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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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•● Opis raziskave in metodologija analize

•● Model raziskave

OA© 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 OA© omogoča primerjave med leti, torej spremljanje trendov individualnih rezultatov in

podrobnejši vpogled v nekatera področja zadovoljstva, SPLA© 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.

Model raziskave merjenja zadovoljstva je osnovan na merjenju dveh dimenzij: zadovoljstvo s

storitvijo in pomembnost določene storitve za zaposlenega. Namen takšnega načina merjenja je poleg

ugotovitve stanja zadovoljstva še ugotovitev stopnje izpolnjenih pričakovanj, ki se vežejo na vrednote

zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih je namreč odvisno tudi od delovnega okolja in ponudbe in bolj kot

je ponudba v skladu s potrebami zaposlenih, večje je zadovoljstvo. Dimenzija pomembnosti nam tako

omogoča merjenje kvalitete obstoječe storitve in potreb posameznika. V modelu zato rezultate

zoperstavimo obema dimenzijama hkrati: stopnji zadovoljstva in stopnji pomembnosti, ki jo

stanovalci, svojci ali zaposleni pripisujejo različnim področjem. 

NUJNE IZBOLJŠAVE

Podpovprečno zadovoljstvo
Nadpovprečna pomembnost
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•● Merjena področja delovanja

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, nam povedo s katerimi področji so zaposleni zadovoljni in kako

lahko delovno okolje za zaposlene še izboljšamo. Za vsakega od merjenih kazalnikov je v nadaljevanju

predstavljeno kakšna je stopnja zadovoljstva ter stopnja pomembnosti na posameznem področju.

Izračunan je tudi razkorak med obema dimenzijama, pri čemer negativni razkorak nakazuje na

neizpolnitev pričakovanj zaposlenih ter pozitiven razkorak, ki nakazuje na to, da so ocene zaposlenih

nad pričakovanji.

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

zaposlenih z delom in počutjem na delovnem mestu. Anketni vprašalnik, s katerim merimo

zadovoljstvo zaposlenih, je rezultat dolgoletnih izkušenj z merjenjem zadovoljstva v domovih za

starejše in predstavlja peto različico vprašalnika, ki smo jo v sodelovanju s strokovnjaki različnih

področij pripravili v letu 2014. Vprašalnik zajema dve dimenziji merjenja in sicer zadovoljstvo ter

pomembnost. S prvim skušamo ugotoviti kakšno je dejansko stanje v domu, medtem ko nam

dimenzija pomembnosti pove katere storitve in dejavniki so zaposlenim pomembne bolj in katere

manj, kar omogoča ciljano delo na izboljšavah.

Interdisciplinarno sodelovanje (sodelovanje, medsebojna 
pomoč, potek dela, stik z vodji)

Sprejemanje vizije (vizija doma, ogledalo doma)

Klima v organizaciji (Občutek sprejetosti, enakovrednost, 
neformalna srečanja, naslije)

Osebni in poklicni razvoj (motivacija, zdravje, samoiniciativnost, 
delovni čas, obremenjenost, usposabljanja)

Dodatne informacije, ki se nahajajo v okvirčkih tik ob znaku "i", smo pridobili iz dolgoletnih
raziskav zadovoljstva zaposlenih v domovih za starejše in vam lahko služijo kot pomoč pri
načrtovanju ukrepov in interpretaciji rezultatov.
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•● VELJAVNOST IN ZANESLJIVOST MERJENJA ZADOVOLJSTVA

•

•

•

•

•

•

•

•

domovi iz različnih regij ‐ regionalna zastopanost v vzorcu odslikava realno regionalno 

razpršenost domov, 

domovi z različnimi tipi lastništva. 

Pri tem je potrebno poudariti, da sam merski inštrument še ne zagotavlja veljavnosti rezultata, saj je le‐

ta odvisen tudi od načina vzorčenja in reprezentativnosti (značilnosti in velikosti) vzorca. 

Validacija merskega inštrumenta (anketnega vprašalnika), s katerim so bili dobljeni rezultati,

predstavljeni v nadaljevanju, je pokazala na visoko stopnjo veljavnosti in zanesljivosti merjenja

zadovoljstva, z drugimi besedami ‐ merski inštrument zagotavlja veljavno in zanesljivo orodje

določanja stopnje zadovoljstva pri zaposlenih. Na to kažejo naslednji indeksi zanesljivosti:

vrednost KMO (Kaiser‐Meyer Olkin)=0,975, ki kaže na zelo močne (blizu teoretične 

vrednosti 1,0) parcialne korelacije med pari spremenljivk, kar pomeni, da so 

indikatorji (trditve v vprašalniku), s katerimi merimo splošno zadovoljstvo med 

zaposlenimi, močno  medsebojno povezani;

s faktorsko analizo po metodi največjega verjetja (angl. Maximum likelihood) in 

pravokotno (Varimax) rotacijo je bilo ugotovljeno, da indikatorji zadovoljstva tvorijo 

enodimenzionalen konstrukt, ki opisuje splošno zadovoljstvo zaposlenih;

z Bartlettovim preizkusom sferičnosti, s katerim preverjamo enotskost korelacijske 

matrike oziroma medsebojno neodvisnost manifestnih spremenljivk, je bila 

ugotovljena ustreznost podatkovne matrike za sklepanje o zadovoljstvu zaposlenih 

(χ²= 33.095; df= 496; p<0,001);

vrednost Cronbachovega alpha koeficienta, ki kaže na notranjo konsistentnost 

konstrukta zadovoljstvo zaposlenih, je zelo visoka in znaša α=0,965 (blizu teoretične 

vrednosti 1,0). 

Na veljavnost merjenja zadovoljstva z obstoječim merskim inštrumentom kažejo visoke vrednosti

korelacij med posameznimi indikatorji zadovoljstva ter delež pojasnjene variance splošnega

zadovoljstva zaposlenih – z obstoječim anketnim vprašalnikom zadovoljstva zaposlenih namreč

pojasnimo do 100% splošnega zadovoljstva zaposlenih, kar kaže na vsebinsko veljavnost merjenja

zadovoljstva zaposlenih. 

Analiza reprezentativnosti v vzorec zajetih organizacij pokaže, da je vzorec reprezentativen za celotno

populacijo domov v Sloveniji, saj so v raziskavo merjenja zadovoljstva zaposlenih vključeni:

tako majhni, srednje veliki in veliki (po številu stanovalcev) domovi za starejše, 

domovi z uvedenimi različnimi standardi kakovosti ali brez njih, 



DSO ILIRSKA BISTRICA

Osnovna individualna analiza zadovoljstva s trendi OA©2017
Stran │ 7

1. Opis vzorca

1.1 Velikost vzorca
V letošnjem letu je v raziskavi sodelovalo  60 zaposlenih.

1.2 Organizacijska enota

1.3 Delovna doba

Analiza vzorca predstavlja skupino zaposlenih, vključeno v raziskavo oz.  zaposlene, ki so odgovarjali na 

anketni vprašalnik. Taka analiza je pomembno orodje za ugotavljanje reprezentativnosti rezultatov, saj

nam pove, kako dobro zajeti vzorec predstavlja populacijo in kako zanesljivi so podatki iz raziskave. Po

drugi strani pa nam sporoča, na katere skupine zaposlenih moramo biti pri naslednjem anketiranju še

posebej pozorni, saj so bodisi tokrat nad ali pod zastopani.

