nahaja njihov svojec. 3. Zagotoviti vsaj v času obiskov diskretnost. Odprte sobe in pogovore s slabo
čuječimi ljudmi sliši ves hodnik, sestre in vsa okolica.
3 Ker sem sam uporabnik kosila iz vaše kuhinje pa bi predlagal, tedenski menu na spletu. Tako bi bili
uporabniki seznanjeni o kosilu, pa tudi svojci stanovalcev. Vsem zaposlenim in stanovalcem želim v
prihajajočem letu obilo zdravja in medsebojnega razumevanja. Za božični praznik pa notranjega
miru.💖💗💝
3 Lažji dostop do domske ga zdravnika - naveden e-mail zdravnika za komuniciranje.
3 Malo več razgibavanja tudi med vikendih.
3 Mogoče, kaj več razvedrila za dementne bolnike? LP
3 Tistim, ki ne morejo sami vstat iz postelje : - omogočiti, da se lahko udeležujejo aktivnosti, prireditev in
druženj. - organizirati redna razgibavanja.
3 Več aktivnosti tudi za stanovalce, ki so dementni in priklenjeni na posteljo.
3 Več delavnic za preživljanje prostega časa.
3 Zdrav način življenja starostnikov postavlja na eno prvih mest GIBANJE. Tega je po mojem mnenju v
domu premalo ali pa sem premalo seznanjena z vsem, kar je na razpolago. Okolica doma je prelepa,
sprehajalnih poti nič koliko, že to bi bil korak v pravo smer, če bi dvakrat tedensko organizirali krajše
sprehode ali lažje telovadne vaje v naravi. Naloga ni lahka, a kazalo bi poskusiti.
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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 4,20.
 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 4,32.
♦ Primerjava ocene sumarnega zadovoljstva vaših svojcev z referenčno oceno pokaže, da je
zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko nižje od lanskega povprečja.
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•● Ocene po posameznih področjih

Najvišjo oceno zadovoljsta beležimo na področju ugleda doma, in sicer 4,38. Najnižjo oceno
zadovoljstva beležimo na področju samostojnosti in aktivnosti, in sicer 4,09.
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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.
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Stanovalcem v domu ni dolgčas.

Stanovalci in svojci sodelujemo pri
odločitvah, vezanih na stanovalca/-ko
(izbira hrane, čas kopanja, obseg nege,...).
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Soba mojega svojca/-ke v domu izgleda kot
pravi dom.
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Dom ima urejen kotiček za otroke
obiskovalcev.

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

Zaposleni so prijazni.

Svojemu prijatelju/-ici, ki bi iskal dom za svoje
bližnje, bi priporočil/-a naš dom.

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

Prostori doma so čisti in urejeni.

Okolica doma je lepo urejena.

-2

Svojci najvišjo oceno zadovoljstva pripisujejo elementu "Okolica doma je lepo urejena.". Ta rezultat
od sumarne ocene zadovoljstva (4,20) odstopa z najvišjo pozitivno vrednostjo in sicer za 0,40. Prav
tako so med bolje ocenjenimi elementi: Prostori doma so čisti in urejeni. in Vem, na koga od
zaposlenih naj se obrnem, ko potrebujem informacije o počutju svojca/‐ke. Najslabšo oceno
zadovoljstva so svojci pripisali elementu "Dom ima urejen kotiček za otroke obiskovalcev.". Ta
rezultat od sumarne ocene zadovoljstva (4,20) odstopa z najvišjo negativno vrednostjo in sicer za ‐
0,44. Med slabše ocenjenimi elementi se nahajajo tudi Stanovalci in svojci sodelujemo pri odločitvah,
vezanih na stanovalca/‐ko (izbira hrane, čas kopanja, obseg nege,...). in Stanovalcem v domu ni
dolgčas.
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