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Vprašalnik za izvajalce dolgih programov socialne
aktivacije

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo je marca 2018 začel s spremljanjem in sprotnim evalviranjem
projekta socialne aktivacije. Naročnik projekta je MDDSZ, financiran pa je iz sredstev Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. V okviru spremljanja in sprotne evalvacije smo
pripravili spletne vprašalnike za izvajalce kratkih, vmesnih in dolgih programov socialne aktivacije. Pred vami je
vprašalnik za izvajalce dolgih programov socialne aktivacije. Z vprašalnikom želimo zbrati vaše izkušnje, ocene in
mnenja glede socialne aktivacije, programa, ki ga izvajate, udeležencev programa, vaših odnosov z drugimi
deležniki v socialni aktivaciji, ipd.
Izvajalci programov ste eden pomembnejših deležnikov v zgodbi socialne aktivacije, zato so nam vaše izkušnje,
ocene in mnenja zelo pomembni in v procesu spremljanja in evalviranja nujno potrebni. Vprašalnik se nanaša na
posamezen program, ki ga izvaja vaša izvajalska organizacija, in sicer na program, ki je že bil izveden ali se
izvaja trenutno. Enota našega opazovanja je torej program. Prosimo vas, da vprašalnik izpolni vodja programa,
torej oseba, ki je program dejansko izvajala oz. ga izvaja. Seveda lahko pri izpolnjevanju vprašalnika polega vodje
programa sodeluje tudi vodstvo izvajalske organizacije. Vaša koda za dostop do vprašalnika je navedena v
spremljajočem elektronskem sporočilu. Koda se nanaša na posamezen program, ki ga izvajate. Če izvajate več
programov (na več lokacijah), boste dobili za vsak program drugo kodo.
Izpolnjevanje vprašalnika kadarkoli prekinete (vaši odgovori se bodo shranili) in z isto kodo nadaljujete
izpolnjevanje kasneje (lahko tudi naslednji dan). Prav tako lahko kasneje popravljate ali dopolnjujete odgovore, ki
ste jih že zapisali. Prosimo vas, da na koncu (pred zaključkom odgovarjanja) preverite ali ste odgovorili na vsa
vprašanja. Ko na zadnji strani vprašalnika kliknete na gumb 'Konec', bo vprašalnik avtomatsko poslan (ne
pošiljate ga v kakšni drugi obliki).
Ocenjujemo, da vam bo izpolnjevanje vprašalnika vzelo pol ure do uro časa (lahko tudi manj). Prosimo vas, da
vprašalnik izpolnite do 14.09.2018. V primeru vsebinskih nejasnosti ali tehničnih težav, nas lahko kontaktirate na
elektronski naslov spremljanje.sa@siol.net ali telefon 01 2000 253 (Martina Trbanc). Z odgovarjanjem na
vprašanja začnete s klikom na gumb 'Naslednja stran'.
Hvala za vaš čas in dragocene odgovore!

BLOK (1) ( Uvodna )
Q1 - Izvajalec programa:

BLOK (1) ( Uvodna )
Q2 - Naziv programa:

BLOK (1) ( Uvodna )
Q3 - Kje izvajate program:
Vpišite besedilo
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Vpišite RME, v kateri se izvaja program::
Vpišite kraj, v katerem se izvaja program::

BLOK (1) ( Uvodna )
Q4 - Kdaj ste začeli z izvajanjem programa:

BLOK (2)
Q5 - Nekaj naslednjih vprašanj se nanaša na javni razpis za izbor izvajalskih organizacij za pripravo in
izvedbo dolgih programov.

BLOK (2)
Q6 - Ali ste že pred razpisom za izvajalske organizacije poznali pristop socialne aktivacije, kot ga je
načrtovalo MDDSZ, ste bili z njim seznanjeni?
Da
Le bežno
Ne

BLOK (2)
Q7 - Prosimo, vrednotite spodnje trditve na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 5 (popolnoma se
strinjam):
1 - Sploh se ne
strinjam