71
65

60

2015 2016 2017

45%

8% 8%

18%

5%

15%

N
EG

A
/O

SK
R
B
A

K
U
H
IN
JA

P
R
A
LN

IC
A
/V
ZD

R
ŽE
V
A
N
JE

V
O
D
ST
V
O
/U

P
R
A
V
A
 a
li

ST
R
O
K
O
V
N
A
 S
LU

ŽB
A

D
R
U
G
O

B
R
EZ
 O
D
G
O
V
O
R
A

12% 10%
17%

53%

8%

DO 5 LET OD 6 DO 10 LETI OD 11 DO 15 LET VEČ KOT 15 LET BREZ ODGOVORA



DSO ILIRSKA BISTRICA

Osnovna individualna analiza zadovoljstva s trendi OA©2017
Stran │ 8

2. Spremljanje merjenih področij - kazalnikov

2.1 Interdisciplinarno sodelovanje

2.1.ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
2.1.2.KLIMA V ORGANIZACIJI IN SKUPINI

i. INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE

 pozitiven  negativen  je enak

3,93 4,56 ‐0,64 3,68 4,68 ‐0,99 3,82 4,63 ‐0,81

Zadovoljstvo z interdisciplinarnim sodelovanjem.

Področje delovanja, ki zadeva Zadovoljstvo zaposlenih z interdisciplinarnim sodelovanjem, je

sestavljeno iz 10 vprašanj, ki tvorijo 4 podpodročja. V nadaljevanju so posamezna področja tudi

vsebinsko opredeljena. 

V skladu s poslovnikom E‐Qalin je pripravljena tabela v namen izpolnjevanja ocenjevalnih listov, kjer

ciljne vrednosti določite sami, s pomočjo dejanskih rezultatov pa preverjate ali so bile le‐te dosežene.

Tabela ter grafični prikaz ponujata oceno zadovoljstva za obdobje treh let izvajanja raziskave

zadovoljstva.

Trend stopnje zadovoljstva

INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE

Stopnja zadovoljstva Stopnja zadovoljstva Stopnja zadovoljstva

3,93 *

2015 2016 2017
Dejanska Cilj* Dejanska Cilj* Dejanska Cilj*

3,68 * 3,82 *
* 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 – znotraj SPLA, ciljna vrednost, ki znatno presega dosežen rezultat med vsemi domovi, bi bila verjetno 

nerealna).
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Gre za področje, na katerem so izboljšave vidne v najmanjši meri, hkrati pa je tudi
zadovoljstvo zaposlenih najnižje, predvsem v tistem delu, ki se nanaša na sodelovanje med

Področje interdiscplinarnega sodelovanja ima pomemben vpliv na subjektivno
zaznavo lastne obremenjenosti.
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2.1.1 Sodelovanje med zaposlenimi

3,91 4,73 ‐0,82 3,53 4,83 ‐1,30 3,76 4,68 ‐0,91

2.1.2 Medsebojna pomoč

3,97 4,58 ‐0,60 3,60 4,67 ‐1,08 3,76 4,59 ‐0,83

Sodelovanje med zaposlenimi ima poleg pozitivnega vpliva na delovno učinkovitost, pomemben vpliv

na krepitev medosebnih odnosov in dviga ravni znanja. Zaposleni namreč poskušajo s skupnimi napori

in medsebojno pomočjo doseči cilje, za katere so vsi enako zainteresirani, s tem pa pride do krepitve

zaupanja med njimi, odkritosti in zavzetosti za reševanje konfliktov.

Trend stopnje 

zadovoljstva

↑

↑

Medsebojna pomoč med zaposlenimi je nedvomno tesno povezana z odnosi, ki vladajo na delovnem

mestu. Če je klima organizacije podporna in spodbuja druženje med zaposlenimi, ne pa tekmovalnost

med njimi in med zaposlenimi vladajo topli, prijateljski odnosi, to izboljšuje njihovo zadovoljstvo,

hkrati pa zmanjšuje negativni stres, ki nastaja zaradi delovne obremenjenosti.

Trend stopnje 

zadovoljstva
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Tem boljše kot je sodelovanje med zaposlenimi, tem bolj so stanovalci in svojci
zadovoljni s komunikacijo z zaposlenimi.
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2.1.3 Potek dela

3,79 4,49 ‐0,70 3,68 4,62 ‐0,95 3,79 4,62 ‐0,83

2.1.4 Stik z vodji

4,16 4,53 ‐0,37 3,94 4,64 ‐0,70 3,97 4,63 ‐0,65

↑

Vodje dajo skupno nalogo organizacije v izvedbo svojim podrejenim, s tem pa jim podelijo določena

pooblastila. Če zaposleni čutijo, da sodelujejo pri odločanju, da prevzemajo odgovornost za svoje delo,

imajo jasno predstavo o tem kaj se od njih pričakuje, to pozitivno vpliva na zadovoljstvo z delom.

Trend stopnje 

zadovoljstva

↑

Proces komuniciranja se pojavlja kot pomemben vezni element strateškega upravljanja organizacije,

pri čemer se kot vse bolj zaželena kompetenca nadrejenih pojavlja prav sposobnost komunikacije s

podrejenimi, kjer stik s podrejenimi presega zgolj golo posredovanje informacij. Prav komunikacija je v

organizaciji vez, ki drži vse dele skupaj in pomembno prispeva h klimi organizacije. Številne raziskave

namreč potrjujejo pozitivno korelacijo med kakovostnim komuniciranjem s podrejenimi in njihovim

zadovoljstvom in s tem posledično njihovo večjo efektivnostjo in pripadnostjo organizaciji. Odkrita

komunikacija in dialog krepita dobre odnose in s tem povečujeta tudi stopnjo participacije zaposlenih.

Trend stopnje 

zadovoljstva
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2.2 Sprejemanje vizije

2.1.ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
2.1.1.PRIPADNOST ZAPOSLENIH

i. SPREJEMANJE VIZIJE

 pozitiven  negativen  je enak

4,17 4,60 ‐0,42 3,85 4,64 ‐0,79 3,99 4,64 ‐0,65

Nivo zadovoljstva s sprejemanjem vizije.

Področje delovanja, ki zadeva Sprejemanje vizije doma, je sestavljeno iz petih vprašanj, ki tvorijo dve

podpodročji. V nadaljevanju so posamezna področja tudi vsebinsko opredeljena. 

V skladu s poslovnikom E‐Qalin je pripravljena tabela v namen izpolnjevanja ocenjevalnih listov, kjer

ciljne vrednosti določite sami, s pomočjo dejanskih rezultatov pa preverjate ali so bile le‐te dosežene.

Tabela ter grafični prikaz ponujata oceno zadovoljstva za obdobje treh let izvajanja raziskave

zadovoljstva.

2015 2016 2017
Dejanska Cilj* Dejanska Cilj* Dejanska Cilj*

Trend stopnje zadovoljstva

SPREJEMANJE VIZIJE

Stopnja zadovoljstva Stopnja zadovoljstva Stopnja zadovoljstva

4,17 * 3,85 * 3,99 *
* 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 – znotraj SPLA, ciljna vrednost, ki znatno presega dosežen rezultat med vsemi domovi, bi bila verjetno 

nerealna).
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Področje najintenzivnejših izboljšav gledano v večletni perspektivi.

Področje največjega zadovoljstva.

Tem višja kot je skladnost dela v domu z opredeljeno vizijo, tem višje je zadovoljstvo
svojcev in stanovalcev.



