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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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•● Vsebina

Opis raziskave
Metodologija
Merjena področja delovanja

1. Opis vzorca
1.1 Velikost vzorca
1.2 Starost svojcev
1.3 Odnos do stanovalca
1.4 Pogostost obiskov
1.5

2. Spremljanje merjenih področij - kazalnikov
2.1 UREJENOST DOMA
2.2. DELOVANJE DOMA
2.3. ODNOS ZAPOSLENIH
2.4. NEGA IN OSKRBA

3. SUMARNI REZULTATI
3.1 Distribucija ocen zadovoljstva

4. Vpogled v elemente glavnih področij

5. Analiza odprtih odgovorov

PRILOGA
Povzetek rezultatov

Če bi za svojega svojca spet izbiral/a domsko varstvo, bi ponovno 
izbral/a ta Dom.
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GLAVNE UGOTOVITVE

•  ZADOVOLJSTVO S POSLUHOM ZAPOSLENIH ZA PREDLOGE IZBOLJŠAV IN BOLJŠE DELO S STANOVALCI? (4,16)

•  ZADOVOLJSTVO S PONUDBO DODATNIH AKTIVNOSTI IN PRAZNOVANJI (ZBORI, IZLETI, PRIREDITVE, DRUŽENJA, 

PRAZNOVANJA)? (4,14)

•  ZADOVOLJSTVO Z OBČUTKOM ZAPOSLENIH ZA DELO S STAREJŠIMI? (4,43)

Svojci najnižje ocene pripisujejo:

•  ZADOVOLJSTVO S KAKOVOSTJO NEGE IN OSKRBE DOMU? (4,34)

•  ZADOVOLJSTVO Z INFORMACIJAMI O STANOVALCU/KI, KI JIH PREJMETE S STRANI ZAPOSLENIH? (4,31)

•  ZADOVOLJSTVO Z ODNOSOM IN USLUGAMI DOMSKE/‐GA ZDRAVNIKA/‐CE? (4,25)

•  ZADOVOLJSTVO S PRIJAZNOSTJO ZAPOSLENIH? (4,60)

•  ZADOVOLJSTVO Z DELOM IN ODNOSOM SOCIALNE SLUŽBE? (4,59)

•  ZADOVOLJSTVO Z UREJENOSTJO OKOLICE DOMA? (4,57)

V raziskavi zadovoljstva je sodelovalo 87 svojcev. Uporabljen anketni vprašalnik je standardiziran in ga

uporabljajo tudi v drugih domovih za starejše. Vprašalnik zajema bistvene sestavine zadovoljstva z

bivanjem in storitvami v domu za starejše ter omogoča kvantifikacijo rezultatov ter primerjavo

rezultatov z drugimi podobnimi organizacijami.

Najvišji delež vzorca predstavljajo svojci stari nad 60 let (48%), ter svojci, ki v Dom na obisk prihajajo

1x ali večkrat tedensko (57%). 

Splošna (sumarna) ocena zadovoljstva znaša 4,4. 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 stanovalcev vseh Domov,

ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo zadovoljstva, ugotavljamo, da referenčna

ocena splošnega zadovoljstva znaša 4,4. Primerjava sumarne ocene zadovoljstva vaših svojce z

referenčno oceno pokaže, da se zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nahaja na lanskem

povprečju.

V splošnem ugotavljamo, da svojci najvišje ocene pripisujejo naslednjim trditvam:

•  ZADOVOLJSTVO S ČISTOČO IN UREJENOSTJO DOMSKIH PROSTOROV? (4,57)
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•● Opis raziskave

•● Metodologija

•● Merjena področja delovanja

Standardizirana raziskava merjenja zadovoljstva omogoča kvantifikacijo uspešnosti organizacije v

različnih perspektivah: perspektiva uporabnikov, zaposlenih, svojcev, uporabnikov pomoči na domu,

njihovih svojcev ter socialnih oskrbovalk, zunanjih naročnikov kosil, poslovnih partnerjev,

prostovoljcev in drugih deležnikov, ki se vključujejo v proces izvajanja storitev organizacije. 

Individualna analiza s trendi skupaj s primerjalno letno analizo vseh vključenih domov 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.

Z raziskavo vsako leto kontinuirano spremljamo zadovoljstvo. Enotna metodologija ‐ enotni anketni

vprašalniki, enotno zbiranje podatkov ter enotna obdelava podatkov, poleg spremljanja

vsakoletnega trenda, omogoča tudi primerjavo med sorodnimi organizacijami.

Raziskava zajema tista področja delovanja doma, ki pomembno prispevajo k višjemu zadovoljstvu

stanovalcev z bivanjem v domu. Anketni vprašalnik, s katerim merimo zadovoljstvo svojcev, je

rezultat dolgoletnih izkušenj z merjenjem zadovoljstva v domovih za starejše in predstavlja sedmo

različico vprašalnika, ki smo jo v sodelovanju s strokovnjaki različnih področij pripravili v letu 2022.
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1. Opis vzorca

1.1 Velikost vzorca
V letošnjem letu je v raziskavi zadovoljstva sodelovalo 87 svojcev.

1.2 Starost svojcev

1.3 Odnos do stanovalca

1.4 Pogostost obiskov

V vzorec raziskave je vključenih največ svojcev, ki 

so stari nad 60 let. Teh svojcev je 48%. Sledijo jim 

svojci stari od 46 do 60 let, in sicer 31%. Najmanj 

svojcev, ki je odgovorilo na anketni vprašalnik je 

starih od 31 do 45 let.

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.

V zajeti vzorec je vključenih največ svojcev, ki so 

stanovalcu/ki hči oz. sin (n=57). Teh svojcev je 

66%. Sledijo jim svojci, ki so stanovalcu/ki brat ali 

sestra (n=6), in sicer 7%.

Vzorec zajema največ svojcev, ki v Dom na obisk 

prihajajo 1x ali večkrat tedensko. Teh svojcev je 

57%. Sledijo jim svojci, ki prihajajo na obisk 1x ali 

večkrat mesečno, in sicer 17%.
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1.5

Zakaj?

Da, ker….

1 Dober odnos zaposlenih
1 Dobro poskrbljeno in je v isti občini

1 Dom je v domačem kraju, stanovalci se med seboj poznajo, poznajo tudi zaposlene v 
domu, zato se počutijo povezane in varne. Tudi hrana je več ali manj prilagojena lokalnemu 
okusu, tako da tudi to povečuje zadovoljstvo stanovalcev.

1 Dom v lokalnem okolju.
1 Domači kraj, naša občina. Domače osebje.
1 Drugače ne gre. Sem zaposlena in moja mama potrebuje 24 uro oskrbo.

Svojce smo povprašali, ali bi še enkrat izbrali vaš Dom, če bi ponovno izbirali domsko varstvo za

svojega svojca. 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 89% deležu. Svojci, ki navajajo, da ne bi ponovno izbralo vašega Doma, so

zastopani v manjši meri in sicer 1%. Pri tem je odgovor 'ne vem' podalo 3% svojcev.

1 Bližina, dobri pogoji.
1 DA, ker je iz Ilirske Bistrice in veliko poznanih v DOM-u lahko samo pozitivno vpliva na 
oskrbovanca in svojce.

Če bi za svojega svojca spet izbiral/a domsko varstvo, bi ponovno 
izbral/a ta Dom.

 Anke rance smo prosili, da pojasnijo svoj odgovor. Pri tem so odgovori anke rancev, ki so odgovorili 

z "DA" oštevilčeni s številko 1, odgovori anketirancev, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z "NE", 

oštevilčeni s številko 2 ter odgovori "NE VEM" s številko 3. 

1 Babica se počuti zelo sprejeto in domače.
1 Bližina doma in mama(stanovalka) se zelo dobro počuti.

1 Izjemno prijazni in strokovni zaposleni v negovalni službi.
1 Je lepo poskrbljeno. Oseben odnos do mame.
1 Ker imajo zaposleni zelo korekten in prijazen odnos do oskrbovancev.
1 Ker je blizu, prijazno
1 Ker je lepo poskrbljeno za oskrbovance.
1 Ker je moja mama z oskrbo zelo zadovoljna in bom tudi jaz nekega dne vaša oskrbovanka
1 Ker je najbližji, prijazni zaposleni.
1 Ker je osebju doma pomembno počutje in dostojanstvo stanovalcev.
1 Ker je to dom kakršen želim za svojega očeta. Vse pohvale!