2 - Se ne
strinjam

3 - Se niti ne
strinjam niti
strinjam

4 - Se strinjam

5 - Popolnoma
se strinjam

Namen in cilj razpisa
so bili razumljivo
opisani.:
Ciljna
skupina, ki so ji
programi namenjeni,
je bila razumljivo
opisana.:
Pričakovanja in
zahteve glede
vsebine in metod
dela
po modulih so bila
razumljivo zapisana.:
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BLOK (2)
IF (3) Q7a = [1, 2, 3] or Q7b = [1, 2, 3] or Q7c = [1, 2,
3]
Q8 - Odgovorili ste, da spodaj navedeni elementi razpisa niso bili razumljivo opisani. Prosimo, pojasnite
svoj odgovor.
Vpišite besedilo
Namen in cilj razpisa so bili razumljivo opisani.:
Ciljna skupina, ki so ji programi namenjeni, je bila razumljivo
opisana.:
Pričakovanja in zahteve glede vsebine in metod dela po modulih so
bila razumljivo zapisana.:
BLOK (2)
Q9 - Ste se udeležili predstavitve razpisa s strani MDDSZ?
Da
Ne

BLOK (2)
IF (4) Q9 = [1]
Q10 - Ali vam je udeležba na predstavitvi razpisa olajšala razumevanje razpisa in pripravo prijave?
Da
Delno
Ne

BLOK (2)
IF (5) Q10 = [2, 3]
Q11 - Prosimo, pojasnite svoj odgovor!

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
Q12 - Zanima nas nekaj podrobnosti izpred začetka izvajanja programa (potem, ko ste bili na javnem
razpisu izbrani za izvajalca dolgih programov SA).
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BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
Q13 - Ali ste bili glede socialne aktivacije še pred začetkom izvajanja programa v stiku s:
Da

Ne

Centri za socialno delo na območju RME, v kateri
izvajate program::

Uradi za
delo na območju RME, v kateri izvajate program:
:
Koordinatorji SA iz RME, v kateri izvajate program::
BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (7) Q13a = [1]
Q14 - Označili ste, da ste bili v stiku s centri za socialno delo na območju RME, v kateri izvajate program. O
katerih vsebinah ste se pogovarjali?

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (8) Q13b = [1]
Q15 - Označili ste, da ste bili v stiku z uradi za delo na območju RME, v kateri izvajate program. O katerih
vsebinah ste se pogovarjali?

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (9) Q13c = [1]
Q16 - Označili ste, da ste bili v stiku s koordinatorji SA iz RME, v kateri izvajate program. O katerih
vsebinah ste se pogovarjali?
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BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
Q17 - Ali ste se udeležili informativne predstavitve za kandidate za vključitev v program SA v RME, v
kateri izvajate program?
Da, kot 'predavatelj' (predstavljali smo naš program)
Da, kot poslušalec, opazovalec
Ne

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (10) Q17 = [1, 2]
Q18 - Kako ocenjujete izvedbo informativne predstavitve?
Zelo neuspešno
Precej neuspešno
Niti uspešno, niti neuspešno
Uspešno
Zelo uspešno

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (11) Q18 = [1, 2, 3]
Q19 - Prosimo, pojasnite vaš odgovor:

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (12) Q17 = [3]
Q20 - Zakaj se niste udeležili informativne predstavitve?
Sploh nismo vedeli za predstavitev
Vedeli smo za predstavitev, vendar nas nanjo niso povabili
V terminu predstavitve nismo imeli časa
Drugo, kaj:
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BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
Q21 - Zanimajo nas konkretne vsebine, ki ste jih tekom posameznih modulov programa izvajali oz. jih
izvajate v vašem programu.
Aktivnosti

Konkretne vsebine,
ki so se izvajale

Metode dela

Modul 1:
Modul 2:
Modul 3:
Modul 4:
Modul 5:
BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
Q22 - Kako ste se soočili s heterogenostjo uporabnikov v skupini? Ali ste, npr., kaj sproti prilagajali ali
dopolnjevali vsebino programa ali izvedbo programa?

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
Q23 - Kako ste se soočili z različno motivacijo uporabnikov v skupini in z nihanjem motivacije?

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
Q24 - Ali ocenjujete, da ste se glede heterogenosti skupine in glede različne motivacije uporabnikov in
nihanja njihove motivacije ustrezno odzvali?
Da

Delno

Ne

Ustrezen odziv na heterogenost
skupine (samoocena):
Ustrezen odziv na (ne) motiviranost
in nihanje motivacije
(samoocena):
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BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
Q25 - Ali ste v uvodnem modulu skupaj z udeležencem pripravili individualni izvedbeni načrt, ki se nanaša
na udeleženčevo vlogo v izbranem dolgem programu socialne aktivacije:
Da, za vse udeležence.
Da, za večino udeležencev.
Da, za manjšino udeležencev.
Ne.