DSO ILIRSKA BISTRICA

Osnovna individualna analiza zadovoljstva s trendi OA©2017
Stran │ 12

2.2.1 Vizija doma

4,11 4,48 ‐0,37 3,71 4,48 ‐0,77 3,92 4,54 ‐0,62

2.2.2 Ogledalo doma

4,22 4,68 ‐0,46 3,94 4,74 ‐0,80 4,03 4,70 ‐0,67

Trend stopnje 

zadovoljstva

↑

Vizija je projekcija doma, njegova zaznava in nova zasnova želene prihodnosti, ki jo je mogoče

sporočiti zaposlenim. Bolj kot je vizija jasna, privlačna in usmerjena na potrebe zaposlenih in

stanovalcev, večjo motivacijsko moč ima. Povzroča ustvarjalno motivacijsko napetost in sproža proces

poistovetenja zaposlenih z ustanovo.

Ključna dejavnika doživljanja različnih situacij na delu sta interpretacija oziroma način, na katerega si

strokovni delavec razlaga situacijo in vrednotenje te situacije oziroma pomembnosti sitacije zanj, ki pa

sta popolnoma subjektivni kategoriji, odvisni od posameznikovih prepričanj, stališč, znanj, pričakovanj

in vrednotnega sistema. Isto situacijo namreč različni ljudje interpretiramo in vrednotimo povsem

različno. Pri tem pa je vendarle pomemben poudarek, da je kritična refleksija temelj profesionalnega

razvoja in rasti organizacije.

Trend stopnje 

zadovoljstva

↑
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2.3 Klima v organizaciji

2.1.ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
2.1.2.KLIMA V ORGANIZACIJI IN SKUPINI

iii.ZADOVOLJSTVO S KLIMO V ORGANIZACIJI

 pozitiven  negativen  je enak

4,08 4,52 ‐0,44 3,87 4,63 ‐0,76 3,87 4,57 ‐0,70

OPIS: Nivo zadovoljstva s klimo v organizaciji.

Področje delovanja, ki zadeva Zadovoljstvo zaposlenih s klimo v organizaciji, je sestavljeno iz sedmih

vprašanj, ki tvorijo štiri podpodročja. V nadaljevanju so posamezna področja tudi vsebinsko

opredeljena. 

V skladu s poslovnikom E‐Qalin je pripravljena tabela v namen izpolnjevanja ocenjevalnih listov, kjer

ciljne vrednosti določite sami, s pomočjo dejanskih rezultatov pa preverjate ali so bile le‐te dosežene.

Tabela ter grafični prikaz ponujata oceno zadovoljstva za obdobje treh let izvajanja raziskave

zadovoljstva.

3,87 * 3,87 *

Trend stopnje zadovoljstva

KLIMA V ORGANIZACIJI

2015 2016 2017
Cilj*Dejanska Cilj* Dejanska

4,08

Stopnja zadovoljstva Stopnja zadovoljstva Stopnja zadovoljstva

Cilj* Dejanska

* 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 – znotraj SPLA, ciljna vrednost, ki znatno presega dosežen rezultat med vsemi domovi, bi bila verjetno 

nerealna).

*
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Do močnih izboljšav je prišlo na področju skrbi za fizično in psihično zdravje zaposlenih.

Klima je izmed vseh dejavnikov najbolj vpliven dejavnik, saj ima močan vpliv na
splošno zadovoljstvo med zaposlenimi in hkrati na vsa ostala merjena področja
zadovoljstva pri zaposlenih.

Klima med zaposlenimi in pomemben vpliv na zadovoljstvo stanovalcev in svojcev.
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2.3.1 Občutek sprejetosti

4,27 4,59 ‐0,32 4,05 4,60 ‐0,55 4,09 4,63 ‐0,54

2.3.2 Enakovrednost

3,80 4,59 ‐0,79 3,58 4,72 ‐1,14 3,67 4,63 ‐0,96

Če zaposleni čutijo da, je njihova osebna blaginja zaščitena s prijaznim, obzirnim in splošno humanim

vodstvom, ki ima občutek za pravičnost in vse zaposlene obravnava enakopravno, to povečuje

zadovoljstvo zaposlenih, saj vpliva na občutek, da so njihova čustva, želje, predlogi in potrebe

upoštevane.

Trend stopnje 

zadovoljstva

↑

Delovno okolje, ki zagotavlja osebno in čustveno varnost, viša občutek sprejetosti. Sprejetost v

delovnem okolju je neposredno močno povezana s pripadnostjo organizaciji, skupaj pa rezultirata v

tem, da zaposleni najdejo smisel v svojem delu, delo pa jim omogoča zadovoljevanje osebnostnih

potreb in želja.

Trend stopnje 

zadovoljstva

↑
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2.3.3 Neformalna srečanja

3,88 4,10 ‐0,22 3,61 4,15 ‐0,53 3,71 4,15 ‐0,44

2.3.4 Nasilje

4,25 4,57 ‐0,32 4,12 4,82 ‐0,70 3,92 4,65 ‐0,73

Trend stopnje 

zadovoljstva

↑

Doživljanje pritiskov in nasilja v kakršnikoli obliki na delovnem mestu se povezuje z doživljanjem stresa

in je negativno povezano z zadovoljstvom; več stresa pa navadno pomeni nižje zadovoljstvo. Znano je,

da sistematično slabo ravnanje s podrejenimi, sodelavci ali nadrejenimi, ki lahko, če se ponavlja ali

poteka kontinuirano, povzroči žrtvam resne socialne, psihične in telesne zdravstvene težave.

Raziskave kažejo, da se psihično nasilje dogaja v organizacijskih kulturah, ki dopuščajo ali celo

spodbujajo avtoritaren način vodenja, psihično nasilje pa je pogosto nadaljevanje in stopnjevanje

nerešenega konflikta. Reševanje konfliktnih situacij in problemov v organizacijah lahko tako vidimo

tudi v luči preprečevanja psihičnega nasilja ali vsaj zmanjševanja njegovih negativnih posledic.

Trend stopnje 

zadovoljstva

↓

Kot del institucionalne klime se v domovih pojavljajo dogodki, ki so namenjeni spontanemu

povezovanju različnih svetov – med zaposlenimi in tudi med zaposlenimi in stanovalci. Tako

organizirana kot neformalna srečanja dvigujejo stopnjo povezanosti med zaposlenimi, izboljšujejo

komunikacijo med njimi in medosebne odnose na splošno.
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2.4 Možnost osebnega in poklicnega razvoja

2.1.ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
2.1.3.RAZVOJNE MOŽNOSTI

iii. ZADOVOLJSTVO Z MOŽNOSTJO OSEBNEGA IN POKLICNEGA RAZVOJA

 pozitiven  negativen  je enak

4,04 4,51 ‐0,47 3,84 4,55 ‐0,72 3,92 4,49 ‐0,57

Nivo zadovoljstva s poklicnimi in osebnimi razvojnimi možnostmi.

Področje delovanja, ki zadeva Zadovoljstvo zaposlenih z možnostjo osebnega in poklicnega razvoja, je

sestavljeno iz desetih vprašanj, ki tvorijo šest podpodročij. Eno od njih predstavlja tudi samostojen

kazalnik, prikazan ob koncu podpogavja. V nadaljevanju so posamezna področja tudi vsebinsko

opredeljena. 