1 Ker je to edina opcija. Sama zaradi razdalje prihajam 1x mesečno, vendar ostala družina 
prihaja dnevno. zavedamo se, da se stanje ne bo izboljšalo, kar pa ne pomeni, da mama ne 
bi smela preživeti svoje starosti v miru, ustrezno negovana in predvsem brez bolečin.

DA (n=77); 89%

NE (n=1); 1% NE VEM (n=3); 3%
BREZ ODGOVORA 

(n=6); 7%
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1 Zaradi bližine in ker verjetno v drugih domovih ni boljše oskrbe.
1 Zaradi bližine, urejenosti , večina osebja je dobra, strokovna...

1 Urejenost doma. Prijaznost in usposobljenost zaposlenih. Bližina doma.
1 Urejenost, bližina doma, prijaznost zaposlenih
1 V primerjavi z drugimi domovi in razpoložljivim - številčno nezadostnim kadrom, je dokaj 
zadovoljivo stanje. Dr. Z. Jenko
1 Vsak primer je specifičen!
1 Vse se mi zdi odlično.
1 Z oskrbo očeta sem zadovoljna, predvsem mi veliko pomeni, da se oče v domu dobro 
počuti. LP
1 Z vašim kolektivnim smo zelo zadovoljni.
1 Z vsemi elementi sem zelo zadovoljen (od recepcije na vhodu do snažilke )

1 Za mojega očeta v domu zelo lepo skrbite, ima vso oskrbo, ki jo potrebuje, osebje je prijazno 
in dostopno za informacije. Oče se pohvali, da je zadovoljen, saj je v domu veliko dejavnosti, 
ki varovance spodbujajo k aktivnostim, omogoča se jim druženje s sostanovalci, z dejavnostmi 
si krajšajo čas in popestrijo bivanje. Bivanje v tem domu sem upravičeno že hvalil v vsakem 
pogovoru na to temo in bom tudi v prihodnje.

1 Razvidno iz vprašalnika
1 Sem z vsem zadovoljna.
1 Sem zadovoljen z oskrbo.
1 Skrbite za ljudi in ste tolerantni do osebnih posebnosti. Pomagate, če se le da. Krasen 
kolektiv,
1 Smo zadovoljni z oskrbo
1 Splošno zadovoljstvo z moje in materine strani zelo pohvalno
1 Urejen, čisto, prijazen, lepi prostori za druženje. Nabavite daljinca za TV v 2.nadstropju. Ga ni 
več od začetka leta.
1 Urejen, prijazen, dostopen, ...
1 Urejeno, čisto, profesionalno.

1 Ker sem zelo zadovoljna z vsem, hvala vam in Srečno 2023!
1 Ker smo zadovoljni z oskrbo, prijaznostjo, strokovnostjo, ki jo izvajajo zaposleni in dobrim 
počutjem mame

1 Ker ste strokovni, prijazni in zelo dobro poskrbite za nase starostnike, da se počutijo kot doma

1 Ko pridem, je vedno vse urejeno, čisto, osebje je zelo prijazno, se zanimajo za naše svojce in 
velika pohvala in zahvala tudi doktorici Dekleva B......LP
1 Ko prihajam, je vedno vse čisto in urejeno in osebje je tudi zelo prijazno.
1 Mislim, da je v tem domu dobro poskrbljeno za mojo mamo.
1 Moje mnenje je enako mnenju moje mame, ki stanuje pri vas.
1 Na splošno sem zadovoljen z oskrbo in odnosom zaposlenih,...
1 Predvsem zaradi domačega kraja, velikih in lepih sob, urejenosti doma, prijaznega in 
dostopnega osebja.

1 Ker je v domačem kraju in je brat blizu da lahko večkrat obišče mamo saj sem sama daleč 
stran
1 Ker nam je blizu in sem zadovoljna z oskrbo
1 Ker se mi zdijo razmere v domu dobre, zaposleni pa razumevajoči in skrbni, še posebej pa 
zato, ker se mati v vašem domu tudi dobro počuti
1 Ker se moj nečak počuti odlično in zaradi prijaznosti osebja.
1 Ker sem zadovoljna nasploh z osebjem, socialno službo, čistočo itd.
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Ne, ker….

Ne vem, ker….

1 Zaradi strokovnosti in prijaznosti
1 Zaradi vsega zgoraj naštetega. Zelo cenim, da pripravijo (oblečejo) oskrbovanca za 
prihajajoči obisk.
1 Zato, ker je blizu.
1 Zato, ker je moja mati zadovoljna z domom.
1 Zelo dobra oskrba, prijazno osebje

2 Nasa mama je premalo mobilizirana preveč časa lezi na postelji in zato se malo druži z 
drugimi. Preveč ur me sama V sobi

3 Menim da \"izgovor\" o pomanjkanju kadra ne bi smel biti razlog za to da starostniki niso 
oskrbljeni tako kot bi morali biti. Velikokrat starostniki (ki bi lahko bili) niso \"dvignjeni\" ob tem 
ko zaposleni posedajo in klepetajo v dnevnih prostorih in to svojci tudi vidimo. Prav tako je tudi 
hrana, ki je na meniju zelo \"boga\" in porcije so premajhne, z ozirom na prejšnja leta.
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2. Spremljanje merjenih področij - kazalnikov

•● Primerjava na podlagi referenčne ocene zadovoljstva

Vzorec

Standardizirana raziskava v letu 2020 in 2021

•●

•●

•●

V letu 2020 je v raziskavi 

sodelovalo 44 domov za 

starejše, v letu 2021 pa 57 

domov za starejše.

Skupno je v letu 2020 v raziskavi 

sodelovalo 1972 svojcev, v letu 

2021 pa 2820 svojcev 

stanovalcev domov za starejše.

V letu 2020 je sumarna ocena 

zadovoljstva svojcev znašala 

4,42 , v letu 2021 pa 4,4.

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.  

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. 
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2.1 UREJENOST DOMA

Opis merjenega področja

 INTERPRETACIJA REZULTATOV:




♦ Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 4,57.

♦

4,53 4,59 4,57

Stopnja zadovoljstva

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. Svojce tako
povprašamo po zadovoljstvu z urejenosti ter čistočo domskih prostorov ter okolice doma.             

Trend stopnje 

zadovoljstva =

4,59 *

♦

4,57 *

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:

Stopnja zadovoljstva Stopnja zadovoljstva

Ocena zadovoljstva na področju urejenosti Doma v letošnjem letu znaša 4,57.

2022
Dejanska Cilj* Dejanska Cilj* Dejanska Cilj*

2020

4,53

2021

*

Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem področju z referenčno oceno pokaže, da 

se zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nahaja na lanskem povprečju.

UREJENOST DOMA

* 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.

4,58 4,57
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 RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA SVOJCEV 2022

DSO ILIRSKA BISTRICA

Demografske razlike

ZADOVOLJSTVO Z UREJENOSTJO DOMA GLEDE NA STAROST SVOJCEV

ZADOVOLJSTVO Z UREJENOSTJO DOMA GLEDE NA RAZMERJE DO STANOVALCA

ZADOVOLJSTVO Z UREJENOSTJO DOMA GLEDE NA POGOSTOST OBISKA

V tem poglavju se osredotočimo na analizo povprečnih vrednosti stopnje zadovoljstva na področju

urejenosti Doma med svojci, ki se med seboj razlikujejo glede na starost, odnos oz. razmerje svojcev

do stanovalcev ter na pogostost obiskov v Domu. V primeru, da je v kateri skupini svojcev vzorec

manjši od 3, rezultati niso prikazani, zaradi zagotavljanja anonimnosti anketiranca.

Ugotovimo, da so z urejenostjo Doma najbolj zadovoljni svojci, ki so starejši od 60 let, kjer je ocena

zadovoljstva najvišja in znaša 4,76. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko razberemo pri skupini svojcev, ki

so stari med 46 in 60 let.

Ugotovimo, da so z urejenostjo Doma najbolj zadovoljni svojci, ki so v razmerju do stanovalca brat oz.

sestra, kjer je ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,83. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko razberemo

pri skupini svojcev, ki so v razmerju do stanovalca hči oz. sin.

Ugotovimo, da so z urejenostjo Doma najbolj zadovoljni svojci, ki mesečno prihajajo na obisk v Dom,

kjer je ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,86. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko razberemo pri

skupini svojcev, ki na obisk v Dom prihajajo zelo pogosto, na dnevni bazi.