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (13) Q25 = [4]
Q26 - Zakaj niste pripravljali individualnih izvedbenih načrtov z udeleženci vaših programov?

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (14) Q25 = [1, 2, 3]
Q27 - V kolikšni meri ste pri pripravi individualnega izvedbenega načrta izhajali iz uporabnikovega
individualnega dogovora (ključnih ciljev, izzivov, želja in točk rasti uporabnika)?
v celoti smo upoštevali vsebino individualnega dogovora
vsebino individualnega dogovora smo upoštevali kolikor se je dalo glede na predvidene vsebine programa
zelo malo smo upoštevali vsebino individualnega dogovora, ker je bila presplošno zapisana in nam ni bila v
pomoč

nismo je upoštevali (zakaj?)

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (14) Q25 = [1, 2, 3]
Q28 - Kako pogosto ste spremljali/spremljate izvajanje aktivnosti in nalog iz izvedbenega načrta?
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BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (14) Q25 = [1, 2, 3]
Q29 - Na kakšen način ste spremljali/spremljate izvajanje aktivnosti in nalog iz izvedbenega načrta?

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (14) Q25 = [1, 2, 3]
Q30 - Ali ste med izvajanjem programa pri katerem od udeležencev revidirali individualni izvedbeni načrt?

Da, pri nekaj uporabnikih
Da, pri večini
Ne, ni bilo potrebe
Ne, sploh ne vemo, da bi bilo to potrebno

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (14) Q25 = [1, 2, 3]
Q31 - Ali ste se v zvezi s pripravo, spremljanjem in morebitnim revidiranjem izvedbenega načrta soočili s
kakšnimi težavami?
Da
Ne

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (14) Q25 = [1, 2, 3]
IF (15) Q31 = [1]
Q32 - Navedite najbolj ključne in/ali najbolj pogoste težave
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BLOK (16)
Q33 - Ali ste uporabnike tekom vključitve v vaš program socialne aktivacije usmerili in napotili še v
kakšne druge dejavnosti in programe (izven vašega programa), s katerimi naj bi uresničiti zastavljene cilje?

Da
Ne

BLOK (16)
IF (17) Q33 = [1]
Q34 - Pojasnite vaš odgovor:

BLOK (16)
Q35 - Kako ocenjujete svoje delo z uporabniki programa socialne aktivacije, ki ga izvajate? Kateri so
največji izzivi, s katerimi se srečujete pri delu z uporabniki?

BLOK (16)
Q36 - Ali obstajajo kakšne zunanje okoliščine, na katere ne morete vplivati (npr. finančne, kadrovske,
organizacijske), ki ovirajo vaše izvajanje programa SA?
Da
Ne

BLOK (16)
IF (18) Q36 = [1]
Q37 - Prosimo, navedite in pojasnite jih:
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BLOK (16)
Q38 - Ali ste se pri načrtovanju aktivnosti v smeri izhodov uporabnikov vašega programa (po zaključku
programa) soočili s kakšnimi težavami?
Da
Ne

BLOK (16)
IF (19) Q38 = [1]
Q39 - Naštejte in pojasnite največje:

BLOK (16)
Q40 - Kaj ocenjujete kot najprimernejše/najustreznejše izhode iz dolgega programa za vaše uporabnike
(udeležence programa)?

BLOK (20)
Q41 - Za kolikšen delež vaših uporabnikov (udeležencev programa) ocenjujete, da imajo po zaključku
vašega programa (ali že med njim) realno možnost, da se zaposlijo na odprtem trgu dela (pri delodajalcih
na trgu)?
odstotkov

BLOK (20)
Q42 - Prosimo, pojasnite svojo oceno!
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BLOK (20)
Q43 - Ali ste že pred začetkom izvajanja programa ali takoj na začetku izvajanja vzpostavili stike s
potencialnimi delodajalci v okolju?
Da
Ne, to smo storili kasneje med potekom programa
Ne, to smo storili šele proti koncu programa
Ne, ker delodajalci niso bili zainteresirani
Ne, ker se nam ni zdelo potrebno

BLOK (20)
IF (21) Q43 = [1]
Q44 - Prosimo, navedite kakšen primer:

BLOK (20)
IF (22) Q43 = [1, 2, 3]
Q45 - Ali ste stike vzpostavili sami ali vam je pri tem pomagal ZRSZ (uradi za delo)?
Sami
S pomočjo ZRSZ

BLOK (23) ( tabele s pogoji )
Q46 - Kako pogosto v povprečju sodelujete (ste v neposrednem stiku v živo, po telefonu ali mailu) s
spodnjimi organizacijami/osebami?
Manj kot 1 x
mesečno
Koordinatorji
socialne aktivacije v
vaši regiji:

1 x mesečno

Nekajkrat
mesečno

Vsaj 1 x
tedensko

Z
organizacijo/ose
bo ne
sodelujemo
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Ministrstvo za delo,
družino, socialne
zadeve in enake
možnosti skrbnik/skrbnica
pogodbe:
Zavod RS za
zaposlovanje oz.
uradi za delo:
Centri za socialno
delo:
Drugi izvajalci
programov socialne
aktivacije:
BLOK (23) ( tabele s pogoji )
IF (24) Q46a = [1, 2, 3, 4] or Q46b = [1, 2, 3, 4] or
Q46c = [1, 2, 3, 4] or Q46d = [1, 2, 3, 4] or Q46e = [1,
2, 3, 4]
Q47 - Kako ocenjujete sodelovanje s spodnjimi organizacijami/osebami?
1 - zelo slabo

2 - slabo

3 - niti dobro niti
slabo

4 - dobro

5 - zelo dobro

Koordinatorji
socialne aktivacije v
vaši regiji:
Ministrstvo za delo,
družino, socialne
zadeve in enake
možnosti skrbnik/skrbnica
pogodbe:
Zavod RS za
zaposlovanje oz.
uradi za delo:
Centri za socialno
delo:
Drugi izvajalci
programov socialne
aktivacije:
BLOK (23) ( tabele s pogoji )
IF (25) Q47a = [1, 2, 3]
Q48 - Navedli ste, da s koordinatorji socialne aktivacije v vaši regiji slabše (bodisi zelo slabo, slabo ali niti
dobro niti slabo ) sodelujete. Prosimo, pojasnite svoj odgovor:
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BLOK (23) ( tabele s pogoji )
IF (26) Q47b = [1, 2, 3]
Q49 - Navedli ste, da Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skrbnikom/skrbnico pogodbe slabše (bodisi zelo slabo, slabo ali niti dobro niti slabo ) sodelujete. Prosimo,
pojasnite svoj odgovor:

BLOK (23) ( tabele s pogoji )
IF (27) Q47c = [1, 2, 3]
Q50 - Navedli ste, da z Zavodom RS za zaposlovanje oz. uradi za delo slabše (bodisi zelo slabo, slabo ali
niti dobro niti slabo ) sodelujete. Prosimo, pojasnite svoj odgovor:

BLOK (23) ( tabele s pogoji )
IF (28) Q47d = [1, 2, 3]
Q51 - Navedli ste, da s centri za socialno delo slabše (bodisi zelo slabo, slabo ali niti dobro niti slabo )
sodelujete. Prosimo, pojasnite svoj odgovor:

BLOK (23) ( tabele s pogoji )
IF (29) Q47e = [1, 2, 3]
Q52 - Navedli ste, da z drugimi izvajalci programov socialne aktivacije slabše (bodisi zelo slabo, slabo ali
niti dobro niti slabo ) sodelujete. Prosimo, pojasnite svoj odgovor:

BLOK (30)
Q53 - Kako razumete vlogo koordinatorjev socialne aktivacije v sistemu z vidika odnosa z izvajalci
programov SA?
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BLOK (30)
Q54 - Za katere skupine uporabnikov so, po vašem mnenju, dolgi programi socialne aktivacije
najprimernejši?

BLOK (30)
Q55 - Kakšno je vaše mnenje o smiselnosti in učinkovitosti dolgih programov socialne aktivacije, kot so
trenutno zastavljeni?

BLOK (30)
Q56 - Ali se vam zdi trenutno določena dolžina dolgih programov socialne aktivacije (11 mesecev)
ustrezna?
Da
Ne

BLOK (30)
IF (31) Q56 = [2]
Q57 - Prosimo pojasnite:

kakšna dolžina bi bila po vaši oceni primerna?