V skladu s poslovnikom E‐Qalin je pripravljena tabela v namen izpolnjevanja ocenjevalnih listov, kjer

ciljne vrednosti določite sami, s pomočjo dejanskih rezultatov pa preverjate ali so bile le‐te dosežene.

Tabela ter grafični prikaz ponujata oceno zadovoljstva za obdobje treh let izvajanja raziskave

zadovoljstva.

Trend stopnje zadovoljstva

MOŽNOST OSEBNEGA IN POKLICNEGA RAZVOJA

2015 2016 2017
Dejanska Cilj* Dejanska Cilj* Dejanska Cilj*

Stopnja zadovoljstva

4,04 * 3,84 * 3,92 *
* 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 – znotraj SPLA, ciljna vrednost, ki znatno presega dosežen rezultat med vsemi domovi, bi bila verjetno 

nerealna).

Stopnja zadovoljstva Stopnja zadovoljstva
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Močne izboljšave so vidne na področju motivacije zaposlenih, medtem ko je omogočanje
samoiniciativnosti pri zaposlenih še zmeraj na zelo nizki ravni.

Motivacija in subjektivna zaznava obremenjenosti se v večletni perspektivi kažeta
kot kritični področji.
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2.4.1 Vzpodbuda in motivacija

3,80 4,49 ‐0,70 3,59 4,47 ‐0,88 3,66 4,38 ‐0,72

2.4.2 Skrb za fizično in psihofizično zdravje

4,20 4,64 ‐0,45 4,02 4,74 ‐0,73 4,11 4,63 ‐0,52

Fizično, psihično ali socialno slabo počutje, ki izvirajo iz občutka posameznika, da ne zmore izpolniti

vsega, kar se od njega zahteva ali pričakuje, pri posamezniku povzročajo frustracije in stres.

Posameznik zlahka prenese kratkotrajno izpostavljenost pritisku, ki je lahko tudi pozitiven, težje pa

prenese dolgotrajno izpostavljenost hudemu pritisku. Naloga vodstva organizacije je, da prepozna

frustracijske dejavnike pri zaposlenih, saj se različni posamezniki različno odzivajo na podobna stanja,

isti posamezniki pa se lahko v različnih obdobjih svojega življenja različno odzivajo na enaka stanja, in

izvede primerne ukrepe za ustvarjanje takšnega okolja, ki je za zaposlene varno tako s fizičnega kot

psihološkega vidika.

Trend stopnje 

zadovoljstva

↑

Vzpodbujanje in motiviranje zaposlenih pri delu ostaja ena izmed ključnih nalog in izzivov vodstva

vsake organizacije. H končni motivaciji zaposlenih za delo vpliva njihova notranja in zunanja

motivacija. Naloga vodstva je, da spodbudi notranjo motivacijo, hkrati pa omogoči takšne delovne

pogoje, ki bodo zaposlene zunanje motivirali in s tem povečali njihovo delovno učinkovitost in

izboljšali odnose na delovnem mestu.

Trend stopnje 

zadovoljstva

↑
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Motivacija zaposlenih je povezana z možnostmi osebnega in poklicnega razvoja,
popolnoma neodvisna pa je od prejete nagrade za opravljeno delo.
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2.4.3 Samoiniciativnost

4,04 4,51 ‐0,46 3,84 4,47 ‐0,63 4,20 4,50 ‐0,30

2.4.4 Delovni čas

3,89 4,48 ‐0,60 3,60 4,44 ‐0,84 3,65 4,40 ‐0,75

Dopuščanje samoiniciativnosti na delovnem mestu je tesno povezana z možnostmi, ki jih delovno

okolje ponuja posamezniku, da svoje ideje in prepričanja aktualizira in uresničuje. Stalna težnja k

izboljševanju stanja vodi do razvoja, v katerega so torej vpleteni vsi tisti, ki samoiniciativnost

uresničujejo, kar pa pozitivno vpliva na njihovo zadovoljstvo. Hkrati je samoiniciativnost povezana z

notranjo motivacijo posameznika za delo. Empirični rezultati kažejo na pozitivno povezanost

samoiniciativnosti in mehkejšimi načini nadzora nad zaposlenimi, saj notranje močno motivirana

oseba že izkazuje visoko pripravljenost za delo in dodatnega zunanjega nadzora ne potrebuje.

Trend stopnje 

zadovoljstva

↑

Dobro usklajeno poklicno in družinsko življenje vpliva na kakovost življenja in zadovoljstvo zaposlenih,

saj omogoča dovolj počitka in časa za samoaktualizacijo posameznika, to pa ima dolgoročen pozitivni

vpliv na učinkovitost pri svojem delu. Zaposleni, ki s težavo usklajujejo obe področji, se pogosto

srečujejo s stresom in izgorelostjo, so manj zadovoljni in delovno učinkoviti. Delovna klima v

organizaciji mora biti takšna, da v njej vlada pozitivno vzdušje, razumevajoči nadrejeni, fleksibilen

delovni čas in pripravljenost sodelavcev za pomoč. Namreč oblikovanje ravnotežja med številnimi

področji življenja zahteva različne ukrepe vodstva in dobro sodelovanje med zaposlenimi.

Trend stopnje 

zadovoljstva

↑
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2.4.5 Obremenjenost

4,06 4,47 ‐0,41 3,95 4,58 ‐0,63 3,76 4,41 ‐0,65

Obremenjenost posameznika je delno objektivna, v veliki meri pa zelo subjektivna kategorija. Razlogi

za občutenje obremenjenosti pri posamezniku so različni, saj se lahko nanašajo na širše socialne

razmere, na naravo dela ali na medsebojne odnose v organizaciji. Vendar pa raziskave kažejo, da so

zaposleni, ki menijo, da doživljajo visoko stopnjo obremenjenosti pri delu, bolj nezadovoljni, hkrati pa

svoje nezadovoljstvo nujno izražajo v svojih stikih z uporabniki storitev. S tega vidika odprava občutka

obremenjenosti pri zaposlenih pozitivno vpliva na zaznave uporabnikov o organizaciji in njihovo

zadovoljstvo.

Trend stopnje 

zadovoljstva

↓
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Subjektivna zaznava obremenjenosti je povezana z organiziranostjo poteka dela in
sodelovanjem, neodvisna pa od dejanske obremenjenosti (št. stanovalcev na
zaposlenega). Tudi zadovoljstvo stanovalcev in svojcev ni povezano niti z dejansko
obremenitvijo, niti s subjektivno zaznavo le‐te.
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2.4.6 Organizirane oblike usposabljanja

5.1.RAZVOJ
5.1.2.USPOSABLJANJE

i. ZADOVOLJSTVO Z ORGANIZIRANIMI OBLIKAMI USPOSABLJANJA

 pozitiven  negativen  je enak

4,14 4,46 ‐0,33 3,91 4,54 ‐0,63 4,15 4,55 ‐0,40

* 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 – znotraj SPLA, ciljna vrednost, ki znatno presega dosežen rezultat med vsemi domovi, bi bila verjetno 

nerealna).

Nivo zadovoljstva z uporabnostjo organiziranih oblik usposabljanja.

Pridobivanje znanja je ključni dejavnik razvoja vsake organizacije. V družbi znanja, ki se sooča z

nenehnimi spremembami in novimi izzivi, je proces kontinuiranega učenja nepogrešljiv. Le izobraženi

in usposobljeni delavci, ki želijo izpopolnjevati svoje znanje, so element razvoja organizacije, ki

povečuje zadovoljstvo, gradi osebnostni razvoj in posredno povečuje vrednost organizacije.