4,41 4,39

4,76

OD 31 DO 45 LET (n=11) OD 46 DO 60 LET (n=27) NAD 60 LET (n=42)

4,54

4,83

HČI OZ. SIN (n=57) BRAT ALI SESTRA (n=6)

4,31

4,59
4,86

DNEVNO (n=13) TEDENSKO (n=50) MESEČNO (n=15)
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 RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA SVOJCEV 2022

DSO ILIRSKA BISTRICA

 Pregled kazalnika:



4,57

↓

4,54

84

 Kaj bi lahko spremenili, da bi bilo boljše? 

Trend

ZADOVOLJSTVO Z UREJENOSTJO OKOLICE DOMA?

Povprečna ocena zadovoljstva

Kazalnik urejenost doma je sestavljen iz dveh elementov, predstavljenih v spodnjih grafičnih prikazih.

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.

Št.anketiranih

Povprečna ocena zadovoljstva svojcev pri elementu 'Zadovoljstvo Z UREJENOSTJO OKOLICE DOMA?' znaša

4,57. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen. Referenčna ocena

zadovoljstva na tem elementu znaša 4,54. Primerjava ocene zadovoljstva svojcev na tem elementu z

referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega

povprečja.

4 Pepelniki nikoli čisti! Pakiranje pred domom ukiniti, raje postaviti še kakšno klop !!!
4 zelenica pred domom in kakšna klopca več za svojce in stanovalce

Referenčna ocena21
1% 0% 1%

36%

62%

Zelo
nezadovoljni

Nezadovoljni Niti zadovoljni,
niti nezadovoljni

Zadovoljni Zelo zadovoljni
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 RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA SVOJCEV 2022

DSO ILIRSKA BISTRICA



4,57

↓

4,60

83

 Kaj bi lahko spremenili, da bi bilo boljše? 
1 Redno čiščenje in razkuževanje prostorov
4 opažam, da nekateri prostori niso nikoli očiščeni. soba , kopanica - odtok pod tušem 
-že 5 mesecev poln las. BALKON  nadstropje - PEPELNIK VEDNO UMAZAN. Razen 
kadilcev,na tem balkonu ne more nihče drug sedeti na svežem zraku!
4 več prezračevanja po hodnikih in sobah, ker je velikokrat slab zrak

ZADOVOLJSTVO S ČISTOČO IN UREJENOSTJO DOMSKIH PROSTOROV?

Povprečna ocena zadovoljstva

Trend

Referenčna ocena21

Št.anketiranih

Povprečna ocena zadovoljstva svojcev pri elementu 'Zadovoljstvo S ČISTOČO IN UREJENOSTJO DOMSKIH

PROSTOROV?' znaša 4,57. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva negativen.

Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,60. 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.

2% 0% 0%

34%

64%

Zelo
nezadovoljni

Nezadovoljni Niti zadovoljni,
niti nezadovoljni

Zadovoljni Zelo zadovoljni
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 RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA SVOJCEV 2022

DSO ILIRSKA BISTRICA

2.2. DELOVANJE DOMA
Opis merjenega področja

 INTERPRETACIJA REZULTATOV:



♦ Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 4,40.

♦

4,38 4,28 4,31

♦

Stopnja zadovoljstva

Ocena zadovoljstva na področju delovanja Doma v letošnjem letu znaša 4,31.

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:

Stopnja zadovoljstva Stopnja zadovoljstva

2021 2022
Dejanska Cilj* Dejanska Cilj* Dejanska Cilj*

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.

=

DELOVANJE DOMA

4,38 *

Trend stopnje 

zadovoljstva

4,28 * 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.

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. Prav tako sta domovih 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.  Svojce tako povprašamo po zadovoljstvu s hišnim redom, s
ponudbo dodatnih aktivnosti, z odprtostjo doma za sodelovanje,...                                               

2020

4,47 4,40
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 RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA SVOJCEV 2022

DSO ILIRSKA BISTRICA

Demografske razlike

ZADOVOLJSTVO Z DELOVANJEM DOMA GLEDE NA STAROST SVOJCEV

ZADOVOLJSTVO Z DELOVANJEM DOMA GLEDE NA RAZMERJE DO STANOVALCA

ZADOVOLJSTVO Z DELOVANJEM DOMA GLEDE NA POGOSTOST OBISKA

V tem poglavju se osredotočimo na analizo povprečnih vrednosti stopnje zadovoljstva na področju

delovanja Doma med svojci, ki se med seboj razlikujejo glede na starost, odnos oz. razmerje svojcev

do stanovalcev ter na pogostost obiskov v Domu. V primeru, da je v kateri skupini svojcev vzorec

manjši od 3, rezultati niso prikazani, zaradi zagotavljanja anonimnosti anketiranca.

Ugotovimo, da so z delovanjem Doma najbolj zadovoljni svojci, ki so starejši od 60 let, kjer je ocena

zadovoljstva najvišja in znaša 4,53. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko razberemo pri skupini svojcev, ki

so stari med 46 in 60 let.

Ugotovimo, da so z delovanjem Doma najbolj zadovoljni svojci, ki so v razmerju do stanovalca brat oz.

sestra, kjer je ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,71. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko razberemo

pri skupini svojcev, ki so v razmerju do stanovalca hči oz. sin.

Ugotovimo, da so z delovanjem Doma najbolj zadovoljni svojci, ki mesečno prihajajo na obisk v Dom,

kjer je ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,66. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko razberemo pri

skupini svojcev, ki na obisk v Dom prihajajo zelo pogosto, na dnevni bazi.

4,25
4,19

4,53

OD 31 DO 45 LET (n=11) OD 46 DO 60 LET (n=27) NAD 60 LET (n=42)

4,28

4,71

HČI OZ. SIN (n=57) BRAT ALI SESTRA (n=6)

4,13
4,33

4,66

DNEVNO (n=13) TEDENSKO (n=50) MESEČNO (n=15)
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 RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA SVOJCEV 2022

DSO ILIRSKA BISTRICA

 Pregled kazalnika:



4,38

↑

4,40

85

 Kaj bi lahko spremenili, da bi bilo boljše? 
3 pritožbe da je premalo zaposlenih in ne morejo svojcev dvigovat na vozičke, jih 
kljub želji svojcev ne oblačijo spodnjega dela pižame

ZADOVOLJSTVO S HIŠNIM REDOM. SO PRAVILA V DOMU RAZUMNA IN SMISELNA?

Povprečna ocena zadovoljstva

Trend

Referenčna ocena21

Št.anketiranih

Povprečna ocena zadovoljstva svojcev pri elementu 'Zadovoljstvo S HIŠNIM REDOM. SO PRAVILA V DOMU

RAZUMNA IN SMISELNA?' znaša 4,38. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva

pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,40. 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.

Kazalnik delovanje doma je sestavljen iz štirih elementov, predstavljenih v spodnjih grafičnih prikazih.

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.

1% 0% 4%

51% 45%

Zelo
nezadovoljni

Nezadovoljni Niti zadovoljni,
niti nezadovoljni

Zadovoljni Zelo zadovoljni
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 RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA SVOJCEV 2022

DSO ILIRSKA BISTRICA



4,31

↓

4,49

85

 Kaj bi lahko spremenili, da bi bilo boljše? 



4,14

↓

4,32

81

 Kaj bi lahko spremenili, da bi bilo boljše? 

4 nekoliko težje je priti do pogovora s hišno zdravnico

Povprečna ocena zadovoljstva svojcev pri elementu 'Zadovoljstvo S PONUDBO DODATNIH AKTIVNOSTI IN

PRAZNOVANJI (ZBORI, IZLETI, PRIREDITVE, DRUŽENJA, PRAZNOVANJA)?' znaša 4,14. 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.

2 moja mama ni nikoli deležna prireditve,ki so v pritličju. ne razumem,zakaj ne peljejo 
tudi njo. HODI!
2 nepokretni stanovalci so največkrat če ne celo vedno izvzeti iz tovrstnih dejavnosti.

ZADOVOLJSTVO Z INFORMACIJAMI O STANOVALCU/KI, KI JIH PREJMETE S STRANI ZAPOSLENIH?