V skladu s poslovnikom E‐Qalin je pripravljena tabela v namen izpolnjevanja ocenjevalnih listov, kjer

ciljne vrednosti določite sami, s pomočjo dejanskih rezultatov pa preverjate ali so bile le‐te dosežene.

Tabela ter grafični prikaz ponujata oceno zadovoljstva za obdobje treh let izvajanja raziskave

zadovoljstva.

Trend stopnje zadovoljstva

ORGANIZIRANE OBLIKE USPOSABLJANJA

Stopnja zadovoljstva Stopnja zadovoljstva Stopnja zadovoljstva

4,14 * 3,91 * 4,15 *

2015 2016 2017
Dejanska Cilj* Dejanska Cilj* Dejanska Cilj*
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Pomemben dejavnik vpliva na zadovoljstvo z možnostjo osebnega in poklicnega
razvoja.

Zadovoljstvo z izobraževanji je neodvisno od stroškov, ki jih organizacija nameni
izobraževanjem zaposlenih.
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3. Sumarni rezultati

4,03 4,54 ‐0,51 3,80 4,62 ‐0,82 3,89 4,57 ‐0,69

SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO

Spodnji grafični prikaz prikazuje sumarno oceno zadovoljstva, sumarno oceno pomembnosti ter

razkorak med obema ocenama. Te ocene predstavljajo vse do sedaj omenjene kazalnike na skupnem

nivoju: Interdsiciplinarno sodelovanje, Sprejemanje vizije, Zadovoljstvo s klimo v organizaciji ter

Zadovoljstvo z možnostjo osebnega in poklicnega razvoja z vsemi pripadajočimi nižjimi nivoji oz.

podkazalniki in elementi. To poglavje je zanimivo predvsem zaradi primerjave splošnega zadovoljstva v 

domu med leti.
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ZADOVOLJSTVO POMEMBNOST RAZKORAK

Kljub kontinuirani rasti zadovoljstva, je le‐ta med zaposlenimi najmanj intenzivna.

Stopnja zadovoljstva je med zaposlenimi v primerjavi z ostalima skupinama bistveno
nižja.

Tem večje kot je zadovoljstvo med zaposlenimi, tem bolj bodo zadovoljni svojci in
uporabniki.

Zadovoljstvo zaposlenih pada z višanjem delovne dobe zaposlenih v domu. Najbolj
zadovoljni so zaposleni v kuhinji, najmanj pa zaposleni v negi in oskrbi.
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3.1 Distribucija ocen zadovoljstva

4. Demografske razlike

Graf spodaj prikazuje odstotek (1) zelo nezadovoljnih, (2) nezadovoljnih, (3) srednje zadovoljnih, (4)

zadovoljnih in (5) zelo zadovoljnih zaposlenih v vašem domu. V oceni sumarnega zadovoljstva, kot že

omenjeno, so upoštevana vsa vprašanja, na katera so zaposleni odgovarjali.

Spodnje tabele na naslednjih straneh prikazujejo analizo variance oz. povprečne vrednosti stopnje

zadovoljstva in pomembnosti na nekaterih segmentih zaposlenih, ki se med seboj razlikujejo bodisi po

organizacijski enoti ali dolžini delovne dobe. Zeleno obarvano polje pomeni najvišje, oranžno pa

najnižje zadovoljstvo oz. pomembnost na obarvani skupini v primerjavi z drugimi na določenem

kazalniku ali podkazalniku. Branje tabele je vrstično; v vsaki vrstici je torej z oranžno označen najnižji

rezultat in z zeleno označen najvišji rezultat.

Zvezdice (*) ob odebeljenem in poševnem zapisu zadovoljstva oz. pomembnosti ponazarjajo

statistično pomembne razlike, torej več kot 95% verjetnost, da razlike med segmenti na določenem

kazalniku oz. podkazalniku obstajajo in so pomembne. Tam, kjer zvezdic ni, lahko razberemo zgolj

povprečne ocene zadovoljstva/pomembnosti te skupine, ne moremo pa trditi, da so razlike med njimi

na kazalniku/podkazalniku statistično pomembne. Z drugimi besedami, odčitava zeleno in oranžno

obarvanih povprečij je še posebej smiselna v vrstici, kjer so polja s pomembnostjo in zadovoljstvom

označena z zvezdico.

Prav tako je potrebno pozorno pregledati velikost vzorca vsake posamične skupine. Le‐ta je zapisan v

drugi vrstici tabele. V primeru manjših vzorcev je namreč pomen statistično pomembnih razlik

nekoliko manjši, saj bi za pregled realnega stanja potrebovali velike vzorce.
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4.1

27 5 5 11

3,58 3,58 4,04 4,21

4,53 4,64 4,59 4,64

3,60 3,50 3,70 4,09

4,57 4,60 4,60 4,82

3,44 3,90 4,00 4,05

4,50 4,70 4,50 4,45

3,59 3,55 4,15 4,21

4,52 4,60 4,58 4,64

3,67 3,40 4,20 4,50

4,52 4,70 4,70 4,64

3,83 4,04 4,12 4,09

4,51 4,48 4,76 4,67

3,62 4,00 4,10 4,14

4,35 4,30 4,70 4,68

3,97 4,07 4,13 4,06
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4,11 3,80 4,00 4,09
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3,66 3,82 4,16 4,19

4,50 4,47 4,56 4,56

Delovni čas
Zadovoljstvo

Pomembnost

Obremenjenost
Zadovoljstvo

Pomembnost

Organizirane oblike usposabljanja
Zadovoljstvo
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ZadovoljstvoSumarno zadovoljstvo
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Neformalna srečanja
Zadovoljstvo
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Pomembnost
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Nasilje
Zadovoljstvo
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razvoja Pomembnost

Vzpodbuda in motivacija
Zadovoljstvo

Pomembnost

Skrb za fizično in psihofizično zdravje
Zadovoljstvo

Pomembnost

Samoiniciativnost
Zadovoljstvo

Pomembnost

Pomembnost

Enakovrednost
Zadovoljstvo*

Pomembnost

Sprejemanje vizije Zadovoljstvo

Pomembnost

Vizija doma
Zadovoljstvo

Pomembnost

Ogledalo doma
Zadovoljstvo

Pomembnost

Klima v organizaciji Zadovoljstvo

Pomembnost

Občutek sprejetosti
Zadovoljstvo

Medsebojna pomoč
Zadovoljstvo

Pomembnost

Potek dela
Zadovoljstvo*

Pomembnost

Stik z vodji
Zadovoljstvo*

Pomembnost
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Interdisciplinarno sodelovanje Zadovoljstvo*

Pomembnost

Sodelovanje med zaposlenimi
Zadovoljstvo

Pomembnost

Velikost vzorca:

Razlike v zadovoljstvu glede na 
ORGANIZACIJSKO ENOTO
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4.2

7 6 10 32

4,10 3,74 3,82 3,75

4,90 4,23 4,42 4,73

4,00 3,90 3,85 3,64

4,93 4,58 4,60 4,70

4,14 3,90 3,50 3,67

4,86 4,08 4,35 4,69

3,93 3,70 3,85 3,76

4,89 4,15 4,40 4,76
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4,93 4,33 4,25 4,61
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Velikost vzorca:

Interdisciplinarno sodelovanje Zadovoljstvo

Pomembnost

Razlike glede na DOLŽINO DELOVNE DOBE

Sodelovanje med zaposlenimi

Klima v organizaciji Zadovoljstvo

Pomembnost

Občutek sprejetosti
Zadovoljstvo

Pomembnost

Enakovrednost
Zadovoljstvo

Pomembnost*

Neformalna srečanja
Zadovoljstvo

Pomembnost*

Nasilje
Zadovoljstvo
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Možnost osebnega in poklicnega 
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Zadovoljstvo

Pomembnost
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Zadovoljstvo

Pomembnost*
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5. Vpogled v elemente glavnih področij

•● Interdisciplinarno sodelovanje

TREND ELEMENTI ZAD POM RAZ

↑ 4,19 4,80 ‐0,61

↑ 4,09 4,74 ‐0,65

↑ 4,00 4,62 ‐0,62

↓ 3,98 4,60 ‐0,62

↑ 3,97 4,65 ‐0,68

↑ 3,81 4,58 ‐0,77

↑ 3,80 4,55 ‐0,75

↑ 3,52 4,57 ‐1,05

↑ 3,47 4,63 ‐1,16

↑ 3,34 4,55 ‐1,21

•● Sprejemanje vizije

TREND ELEMENTI ZAD POM RAZ

↓ 4,24 4,68 ‐0,45

↑ 4,03 4,75 ‐0,72

↑ 3,98 4,53 ‐0,55

↑ 3,85 4,54 ‐0,69

↑ 3,83 4,68 ‐0,85

Vsako od področij delovanja (t.i. kazalniki) je sestavljeno iz posameznih elementov oz. vprašanj iz

anketnega vprašalnika, obravnavnih v tem poglavju. Tabela predstavlja trend zadovoljstva (glede na

pretekla leta v primeru, da ocene obstajajo), stopnjo zadovoljstva in pomembnosti za letošnje leto in

razkorak med obema ocenama za posamezne elemente.

Moje delovne zadolžitve so natančno opredeljene.

V organizaciji dobro rešujemo konflikte.

V kolikor trend že obstaja, to prikazujejo puščice v prvem stolpcu, ki povedo, ali je ocena zadovoljstva

na tem elementu glede na lansko leto padla (↓) ali narasla (↑). Stolpec, označen z 'ZAD' za vsak

element pove, kakšna je letošnja povprečna ocena zadovoljstva, pri čemer so zeleno obarvane

najboljše ocene (višje od 4) , zato je dodatno pozornost pri upravljanju s kakovostjo v bodoče bolje

usmeriti v področja, označena z oranžno, saj predstavljajo priložnosti za ukrepanje (nižje od 3). V

stolpcu razkoraka so zeleno obarvani vsi pozitivni razkoraki, oranžno pa vsi razkoraki, ki presegajo

razliko večjo od ene ocene (‐1) v negativno smer.

S sodelavci znotraj mojega delovnega tima dobro sodelujemo.

Potek dela na mojem delovnem mestu je dobro organiziran.

S sodelavci si med seboj pomagamo.

Nadrejeni so na voljo, ko jih potrebujem.

Všeč mi je komunikacija z nadrejenimi (vodja delovne enote/službe, direktor/ica).

O dodatnih zadolžitvah sem dovolj zgodaj obveščen/a.

Izmenjava informacij in podatkov znotraj organizacije poteka brez težav.

Celoten kolektiv v organizaciji je dobro povezan in deluje enotno.

Menim, da zaposleni svoje delo opravljajo kakovostno.

Naš dom je lepo urejen in opremljen.

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

Vizija našega doma je jasno opredeljena.

Delo v naši organizaciji poteka v skladu z vrednotami in vizijo doma.
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•● Klima v organizaciji

TREND ELEMENTI ZAD POM RAZ

↑ 4,24 4,75 ‐0,51

↓ 4,08 4,72 ‐0,63

↓ 3,98 4,67 ‐0,68

↑ 3,95 4,52 ‐0,57

↓ 3,76 4,58 ‐0,82

↑ 3,71 4,15 ‐0,44

↑ 3,36 4,60 ‐1,24

•● Možnost osebnega in poklicnega razvoja

TREND ELEMENTI ZAD POM RAZ

↑ 4,37 4,57 ‐0,19

↑ 4,25 4,76 ‐0,51

↑ 4,20 4,50 ‐0,30

↑ 4,19 4,63 ‐0,45

↑ 3,97 4,50 ‐0,53

↑ 3,93 4,54 ‐0,61

↓ 3,81 4,50 ‐0,69

↓ 3,71 4,32 ‐0,61

↑ 3,66 4,38 ‐0,72

↑ 3,11 4,16 ‐1,05

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

Na delovnem mestu mi je omogočena samoiniciativnost.
Imam možnost usklajevanja službenih in družinskih obveznosti (dogovori o dopustih, o delovnem času,...).

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

Na delovnem mestu imam dobre možnosti za stalno usposabljanje in nadgrajevanje svojega znanja.

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

Delo, ki ga opravljam, je ravno dovolj zahtevno za moje sposobnosti.

Sodelavci opazijo in cenijo dobro opravljeno delo.

Organizacija mi omogoča fleksibilen delovni čas.

Na delovnem mestu se ne srečujem s fizičnim nasiljem.
Vodja delovne enote/službe ima posluh za moje težave in upošteva moje predloge ali pripombe.

V celotnem kolektivu našega sem doma dobro sprejet/a.

Na delovnem mestu se ne srečujem z verbalnim nasiljem.

Organizacija spodbuja neformalna srečanja med sodelavci.

Nadrejeni enakopravno obravnavajo vse zaposlene.

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

Dobro se počutim na svojem delovnem mestu.
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6. Dvodimezionalno pozicioniranje elementov

Zadovoljstvo

Opazovanje elementov iz perspektive obeh obravnavanih dimenzij (zadovoljstvo in pomembnost) je

najpreglednejše s pomočjo razsevnega grafikona, ki dvodimenzionalni prostor razdeli na štiri

kvadrante. Črta razdelitve je povprečje vseh elementov (sumarna ocena zadovoljstva in sumarna

ocena pomembnosti). 

P
o
m
em

b
n
o
st

KRITIČNI ELEMENTI
Podpovprečne ocene zadovoljstva

Nadpovprečne ocene pomembnosti

POZITIVNI ELEMENTI
Nadpovprečne ocene zadovoljstva

Nadpovprečne ocene pomembnosti

MANJ POMEMBNE IZBOLJŠAVE
Podpovprečne ocene zadovoljstva

Podpovprečne ocene pomembnosti

MANJ POMEMBNE PREDNOSTI
Nadpovprečne ocene zadovoljstva

Podpovprečne ocene pomembnosti

Problematičen je kvadrant levo zgoraj, kjer elementi dosegajo visoke, nadpovprečne ocene

pomembnosti in podpovprečne ocene zadovoljstva – to so kritični elementi, ki potrebujejo

izboljšave. 

V kvadrantu desno zgoraj se nahajajo elementi, pri katerih velja, da so nadpovprečno

pomembni in dosegajo tudi nadpovprečno stopnjo zadovoljstva – to so pozitivni elementi

oziroma dejavniki, ki privabljajo (prednosti).

V kvadrantu levo spodaj so tisti elementi, ki so podpovprečno ocenjeni na obeh dimenzijah –

to so manj pomembni elementi in se nanašajo na manj pomembne izboljšave. 