Povprečna ocena zadovoljstva

Trend

Referenčna ocena21

Št.anketiranih

Povprečna ocena zadovoljstva svojcev pri elementu 'Zadovoljstvo Z INFORMACIJAMI O STANOVALCU/KI, KI JIH

PREJMETE S STRANI ZAPOSLENIH?' znaša 4,31. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene

zadovoljstva negativen. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,49. 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.

1 ni pretoka informacij
3 informacij ne dajo radi sami od sebe, dokler sam ne ugotoviš, kaj je s svojcem 
narobe in zahtevaš od njih pojasnilo
3 Več informacij glede zdravstvenega stanja s strani zdravnika, psihiatra,

Št.anketiranih

3 nepotrebno, saj ima vsak svoje sorodnike
3 več bi lahko bilo rednih prireditev - recimo 1x na teden - glasba, tombola, bralni 
krožek - nekj, kar bi postalo rutina, ki bi jo stanovalci doma imeli v svojem urniku

ZADOVOLJSTVO S PONUDBO DODATNIH AKTIVNOSTI IN PRAZNOVANJI (ZBORI, IZLETI, 
PRIREDITVE, DRUŽENJA, PRAZNOVANJA)?

Povprečna ocena zadovoljstva

Trend

Referenčna ocena21

1% 2%
11%

36%
49%

Zelo
nezadovoljni

Nezadovoljni Niti zadovoljni,
niti nezadovoljni

Zadovoljni Zelo zadovoljni

1% 6%
15%

33%
44%

Zelo
nezadovoljni

Nezadovoljni Niti zadovoljni,
niti nezadovoljni

Zadovoljni Zelo zadovoljni
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 RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA SVOJCEV 2022

DSO ILIRSKA BISTRICA



4,41

0,00

85

 Kaj bi lahko spremenili, da bi bilo boljše? 

ZADOVOLJSTVO Z ODPRTOSTJO DOMA ZA SODELOVANJE S SVOJCI?

Povprečna ocena zadovoljstva

Trend

Referenčna ocena21

Št.anketiranih

Povprečna ocena zadovoljstva svojcev pri elementu 'Zadovoljstvo Z ODPRTOSTJO DOMA ZA SODELOVANJE S

SVOJCI?' znaša 4,41. Referenčne ocene ter trendov za pretekla leta ni mogoče spremljati, saj to vprašanje ni

bilo vključeno v anketni vprašalnik v preteklih letih.

Ni odgovorov

1% 1%
12%

27%

59%

Zelo
nezadovoljni

Nezadovoljni Niti zadovoljni,
niti nezadovoljni

Zadovoljni Zelo zadovoljni
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 RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA SVOJCEV 2022

DSO ILIRSKA BISTRICA

2.3. ODNOS ZAPOSLENIH

Opis merjenega področja

 INTERPRETACIJA REZULTATOV:




♦ Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 4,36.

♦

4,35 4,22 4,40

♦

Trend stopnje 

zadovoljstva

Cilj*

↑

Dejanska

Ocena zadovoljstva na področju odnosa zaposlenih v letošnjem letu znaša 4,40.

Pri primerjavi letošnje ocene zadovoljstva z oceno v prejšnjem merjenem obdobju

ugotovimo, da se je ocena zadovoljstva zvišala. Pri tem je upoštevan interval zaupanja z

odstopanjem za ‐/+ 0,1 stopnje ocene zadovoljstva. V kolikor bi bila razlika med letošnjo in

stopnjo zadovoljstva v prejšnjem merjenem obdobju manjša od 0,1, bi trdili, da trenda ni

možno določiti, oziroma da je nespremenjen.

Upoštevajoč referenčno oceno zadovoljstva tega kazalnika, ki predstavlja povprečno oceno

zadovoljstva svojcev vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo

zadovoljstva, ugotavljamo, da:

Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem področju z referenčno oceno pokaže, da 

je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.

* 4,40

Cilj* Cilj*Dejanska

Stopnja zadovoljstva Stopnja zadovoljstva Stopnja zadovoljstva

4,35 * 4,22

2020 2022
Dejanska

2021

*
* 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.

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.                                    

4,36 4,36
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 RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA SVOJCEV 2022

DSO ILIRSKA BISTRICA

Demografske razlike

ZADOVOLJSTVO Z ODNOSOM ZAPOSLENIH GLEDE NA STAROST SVOJCEV

ZADOVOLJSTVO Z ODNOSOM ZAPOSLENIH GLEDE NA RAZMERJE DO STANOVALCA

ZADOVOLJSTVO Z ODNOSOM ZAPOSLENIH GLEDE NA POGOSTOST OBISKA

V tem poglavju se osredotočimo na analizo povprečnih vrednosti stopnje zadovoljstva na področju

odnosa zaposlenih med svojci, ki se med seboj razlikujejo glede na starost, odnos oz. razmerje svojcev

do stanovalcev ter na pogostost obiskov v Domu. V primeru, da je v kateri skupini svojcev vzorec

manjši od 3, rezultati niso prikazani, zaradi zagotavljanja anonimnosti anketiranca.

Glede na starost svojcev, ugotovimo, da so z odnosom zaposlenih najbolj zadovoljni svojci, ki so

starejši od 60 let, kjer je ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,54. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko

razberemo pri skupini svojcev, ki so stari med 46 in 60 let.

Z odnosom zaposlenih so najbolj zadovoljni svojci, ki so v razmerju do stanovalca brat oz. sestra, kjer

je ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,67. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko razberemo pri skupini

svojcev, ki so v razmerju do stanovalca hči oz. sin.

Ugotovimo, da so z odnosom zaposlenih najbolj zadovoljni svojci, ki mesečno prihajajo na obisk v

Dom, kjer je ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,74. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko razberemo

pri skupini svojcev, ki na obisk v Dom prihajajo zelo pogosto, na dnevni bazi.

4,33 4,29

4,54

OD 31 DO 45 LET (n=11) OD 46 DO 60 LET (n=27) NAD 60 LET (n=42)

4,33

4,67

HČI OZ. SIN (n=57) BRAT ALI SESTRA (n=6)

4,18
4,38

4,74

DNEVNO (n=13) TEDENSKO (n=50) MESEČNO (n=15)
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 Pregled kazalnika:



4,43

↑

4,33

82

 Kaj bi lahko spremenili, da bi bilo boljše? 



4,60

↑

4,55

83

 Kaj bi lahko spremenili, da bi bilo boljše? 

ZADOVOLJSTVO S PRIJAZNOSTJO ZAPOSLENIH?

Povprečna ocena zadovoljstva

Trend

Referenčna ocena21

Št.anketiranih

Povprečna ocena zadovoljstva svojcev pri elementu 'Zadovoljstvo S PRIJAZNOSTJO ZAPOSLENIH?' znaša 4,60.

Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na

tem elementu znaša 4,55. Primerjava ocene zadovoljstva svojcev na tem elementu z referenčno oceno

pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.

Kazalnik odnos zaposlenih je sestavljen iz treh elementov, predstavljenih v spodnjih grafičnih prikazih.

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.

ZADOVOLJSTVO Z OBČUTKOM ZAPOSLENIH ZA DELO S STAREJŠIMI?

Povprečna ocena zadovoljstva

Trend

Referenčna ocena21

3 jih malo vidim, čeprav sem vsak dan v domu
4 OK

Št.anketiranih

Povprečna ocena zadovoljstva svojcev pri elementu 'Zadovoljstvo Z OBČUTKOM ZAPOSLENIH ZA DELO S

STAREJŠIMI?' znaša 4,43. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven.

Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,33. Primerjava ocene zadovoljstva svojcev na tem

elementu z referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od

lanskega povprečja.

2 velikokrat rutinsko delo, zavedamo se pomanjkanja osebja, vendar plačujemo 
kakor, da bi bil en zaposlen na starostnika. več občutka.
3 vse manj empatije- izjeme so svetle iskrice

0% 1% 6%

41%
51%

Zelo
nezadovoljni

Nezadovoljni Niti zadovoljni,
niti nezadovoljni

Zadovoljni Zelo zadovoljni

0% 0% 6%

28%

66%

Zelo
nezadovoljni

Nezadovoljni Niti zadovoljni,
niti nezadovoljni

Zadovoljni Zelo zadovoljni
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4,16

↑

4,22

80

 Kaj bi lahko spremenili, da bi bilo boljše? 

Povprečna ocena zadovoljstva svojcev pri elementu 'Zadovoljstvo S POSLUHOM ZAPOSLENIH ZA PREDLOGE

IZBOLJŠAV IN BOLJŠE DELO S STANOVALCI?' znaša 4,16. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene

zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,22. 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.