V kvadrantu desno spodaj so tisti elementi, na področju katerih zaposleni izražajo

nadpovprečno zadovoljstvo in podpovprečna pričakovanja – ti so glede na zadovoljstvo »nad‐

zastopani« in se nanašajo na manj pomembne prednosti.   
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DVODIMENZIONALNO POZICIONIRANJE ELEMENTOV
KRITIČNI ELEMENTI POZITIVNI ELEMENTI

MANJ POMEMBNE IZBOLJŠAVE MANJ POMEMBNE PREDNOSTI

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

Organizacija spodbuja neformalna srečanja med sodelavci.

Na delovnem mestu se ne srečujem z verbalnim nasiljem.

Celoten kolektiv v organizaciji je dobro povezan in deluje enotno.

Na delovnem mestu se ne srečujem s fizičnim nasiljem.

Sodelavci opazijo in cenijo dobro opravljeno delo.

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

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

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

Na delovnem mestu mi je omogočena samoiniciativnost.

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

Organizacija mi omogoča fleksibilen delovni čas.

Delo, ki ga opravljam, je ravno dovolj zahtevno za moje sposobnosti.

Na delovnem mestu imam dobre možnosti za stalno usposabljanje in nadgrajevanje svojega znanja.

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

S sodelavci znotraj mojega delovnega tima dobro sodelujemo.

Potek dela na mojem delovnem mestu je dobro organiziran.

Moje delovne zadolžitve so natančno opredeljene.

O dodatnih zadolžitvah sem dovolj zgodaj obveščen/a.

Izmenjava informacij in podatkov znotraj organizacije poteka brez težav.

Všeč mi je komunikacija z nadrejenimi (vodja delovne enote/službe, direktor/ica).

Nadrejeni so na voljo, ko jih potrebujem.

S sodelavci si med seboj pomagamo.

V organizaciji dobro rešujemo konflikte.

Vizija našega doma je jasno opredeljena.

Delo v naši organizaciji poteka v skladu z vrednotami in vizijo doma.

Menim, da zaposleni svoje delo opravljajo kakovostno.

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

Naš dom je lepo urejen in opremljen.

V celotnem kolektivu našega sem doma dobro sprejet/a.

Dobro se počutim na svojem delovnem mestu.

Nadrejeni enakopravno obravnavajo vse zaposlene.
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7. Analiza odprtih odgovorov

•● RAZVRŠČENI ODPRTI ODGOVORI: POHVALE / PRIPOMBE / PREDLOGI

1 Vedno bi lahko bili boljši. Nismo najboljši smo pa odlični.

1 Vse sodelavce, ki svoje delo opravljajo strokovno, prijazno, naravnano na stanovalce; ki so pozitivni naravnani in so vzgled in podpora 
sodelavcem, ki jim občasno primanjkuje energije.

Spodaj so po metodi razvrščanja grafično predstavljene spontane navedbe zaposlenih, ki se pojavijo

pri odprtih odgovorih pohval, pripomb in predlogov. Tabela predstavlja seznam vseh navedb (takšne

kot so bile dejansko zapisane), kjer je mogoče najti nekatere nastavke, kako bi se ukrepov lahko lotili,

da bi se v največji meri približali željam in potrebam zaposlenih. Te navedbe predstavljajo dodano

vrednost številčnim rezultatom in so kvalitativnega značaja, saj omogočajo globlji vpogled v zaznano

stanje ter odgovarjajo na vprašanje "zakaj".

40%

40%

20%

[1] POHVALE

[2] PRIPOMBE

[3] PREDLOGI

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

pod oznako 2 so navedbe, ki so jih anketiranci zapisali pod "pripombe" ter navedbe z oznako 3

predstavljajo "predloge".

1 Nekateri moji predlogi oz. pobude so bile dobro sprejete in realizirane.

1 Želela bi vse pohvaliti ter zaželela tudi v prihodnje veliko pozitivne naravnanosti na naše stanovalce, sozaposlene ter svojce.

2 Delovni čas ni fleksibilen.

2 Direktorica slabe delavce nagrajuje, dobrih pa ne vidi.

2 Nekateri zaposleni apatični, delo opravijo površno, potrebno jim je večkrat podati informacijo in to privede do konflikta.

2 Vedno primanjkuje delovnih pripomočkov (tetra plenic, slinčkov, pen za čiščenje). Potrebno bi bilo bolj skrbeti za pravočasno nabavo.

3 Več povezovanja s širšim okoljem (obiski prireditev, izleti stanovalcev).

3 Več sodelovanja z društvom Vezi in VDC-jem, delavnice, športni dnevi, skupne prireditve).

#N/A

#N/A

#N/A
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Ocenjevanje struktur in procesov

2. Delavci
2.1. RAZPOREDITEV ZAPOSLENIH

2.1.1. Razporejanje v skladu z individualnimi sposobnostmi

• 3,71 ↓

• 3,81 ↓

• 3,93 ↑

• 4,37 ↑

2.1.2. Lastna odgovornost, ustvarjalnost in lastna pobuda

• 3,98 ↓

• 3,36 ↑

• 4,20 ↑

2.2. DELOVNI ČAS

2.2.1. Modeli delovnega časa

• 3,11 ↑

2.2.2. Združljivost družine in poklica

• 4,19 ↑

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

Nadrejeni enakopravno obravnavajo vse zaposlene.

Na delovnem mestu mi je omogočena samoiniciativnost.

Kriterij zajema ukrepe, strukture in procese, ki se nanašajo na oblikovanje delovnega časa posameznika ter vseh zaposlenih:

naravnanost na potrebe stanovalcev in gospodarnosti, prilagajanje individualnim potrebam zaposlenih ter vključevanje zaposlenih

in sveta delavcev v oblikovanje in izvajanje modelov delovnega časa.

Organizacija mi omogoča fleksibilen delovni čas.

Pri modelu E‐Qalin predstavljajo nadaljni razvoj organizacije, podobno kot stebri v hiši, na eni strani

"STRUKTURE IN PROCESI" doma za starejše ter na drugi strani "REZULTATI". Stebra prikazujeta, da

imata znotraj modela E‐Qalin naravnanost na procese in naravnanost na rezultate enak pomen.

Do sedaj smo se v poročilu osredotočali bolj na ocene za evalvacijo REZULTATOV ter v sklopu le‐teh

predpisanih KAZALNIKOV, to poglavje pa vam lahko služi pri enostavnejšem ocenjevanju STRUKTUR IN

PROCESOV oz. KRITERIJEV v okviru samoocenjevanja po modelu E‐Qalin.

V nadaljevanju so spisani kriteriji, ki jih je možno spremljati

z anketnim vprašalnikom za zaposlene ter predlogi

vprašanj za spremljanje posameznega kriterija, sami pa se

odločite kateri od elementov je za vas najbolj primeren. Pri

tem so v spodnjih tabelah vpisani vidik, delni vidik, kriterij,

opis kriterija, vprašanja, s katerimi je možno posamičen

kriterij spremljati ter skrajno desno tudi ocena zadovoljstva

na določenem vprašanju oz. elementu in trend.

Kriterij se osredotoča na spodbujanje in upoštevanje individualnih kompetenc ter sposobnosti zaposlenih ter razporeditev na

delovno mesto, ki ustreza njihovim individualnim sposobnostim ter zakonskim zahtevam. Ocenjujemo možnosti za individualno

dopolnilno izobraževanje zaposlenih in preverimo ali o možnostih izobraževanja seznanjamo vse zaposlene.