3 glede na to da nam je jasno da imajo že do sedaj preveč dela bi bili zadovoljni z 
osnovnimi zahtevami

9 Predloge bom napisala za vodstvene organe, ki bi morali omogočiti pogoje za 
boljše delovne pogoje za strežnce in medicinske sestre in brate.

ZADOVOLJSTVO S POSLUHOM ZAPOSLENIH ZA PREDLOGE IZBOLJŠAV IN BOLJŠE DELO S 
STANOVALCI?

Povprečna ocena zadovoljstva

Trend

Referenčna ocena21

Št.anketiranih

0% 4%
18%

38% 41%

Zelo
nezadovoljni

Nezadovoljni Niti zadovoljni,
niti nezadovoljni

Zadovoljni Zelo zadovoljni
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2.4. NEGA IN OSKRBA

Opis merjenega področja

 INTERPRETACIJA REZULTATOV:




♦ Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 4,26.

♦

4,28 4,17 4,40

♦

Cilj*Dejanska Dejanska Cilj* Dejanska

2022

Ocena zadovoljstva na področju nege in oskrbe v letošnjem letu znaša 4,40.

Pri primerjavi letošnje ocene zadovoljstva z oceno v prejšnjem merjenem obdobju

ugotovimo, da se je ocena zadovoljstva zvišala. Pri tem je upoštevan interval zaupanja z

odstopanjem za ‐/+ 0,1 stopnje ocene zadovoljstva. V kolikor bi bila razlika med letošnjo in

stopnjo zadovoljstva v prejšnjem merjenem obdobju manjša od 0,1, bi trdili, da trenda ni

možno določiti, oziroma da je nespremenjen.

Upoštevajoč referenčno oceno zadovoljstva tega kazalnika, ki predstavlja povprečno oceno

zadovoljstva svojcev vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo

zadovoljstva, ugotavljamo, da:

Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem področju z referenčno oceno pokaže, da 

je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega povprečja.

Stopnja zadovoljstva Stopnja zadovoljstva

2021

Trend stopnje 

zadovoljstva ↑

2020
Cilj*

* 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.

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. 

Stopnja zadovoljstva

4,28 * 4,17 * 4,40 *

4,31 4,26
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Demografske razlike

ZADOVOLJSTVO Z NEGO IN OSKRBO GLEDE NA STAROST SVOJCEV

ZADOVOLJSTVO Z NEGO IN OSKRBO GLEDE NA RAZMERJE DO STANOVALCA

ZADOVOLJSTVO Z NEGO IN OSKRBO GLEDE NA POGOSTOST OBISKA

V tem poglavju se osredotočimo na analizo povprečnih vrednosti stopnje zadovoljstva na področju

nege in oskrbe med svojci, ki se med seboj razlikujejo glede na starost, odnos oz. razmerje svojcev do

stanovalcev ter na pogostost obiskov v Domu. V primeru, da je v kateri skupini svojcev vzorec manjši

od 3, rezultati niso prikazani, zaradi zagotavljanja anonimnosti anketiranca.

Glede na starost svojcev, ugotovimo, da so z nego in oskrbo najbolj zadovoljni svojci, ki so starejši od

60 let, kjer je ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,56. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko razberemo

pri skupini svojcev, ki so stari med 31 in 45 let.

Z nego in oskrbo so najbolj zadovoljni svojci, ki so v razmerju do stanovalca brat oz. sestra, kjer je

ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,63. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko razberemo pri skupini

svojcev, ki so v razmerju do stanovalca hči oz. sin.

Ugotovimo, da so z nego in oskrbo najbolj zadovoljni svojci, ki mesečno prihajajo na obisk v Dom, kjer

je ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,65. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko razberemo pri skupini

svojcev, ki na obisk v Dom prihajajo zelo pogosto, na dnevni bazi.

4,25 4,25

4,56

OD 31 DO 45 LET (n=11) OD 46 DO 60 LET (n=27) NAD 60 LET (n=42)

4,28

4,63

HČI OZ. SIN (n=57) BRAT ALI SESTRA (n=6)

4,11
4,41

4,65

DNEVNO (n=13) TEDENSKO (n=50) MESEČNO (n=15)
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 Pregled kazalnika:



4,42

0,00

83

 Kaj bi lahko spremenili, da bi bilo boljše? 



4,34

↑

4,27

82

 Kaj bi lahko spremenili, da bi bilo boljše? 

Kazalnik nega in oskrba je sestavljen iz štirih elementov, predstavljenih v spodnjih grafičnih prikazih.

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.

Št.anketiranih

Povprečna ocena zadovoljstva svojcev pri elementu 'Zadovoljstvo S TEM KAKO JE V DOMU NA SPLOŠNO

POSKRBLJENO ZA STANOVALCE?' znaša 4,42. Referenčne ocene ter trendov za pretekla leta ni mogoče

spremljati, saj to vprašanje ni bilo vključeno v anketni vprašalnik v preteklih letih.

2 večkratno preverjanje, ob klicu takojšnji odziv
3 zs nepokretne nimam dobrega občutka, pokretni pa imajo kar nekaj dejavnosti

ZADOVOLJSTVO S KAKOVOSTJO NEGE IN OSKRBE DOMU?

Povprečna ocena zadovoljstva

ZADOVOLJSTVO S TEM KAKO JE V DOMU NA SPLOŠNO POSKRBLJENO ZA STANOVALCE?

Povprečna ocena zadovoljstva

Trend

Referenčna ocena21

Trend

Referenčna ocena21

Št.anketiranih

Povprečna ocena zadovoljstva svojcev pri elementu 'Zadovoljstvo S KAKOVOSTJO NEGE IN OSKRBE DOMU?'

znaša 4,34. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven. Referenčna ocena

zadovoljstva na tem elementu znaša 4,27. Primerjava ocene zadovoljstva svojcev na tem elementu z

referenčno oceno pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega

povprečja.

3 odvisno kdo dela v smeni
3 večkratno tuširanje oziroma kopanje stanovalcev
3 Z nego nezadovoljna. Opažam, da kopanje in pranje las ni na 14 dni. Prosim za 
obrazložitev.
4 Kopanje 3x na mesec.

0% 1% 4%

47% 48%

Zelo
nezadovoljni

Nezadovoljni Niti zadovoljni,
niti nezadovoljni

Zadovoljni Zelo zadovoljni

0% 1%
10%
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Nezadovoljni Niti zadovoljni,
niti nezadovoljni

Zadovoljni Zelo zadovoljni
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4,25

↑

4,25

83

 Kaj bi lahko spremenili, da bi bilo boljše? 



4,59

0,00

79

 Kaj bi lahko spremenili, da bi bilo boljše? 

ZADOVOLJSTVO Z ODNOSOM IN USLUGAMI DOMSKE/-GA ZDRAVNIKA/-CE?

Povprečna ocena zadovoljstva

Trend

Referenčna ocena21

Št.anketiranih

Povprečna ocena zadovoljstva svojcev pri elementu 'Zadovoljstvo Z ODNOSOM IN USLUGAMI DOMSKE/‐GA

ZDRAVNIKA/‐CE?' znaša 4,25. Glede na preteklo merjeno obdobje je trend ocene zadovoljstva pozitiven.

Referenčna ocena zadovoljstva na tem elementu znaša 4,25. Primerjava ocene zadovoljstva svojcev na tem

elementu z referenčno oceno pokaže, da se zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nahaja na lanskem

povprečju.

1 neposlušnost, nepripravljenost za posredovanje informacij in celo obisk 
oskrbovanca. če vedno, da ima oskrbovanec zdravstvene težave, bi bili potrebni 
redni obiski in ne klicanje, ko je akutno. Ustrezna diata, če ima oskrbovanec težave.
2 prisoten le ko ga izrecno pokličeš oz. moreš sam ugotoviti da se nekaj narobe
3 Lahko bi se držala urnika, ki ga ima za telelefonske informacije o oskrbovancih.

ZADOVOLJSTVO Z DELOM IN ODNOSOM SOCIALNE SLUŽBE?

Povprečna ocena zadovoljstva

Trend

Referenčna ocena21

Št.anketiranih

Povprečna ocena zadovoljstva svojcev pri elementu 'Zadovoljstvo Z DELOM IN ODNOSOM SOCIALNE SLUŽBE?'

znaša 4,59. Referenčne ocene ter trendov za pretekla leta ni mogoče spremljati, saj to vprašanje ni bilo

vključeno v anketni vprašalnik v preteklih letih.

3 Nismo potrebovali.
9 ne vem kaj dela?mi morate povdati, kaj so naloge socialne službe v DOM-u,da 
lahko odgovorim.

1% 2%
13%

36%
47%

Zelo
nezadovoljni

Nezadovoljni Niti zadovoljni,
niti nezadovoljni

Zadovoljni Zelo zadovoljni

0% 0% 5%

30%
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Nezadovoljni Niti zadovoljni,
niti nezadovoljni

Zadovoljni Zelo zadovoljni
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3. SUMARNI REZULTATI




♦ Referenčna ocena sumarnega zadovoljstva znaša 4,40.

♦

4,38 0,00 4,30 0,00 4,40 0,00

3.1 Distribucija ocen zadovoljstva

Primerjava sumarne ocene zadovoljstva vaših svojce z referenčno oceno pokaže, da se 

zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nahaja na lanskem povprečju.

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.

SUMARNI REZULTATI

Trend stopnje 

zadovoljstva

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 4,40.

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:

4,42 4,40

‐1
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Zadovoljni Zelo zadovoljni
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Demografske razlike

SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO V DOMU GLEDE NA STAROST SVOJCEV

SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO V DOMU GLEDE NA RAZMERJE DO STANOVALCA

SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO V DOMU GLEDE NA POGOSTOST OBISKA

V tem poglavju se osredotočimo na analizo povprečnih vrednosti splošne (sumarne) stopnje

zadovoljstva med svojci, ki se med seboj razlikujejo glede na starost, odnos oz. razmerje svojcev do

stanovalcev ter na pogostost obiskov v Domu. V primeru, da je v kateri skupini svojcev vzorec manjši

od 3, rezultati niso prikazani, zaradi zagotavljanja anonimnosti anketiranca.

Glede na starost svojcev, ugotovimo, da so na splošno najbolj zadovoljni svojci, ki so starejši od 60 let,

kjer je ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,59. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko razberemo pri

skupini svojcev, ki so stari med 46 in 60 let.

Na splošno so najbolj zadovoljni svojci, ki so v razmerju do stanovalca brat oz. sestra, kjer je ocena

zadovoljstva najvišja in znaša 4,69. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko razberemo pri skupini svojcev, ki

so v razmerju do stanovalca hči oz. sin.

Ugotovimo, da so na splošno najbolj zadovoljni svojci, ki mesečno prihajajo na obisk v Dom, kjer je

ocena zadovoljstva najvišja in znaša 4,72. Najnižjo oceno zadovoljstva lahko razberemo pri skupini

svojcev, ki na obisk v Dom prihajajo zelo pogosto, na dnevni bazi.

4,29 4,26

4,59

OD 31 DO 45 LET (n=11) OD 46 DO 60 LET (n=27) NAD 60 LET (n=42)

4,33
4,69

HČI OZ. SIN (n=57) BRAT ALI SESTRA (n=6)

4,16
4,41

4,72

DNEVNO (n=13) TEDENSKO (n=50) MESEČNO (n=15)
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4. Vpogled v elemente glavnih področij

TREND ELEMENTI ZAD REF

↑ 4,60 

4,59 

↓ 4,57 

↓ 4,57 

↑ 4,43 

4,42 

4,41 

↑ 4,38 

↑ 4,34 

↓ 4,31 

↑ 4,25 

↑ 4,16 

↓ 4,14 

↑ ↓
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 (↑).

S TEM KAKO JE V DOMU NA SPLOŠNO POSKRBLJENO ZA STANOVALCE?

Z ODPRTOSTJO DOMA ZA SODELOVANJE S SVOJCI?

S HIŠNIM REDOM. SO PRAVILA V DOMU RAZUMNA IN SMISELNA?

S KAKOVOSTJO NEGE IN OSKRBE DOMU?

Z INFORMACIJAMI O STANOVALCU/KI, KI JIH PREJMETE S STRANI ZAPOSLENIH?



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.

Z DELOM IN ODNOSOM SOCIALNE SLUŽBE?

Z UREJENOSTJO OKOLICE DOMA?

S ČISTOČO IN UREJENOSTJO DOMSKIH PROSTOROV?

Z OBČUTKOM ZAPOSLENIH ZA DELO S STAREJŠIMI?

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.

S PRIJAZNOSTJO ZAPOSLENIH?

Z ODNOSOM IN USLUGAMI DOMSKE/‐GA ZDRAVNIKA/‐CE?

S POSLUHOM ZAPOSLENIH ZA PREDLOGE IZBOLJŠAV IN BOLJŠE DELO S STANOVALCI?

S PONUDBO DODATNIH AKTIVNOSTI IN PRAZNOVANJI (ZBORI, IZLETI, PRIREDITVE, 

DRUŽENJA, PRAZNOVANJA)?
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6. Analiza odprtih odgovorov

•● RAZVRŠČENI ODPRTI ODGOVORI: POHVALE / PRIPOMBE / PREDLOGI

Želel/-a bi POHVALITI:

Odgovori so razvrščeni glede na tip navedbe. Vse navedbe z oznako številke 1 predstavljajo

"pohvale", pod oznako 2 so navedbe, ki so jih anketiranci zapisali pod "pripombe" ter navedbe z

oznako 3 predstavljajo "predloge".

1 Direktorico doma Jasmino Tomažič. Zaposlenim, ki oskrbujejo varovance 3. nadstropja doma.

1 Celotno osebje doma, lahko so vzor za vse ostale domove starejših občanov v Sloveniji kljub 
težavam ki jih pestijo ( sredstva, št. Zaposlenih v enoti...)

1 Nekaj posameznikov, ki delajo s srcem in občutkom za starostnike.

1 Odnos zaposlenih do oskrbovancev.

1 Izredno skrb in prizadevanje strokovnega vodstva in ostalega osebja za preprečevanje koronavirusa 
v domu.

1 Delavce in vzdušje.

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 Negovalno osebje, ki ob večernih urah, ko prejmem klic mame, da ji je slabo in se ne počuti dobro in 
se nihče ne pojavi, kljub temu, da je pozvonila ... gre k njej in preveri.

1 Negovalke, medicinske sestre - brate, strežnice , da še vztrajajo pri delu, navkljub sramotno nizkim 
osebnim dohodkom

[1] POHVALE; 46

[2] PRIPOMBE; 15
[3] PREDLOGI; 19
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1 Urejenost

1 Uslužbenci v zdravstveni negi so izjemno prijazni in strokovni.

1 Velike pohvale in skrb za mojega nečaka, da se dobro počuti.

1 Pohvala oskrbnikom (negovalcu in negovalkam), ki imajo res zelo težaško delo.

1 Pohvala vsem zaposlenim

1 Okolica doma je res urejena in vzdušje v domu (predvsem govorim o osebju) vliva optimizem. 
Dejansko dobiš občutek, da so osebje in stanovalci povezani v eno skupnost. Tudi možnost obiskov 
kadarkoli in možnosti izhoda brez kakih pretiranih procedur sta zelo dobrodošla.

1 Socialno delavko Mihaelo

1 Sestre in osebje ki dela z mojo mamo in ji gre zelo na roko tudi za stvari ki niso tipično za njihovo delo 
hvala vsem

1 Organiziranje raznih predavanj zunanjih strokovnjakov, največkrat s področja zdravstva, ki so poučni 
in koristni tako za svojce kot stanovalce.
1 Osebju doma samo pohvala in velika zahvala za skrb stanovalcev zlasti v nedavnem in tudi 
sedanjem težkem obdobju.