Kriterij zajema način prenašanja odgovornosti na zaposlene in kako ta komunikacija poteka. Analiziramo tudi pospeševanje

ustvarjalnega potenciala in lastne pobude zaposlenih v okviru oz. izven njihovega področja odgovornosti.

Delo, ki ga opravljam, je ravno dovolj zahtevno za moje sposobnosti.

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

Na delovnem mestu imam dobre možnosti za stalno usposabljanje in nadgrajevanje svojega znanja.

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

V središču so ukrepi, strukture in procesi v ustanovi, ki upoštevajo združljivost družine in poklica, npr. uskladitev delovnega časa z

družinskimi obveznostmi, seznanitev delovne skupine /tima/ o tej uskladitvi, različne socialne storitve itd.

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

2.3.1. Pogovori znotraj tima

• 4,09 ↑

• 3,80 ↑

• 3,81 ↑

2.3.2. Obveščanje zaposlenih

• 3,47 ↑

2.3.3. Stik z vodstvom

• 3,97 ↑

• 3,98 ↓

2.4. SODELOVANJE IN PARTICIPACIJA

2.4.2. Interdisciplinarno sodelovanje

• 3,34 ↑

• 4,19 ↑

• 4,00 ↑

2.5. VZPODBUDA IN MOTIVACIJA

2.5.1. Sistemi vzpodbud

• 3,95 ↑

2.5.2. Priznanje in povratna informacija vodstva

• 3,66 ↑

2.6. IZBOLJŠANJE ZDRAVJA

2.6.1. Oblikovanje delovnega mesta

• 4,25 ↑

Obravnavamo pretok informacij v skupinah /timih/ ter uspešnost in učinkovitost timskih pogovorov (ki se »pravilno« pogovarjajo

o »pravih stvareh«).

O dodatnih zadolžitvah sem dovolj zgodaj obveščen/a.

S sodelavci znotraj mojega delovnega tima dobro sodelujemo.

S sodelavci si med seboj pomagamo.

Obravnavamo možnosti in oblike neposrednega stika zaposlenih z vodilnimi delavci ter preverjamo, ali odnosi med zaposlenimi in

vodstvom temeljijo na zaupanju in preglednosti.

Pri tem kriteriju sta v središču struktura in kultura sodelovanja med posameznimi poklicnimi skupinami ter funkcijskimi področji v

domu. Prav tako presojamo ukrepe za obveščanje celotne ustanove o dejavnostih in storitvah posameznih delovnih skupin.

Celoten kolektiv v organizaciji je dobro povezan in deluje enotno.

Kriterij obravnava politiko obveščanja v ustanovi. Analiziramo, kako je poskrbljeno, da zaposleni ob pravem trenutku dobijo vse

potrebne informacije, posebej temeljne informacije o politiki ustanove, njenemu razvoju in okolja. Razmislimo o možnostih, ki so

na voljo zaposlenim, da sami poiščejo informacije o temah, relevantnih za ustanovo.

Izmenjava informacij in podatkov znotraj organizacije poteka brez težav.

Všeč mi je komunikacija z nadrejenimi (vodja delovne enote/službe, direktor/ica).

Potek dela na mojem delovnem mestu je dobro organiziran.

Moje delovne zadolžitve so natančno opredeljene.

Nadrejeni so na voljo, ko jih potrebujem.

Kriterij zajema vse ukrepe, strukture in procese, ki se nanašajo na spodbujanje ter ohranjanje motivacije zaposlenih in vsebujejo

vzpodbude ter priznanje za posebne dosežke (skupine ali posameznikov) in vključujejo dodatne ponudbe delodajalca, ki

spodbujajo delavce.

V celotnem kolektivu našega sem doma dobro sprejet/a.

Vodstveni delavci vodijo zaposlene z izrekanjem priznanj, povratnimi informacijami in dogovori o ciljih. Razmišljamo o ukrepih,

strukturah in procesih vodenja iz perspektive zaposlenih.

Sodelavci opazijo in cenijo dobro opravljeno delo.

Oblikovanje delovnega mesta bistveno vpliva na kakovost dela zaposlenih. Razmišljamo o strukturah in procesih, ki jih predvideva

ustanova za ureditev konkretnega delovnega mesta, npr. opremljenost z delovnimi sredstvi, vzpodbujanje ustrezne delovne klime

ali individualne možnosti zaposlenih za ureditev delovnega mesta.

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

• 3,76 ↓

• 4,08 ↓

• 3,97 ↑

3. Vodstvo
3.1. POLITIKA USTANOVA / DOMA

3.1.1. Vrednote organizacije in oblikovanje organizacijske kulture

• 3,98 ↑

• 3,85 ↑

• 3,83 ↑

• 4,03 ↑

• 4,24 ↓

3.2. ORGANIZACIJA

3.2.3. Reševanje konfliktov

• 3,52 ↑

Kriterij obravnava reševanje konfliktov (urejanje pritožb stanovalcev, svojcev ali oseb iz okolja preverja kriterij »Ravnanje z

izboljšavami in pritožbami« [5.2.1]). Razpon sega od možnosti zaposlenih, da konstruktivno izrazijo svoje nezadovoljstvo, preko

reševanja medsebojnih konfliktov in poseganja po notranji ali zunanji pomoči, vse do preprečevanja psihičnega nasilja (mobinga)

na delovnem mestu.

V organizaciji dobro rešujemo konflikte.

Delo v naši organizaciji poteka v skladu z vrednotami in vizijo doma.

Menim, da zaposleni svoje delo opravljajo kakovostno.

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

Naš dom je lepo urejen in opremljen.

Pomembna etična in poslovno organizacijska naloga doma je ohranjanje ter izboljševanje fizičnega in psihičnega zdravja

zaposlenih. Zato ocenjujemo, kateri ukrepi, strukture in procesi (ki presegajo zakonske obveze) so bili uvedeni za izboljšanje

zdravja ter ali se kontinuirano razvijajo dalje.

Na delovnem mestu se ne srečujem z verbalnim nasiljem.

Na delovnem mestu se ne srečujem s fizičnim nasiljem.

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

Razvijanje specifične domske kulture je permanenten proces, ki se mora načrtno usmerjati. V središču pozornosti so vprašanja o

uresničevanju vrednot, smernic in vizije ustanove. Pri tem kriteriju razmislimo, kako se zaposleni in vodstveni delavci, ki delamo

po modelu E‐Qalin®, zavestno ukvarjajmo s kulturo svoje organizacije in njenim oblikovanjem. Stalna refleksija omogoča, da

vedno znova povezujemo kulturo doma z njegovo strategijo in organizacijsko strukturo.

Vizija našega doma je jasno opredeljena.
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•● Povzetek rezultatov

•● Ocene splošnega zadovoljstva s trendi

4,03 4,54 ‐0,51 3,80 4,62 ‐0,82 3,89 4,57 ‐0,69

•● Ocene po posameznih področjih, razvrščene od najvišje do najnižje

•● Ocene najbolje in najslabše ocenjenih elementov

V domu je vzpostavljen sistem spremljanja zadovoljstva zaposlenih z vključitvijo v standardizirano

raziskavo merjenja zadovoljstva, ki omogoča spremljanje trendov skozi leta ter primerjavo rezultatov z

drugimi domovi. Vsi zbrani rezultati in informacije so osnova za usmerjeno sprejemanje ukrepov za

zagotavljanje večjega zadovoljstva zaposlenih.

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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