1 Pohvale vsemu osebju v domu.

1 Pohvalila bi vse z nekaj malega izjemami.

1 Pohvalim vse osebje kot celoto. Delujete koordinirano in sinhrono, pomagate oskrbovancu v stiski. 
Prijazni receptorji, hišniki, strežnice, medicinske sestre, ambulanta Še posebej bi pohvalila: Nadjo 
Vidmar Katjo Prosen

1 Pohvalim vse osebje, ker imam dobre izkušnje z vsemi.

1 Pohvalim vse, ker se potrudijo za zadovoljit potrebe stanovalcev.

1 Prijazno osebje.

1 Pripravljenost pomagati, razjasniti, zdravstveno počutje oskrbovancev.

1 Sem že to storila. Pohvala vsem prisotnim, tudi vzdrževalcem doma, ki pridejo takoj, če je 
potrebno.........LP

1 Štemberger Lauro, Katjo Prosen, Nadjo Vidmar

1 Pohvale socialni delavki, vodji zdravstvene nege, diplomiranim medicinskim sestram in nekaterim 
negovalkam. Pohvale za prireditve za starostnike in svojce. Pohvale za predavanja za svojce. Pohvala 
za urejenost doma, in njegove okolice in prav tako za čistočo. Pohvala receptorjem za prijaznost in 
vsemu ostalemu spremljevalnemu osebju v domu, kot so zaposleni v kuhinji, vzdrževalci, ...

1 Spoštljiv odnos osebja do stanovalcev in svojcev.

1 Skrb za zdravje stanovalcev in takojšnje ukrepanje v primeru poslabšanja zdravja in drugih 
zdravstvenih zapletov
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Želel/-a bi PRIPOMNITI:

1 Zelo prijazno in ustrežljivo osebje na recepciji doma, kar naredi prijeten prvi vtis ob vstopu v dom, 
enako velja za telefonske pogovore s svojci.

2 Brez pripomb

2 Brez pripomb.

2 Da oskrbovanca postavijo tako, da vidi na ekran TV zaslona, če je le-ta (oskrbovanec) na vozičku. Ni 
dovolj, da ga dajo v dnevni prostor in da nič ne vidi na TV ekran.

2 Glavna pomanjkljivost doma je lokacija - na hribu (daljši sprehodi zaradi strmin za slabše hodeče 
težko izvedljivi, oddaljenost od življenja v Bistrici) - ampak tega se ne da popraviti. Mogoče malo 
polobirati, da bi se mestni kombi ponovno zaustavljal pred domom? Hrana pa bi se lahko popravila: 
po besedah staršev kakovost niha od zelo dobre do občasno skoraj neužitne (premalo kuhane, 
prehladne, popolnoma neslane...). Ampak prednosti doma bistveno odtehtajo občasne 
pomanjkljivosti :-).

2 Mama je v domu dobra dva meseca, tako da življenje tu šele spoznavam.

1 Vse zaposlene za njihov trud, strokovnost in prijaznost

1 Vse zaposlene.

1 Vse zdravstveno osebje in ostale službe, ki sodelujejo in se trudijo za oskrbovance

1 Vse😊 🎄🎆

1 Zahvaljujem se zaposlenim za prijaznost, skrbnost in razumevanje pri delu z oskrbovanci.

1 Zaposlene

1 Zaposlene.

1 Zaposleni so prijazni in vedno pripravljeni na pogovor s svojci, stanovalci zelo mi je všeč, da imajo 
možnost obiska svete maše ob petkih in molitvene skupine vsak popoldne.

1 Vse zaposlene

1 Vsa pohvala vsem zaposlenim od prvega do zadnjega. želim si, da bi ostal dom na nivoju in slovesu, 
ki ga uživa daleč in blizu. bravo

1 Vse osebje

1 Vse sestre, ki delajo in skrbijo za mojo mamo v prizidku 1

1 Vse zaposlene v DSO

1 Vse zaposlene DSO

1 Vse zaposlene v domu
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Želel/-a bi PREDLAGATI:

3 Če bi se dalo kosilo premakniti na pol ure ali uro kasneje, bi bilo zelo dobrodošlo.

3 Dementne in slabo pokretne osebe ni lepo videti ko sedijo v skupnem kotičku sami pozabljeni od 
vseh kot duhovi vsaj glasbo jim dajte pa čeprav so odsotni miselno.

3 Kak izlet za oskrbovance ob prijaznem letnem času.

3 Kar tako naprej, hvala.

3 Naj vaše delo bolj cenijo. SREČNO.

2 Nimam pripomb

2 Nimam pripomb

2 Popoldan menjava plenic - zavese - popoldan pustite odgrnjene -PRANJE ZOB NE OBSTAJA V DSO ?? 
-brisače iz blaga -moramo prinesti svojci? - kopanje in pranje las absolutno preredko! kako je zapisano 
v pogodbi? - mama naj bo čim več v skupnih prostorih

2 Premalo inf.od lececega zdravnika

2 Več aktivnosti na oddelkih predvsem v popoldanskem času, morda kakšen brezplačen tečaj ročnih 
del za ženske (pletenje, šivanje, kvačkanje...) posebno v zimskem času so popoldnevi dolgi in brez 
aktivnosti. niso vsi stanovalci recimo družabni, nekateri rabijo več spodbude za aktivno vključevanje v 
razne aktivnosti itd...

2 Velikokrat oskrba starostnikov ni taka kot bi morala biti v času ko oddelek pokrivajo negovalke s 
pomanjkanjem empatije do sočloveka. Fizioterapija je v velikem minusu. En fizioterapevt na tako 
število oseb ne gre in še ta je po večini odsoten. Veliko svojcev, ki ima svoje starostnike v domu že dlje 
časa zna povedati da je dom zgubil veliko na kvaliteti kar se tiče same oskrbe starostnikov, sploh po 
covidu.

2 Zdravstvena oskrba se izboljša le ob posredovanju svojcev. Domska zdravnica slabo spremlja 
zdravstveno stanje varovancev. Problem so periodične napotitve k specialistom, zobozdravnikom in 
predpisovanje zdravil (ko le-ta zmanjkajo). Skrbniki-negovalke so v podrejenem položaji vizavi 
medicinskega osebja. Obstaja, meni nerazumljiva distanca in slabo sodelovanje med njimi.

3 Boljša večerja za svojce, da so juhe manj pogoste za večerje.

3 Boljše osebne dohodke negovalkam , strežnicam, med.sestram - zaposliti novi kader ( za zgoraj 
navedene) - če zakon tega ne dovoljuje, pa ne sprejemajte novih DOM-a potrebnih oskrbovancev. 
prosim, za odgovor. Hvala in vse dobro vam želim.

2 Ni pretoka informacij med osebjem, ne veš s kom govoriš ker imajo napise z imeni prenizko in nimajo 
različnih uniform, da bi iz tega lahko razbral ali gre za negovalko, višjo sestro...

2 Nimam kaj pripomniti.

2 Nimam kakšnih posebnih pripomb, mogoče samo to, ki jo ponavljam za svojim bratom, stanovalcem 
doma, da bi bila lahko hrana malo bolj \"obeljena\". Se pa pri tem dobro zavedam, da mastna hrana 
ni zdrava hrana.
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3 Samo tako naprej.

3 Stanovalce je treba vedno znova animirati in spodbujati k vključevanju v razne dejavnosti, ki so 
organizirane v domu, in fizične aktivnosti (sprehodi, telovadba, tudi urejanje okolice in podobno), kajti 
vse je boljše od tega, da poležavajo in se dolgočasijo v svojih sobah.

3 V varovanem oddelku Sušec je le ena oseba na delovnem mestu negovalca, kar je ob takem številu 
zelo nebogljenih varovancev nesprejemljivo. Razen nege in prehranjevanja, se z varovanci malo kdo 
ukvarja ali pa nihče. Razlog vidim v preobremenjenosti osebja z najnujnejšimi deli. Edino aktivnost, ki jo 
opazim je zvijanje povojev.

3 Več mobilizacije za osebe ki niso samostojne

3 Več pretoka informacij med osebjem ter kontakta s svojci

3 Zaposluje naj se le ljudi s čutom do sočloveka. Zaposleni naj bodo primerno plačani za svoje delo. 
Teži naj se k temu da se starostnika skuša čim dlje ohranjati v kondiciji, kjer mu bo še naprej omogočeni 
socialni stiki. Zelo narobe je da se starostnike, ki zgubijo svojo moč po, recimo padcu ali prebolelem 
Covidu ne rehabilitira ampak se ga v nadaljevanju pusti na \"postelji\" prepuščenega samemu sebi in 
gledanju v steno ali okno. Nekaterim se ne da pomagati vendar se bi nekaterim pa lahko, se pa tega 
ne naredi.

3 Zdi se mi, da bi bilo dobro, če bi dom imel manjši lokalček za popiti kavico ali kaj drugega.

3 Želel bi več tuširanj oziroma kopanj stanovalcev

3 Ne vem nič takega , da bi predlagala

3 Ne želim biti neprijazna oz. nevljudna, ampak se mi ne zdi v redu, da so stanovalci, ki so recimo 
pokretni( sami ali s pripomočki) in sposobni sami v večini primerov poskrbeti zase v sobah skupaj s 
popolnoma nepokretno, nepogovorljivo in dementno osebo.

3 Pogrešam prostor kjer bi lahko v miru na obisku spili kavo, predvsem pozimi.

3 Predloge izboljšav naj pripravijo službe, ki so za to odgovorne.
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•● Povzetek rezultatov

•● Ocene splošnega zadovoljstva s trendi
4,38 0,00 4,30 0,00 4,40 0,00

 Sumarna ocena zadovoljstva v letošnjem letu znaša 4,40.



♦

♦ Referenčna ocena sumarnega zadovoljstva znaša 4,40.
♦

•● Ocene po posameznih področjih

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.

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.

Najvišjo oceno zadovoljstva beležimo na področju urejenosti doma, in sicer 4,57. Najnižjo oceno

zadovoljstva beležimo na področju delovanja doma, in sicer 4,31.

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:

Primerjava sumarne ocene zadovoljstva vaših svojce z referenčno oceno pokaže, da se 

zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nahaja na lanskem povprečju.

4,57

4,40 4,40

4,31

UREJENOST DOMA ODNOS ZAPOSLENIH NEGA IN OSKRBA DELOVANJE DOMA

4,42 4,40
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2020 2021 2022
ZADOVOLJSTVO POMEMBNOST RAZKORAK REFERENČNA OCENA ZADOVOLJSTVA
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•● Ocene najbolje in najslabše ocenjenih elementov

Svojci najvišjo oceno zadovoljstva pripisujejo elementu "S PRIJAZNOSTJO ZAPOSLENIH?". Ta rezultat

od sumarne ocene zadovoljstva (4,40) odstopa z najvišjo pozitivno vrednostjo in sicer za 0,20. Prav

tako so med bolje ocenjenimi elementi: Z DELOM IN ODNOSOM SOCIALNE SLUŽBE? in Z

UREJENOSTJO OKOLICE DOMA? Najslabšo oceno zadovoljstva so svojci pripisali elementu "S

PONUDBO DODATNIH AKTIVNOSTI IN PRAZNOVANJI (ZBORI, IZLETI, PRIREDITVE, DRUŽENJA,

PRAZNOVANJA)?". Ta rezultat od sumarne ocene zadovoljstva (4,40) odstopa z najvišjo negativno

vrednostjo in sicer za ‐0,26. Med slabše ocenjenimi elementi se nahajajo tudi S POSLUHOM

ZAPOSLENIH ZA PREDLOGE IZBOLJŠAV IN BOLJŠE DELO S STANOVALCI? in Z ODNOSOM IN USLUGAMI

DOMSKE/‐GA ZDRAVNIKA/‐CE?

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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⓿ DEJANSKA VREDNOST

⓿ CILJNA VREDNOST

⓿ RELEVANTNOST

Priloga ‐ spremljanje kriterijev in kazalnikov

Ta priloga je namenjena ciljnemu spremljanju kriterijev in kazalnikov po modelu kakovosti E‐Qalin. Pripravili

smo nekaj možnosti kako spremljati kriterije s čimer vam želimo olajšati delo, pri tem pa sami odločite kateri

rezultat boste dejansko uporabili, glede na vaše individualne lastnosti vsebine ter relevantnosti posameznega

kriterija. 

Rezultati iz raziskave vam služijo kot pomoč pri določanju dejanskih vrednosti rezultatov, ciljnih vrednosti ter

relevantnosti.

 Pogoj za oceno kazalnika je obstoj vsaj ene dejanske vrednosti. V ocenjevalni obrazec se lahko pri vsakem

kazalniku vnesejo največ štiri dejanske vrednosti. Pri številkah gre za dejanske vrednosti, pridobljene v

obdobju enega leta ali združene iz več meritev, ki so trajale manj kot eno leto, v letno vrednost.

Ciljne vrednosti kazalnika se nanašajo na podatke, ki si jih je organizacija zastavila kot cilj. Če je bila npr. v

lanskem letu pridobljena povprečna dejanska vrednost kazalnika „Stopnja zadovoljstva stanovalcev s hrano“ z

oceno 3,7, bi lahko za naslednje obdobje definirali ciljno vrednost 4, da bi tako spodbudili izboljšavo. Ciljne

vrednosti se lahko določijo tudi brez poprejšnje ničelne meritve.

Relevantnost se ukvarja z vprašanjem, ali lahko kazalnik zagotovi pomembne informacije na poti k doseganju

opredeljenega cilja. Z vidika upravljanja je kazalnik ustrezen, če lahko ponazori oz. izmeri spremembe in

podpira organizacijo, da lahko preveri učinkovitost ukrepov, sprejetih za doseganje opredeljenih ciljev in ciljnih

vrednosti.
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Vidik: 4.1. SVOJCI IN DRUGE POMEMBNE OSEBE

Kriterij: ZADOVOLJSTVO SVOJCEV S STANDARDOM OSKRBE 1.1. Nega in oskrba

Ocene zadovoljstva: 2020 2021 2022 TREND REF21

x x 4,42 x

4,26 4,16 4,34 ↑ 4,27

4,30 4,18 4,25 ↑ 4,25

Kriterij: ZADOVOLJSTVO SVOJCEV S STANDARDOM OSKRBE 1.2. Samostojnost, aktivnost

Ocene zadovoljstva: 2020 2021 2022 TREND REF21

4,28 4,16 4,14 ↓ 4,32

4,35 4,28 4,38 ↑ 4,40

Kriterij: ZADOVOLJSTVO SVOJCEV S STANDARDOM OSKRBE 1.3. Odnos zaposlenih

Ocene zadovoljstva: 2020 2021 2022 TREND REF21

4,31 4,16 4,43 ↑ 4,33

4,55 4,37 4,60 ↑ 4,55

ZADOVOLJSTVO Z ODNOSOM IN USLUGAMI DOMSKE/-GA 
ZDRAVNIKA/-CE?

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.

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.

ZADOVOLJSTVO S TEM KAKO JE V DOMU NA SPLOŠNO 
POSKRBLJENO ZA STANOVALCE?

ZADOVOLJSTVO S KAKOVOSTJO NEGE IN OSKRBE DOMU?

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.

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.

ZADOVOLJSTVO S PONUDBO DODATNIH AKTIVNOSTI IN 
PRAZNOVANJI (ZBORI, IZLETI, PRIREDITVE, DRUŽENJA, 
PRAZNOVANJA)?
ZADOVOLJSTVO S HIŠNIM REDOM. SO PRAVILA V DOMU 
RAZUMNA IN SMISELNA?

ZADOVOLJSTVO Z OBČUTKOM ZAPOSLENIH ZA DELO S 
STAREJŠIMI?

ZADOVOLJSTVO S PRIJAZNOSTJO ZAPOSLENIH?
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Kriterij: ZADOVOLJSTVO SVOJCEV Z VKLJUČENOSTJO 2.2. Sodelovanje s svojci

Ocene zadovoljstva: 2020 2021 2022 TREND REF21

x x 4,41 x

4,52 4,40 4,31 ↓ 4,49

4,19 4,14 4,16 ↑ 4,22

0,00 0,00 4,59 0,00

Kriterij: UGLED DOMA 3.1. Izgled doma

Ocene zadovoljstva: 2020 2021 2022 TREND REF21

4,53 4,60 4,57 ↓ 4,54

4,53 4,58 4,57 ↓ 4,60ZADOVOLJSTVO S ČISTOČO IN UREJENOSTJO DOMSKIH 
PROSTOROV?

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.

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.

ZADOVOLJSTVO Z ODPRTOSTJO DOMA ZA SODELOVANJE S 
SVOJCI?
ZADOVOLJSTVO Z INFORMACIJAMI O STANOVALCU/KI, KI JIH 
PREJMETE S STRANI ZAPOSLENIH?
ZADOVOLJSTVO S POSLUHOM ZAPOSLENIH ZA PREDLOGE 
IZBOLJŠAV IN BOLJŠE DELO S STANOVALCI?

ZADOVOLJSTVO Z DELOM IN ODNOSOM SOCIALNE SLUŽBE?

ZADOVOLJSTVO Z UREJENOSTJO OKOLICE DOMA?
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