BLOK (30)
Q58 - Ali menite, da bi bilo treba glede dolgih programov v naslednjem javnem razpisu za izvajalske
organizacije kaj spremeniti?
Da
Ne
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BLOK (30)
IF (32) Q58 = [1]
Q59 - Prosimo, pojasnite kaj in zakaj:

BLOK (30)
Q60 - Če lahko, prosimo navedite kak primer dobre prakse pristopa ali metode dela, za katero se je
izkazalo, da dobro deluje pri vaših uporabnikih.

BLOK (30)
Q61 - Ali boste v drugem ciklu izvajanja dolgega programa kaj spremenili (vsebinsko, organizacijsko, glede
pristopa ipd.) glede na prvi cikel izvedbe?
Da
Ne

BLOK (30)
IF (33) Q61 = [1]
Q62 - Prosimo, pojasnite kaj in zakaj:

BLOK (30)
Q63 - Ali ste v celoti gledano zadovoljni s svojo izvedbo dolgega programa socialne aktivacije?
Da, v celoti
Delno
Ne
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BLOK (30)
IF (34) Q63 = [2, 3]
Q64 - Prosimo, pojasnite vaš odgovor:

BLOK (30)
Q65 - Želite morda še kaj dodati?
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Spoštovani!
Pred vami je vprašalnik za izvajalce vmesnih programov socialne aktivacije. Z vprašalnikom želimo zbrati vaše
izkušnje, ocene in mnenja glede socialne aktivacije, programa, ki ga izvajate, udeležencev programa, vaših
odnosov z drugimi deležniki v socialni aktivaciji, ipd.
Vprašalnik se nanaša na posamezen program, ki ga izvaja vaša izvajalska organizacija (enota opazovanja je
program). Prosimo vas, da vprašalnik izpolni vodja programa ali strokovni sodelavec, torej oseba, ki program
dejansko izvaja ali sodeluje pri izvajanju. Seveda lahko pri izpolnjevanju vprašalnika sodeluje več oseb, npr. tudi
vodstvo izvajalske organizacije. Vaša koda za dostop do vprašalnika je navedena v spremljajočem elektronskem
sporočilu. Izpolnjevanje vprašalnika lahko kadarkoli prekinete (vaši odgovori se bodo shranili) in z isto kodo
nadaljujete kasneje (lahko tudi naslednji dan). Prav tako lahko kasneje popravljate ali dopolnjujete odgovore, ki
ste jih že zapisali. Prosimo vas, da na koncu (pred zaključkom odgovarjanja) preverite ali ste odgovorili na vsa
vprašanja. Ko na zadnji strani vprašalnika kliknete na gumb 'Konec', bo vprašalnik avtomatsko poslan.
Ocenjujemo, da vam bo izpolnjevanje vprašalnika vzelo približno uro časa (lahko tudi manj). Prosimo vas, da
vprašalnik izpolnite do 27.09.2018.
V primeru vsebinskih nejasnosti ali tehničnih težav, nas lahko kontaktirate na elektronski naslov
spremljanje.sa@siol.net ali telefon 01 2000 253 (Martina Trbanc). Z odgovarjanjem na vprašanja začnete s klikom
na gumb 'Naslednja stran'.
Hvala za vaš čas in dragocene odgovore!

BLOK (1) ( Uvodna )
Q1 - Izvajalec programa:

BLOK (1) ( Uvodna )
Q2 - Naziv programa:

BLOK (1) ( Uvodna )
Q3 - Kje izvajate program:
Vpišite besedilo
Vpišite RME, v kateri se izvaja program::
Vpišite kraj, v katerem se izvaja program::
BLOK (1) ( Uvodna )
Q4 - Kdaj ste začeli z izvajanjem programa:
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BLOK (2)
Q5 - Nekaj naslednjih vprašanj se nanaša na javni razpis za izbor izvajalskih organizacij za pripravo in
izvedbo vmesnih programov.

BLOK (2)
Q6 - Ali ste že pred razpisom za izvajalske organizacije poznali pristop socialne aktivacije, kot ga je
načrtovalo MDDSZ, ste bili z njim seznanjeni?
Da
Le bežno
Ne

BLOK (2)
Q66 - Ali ste poznali izvajalce kratkih ali dolgih programov socialne aktivacije in/ali njihove izkušnje?
Da
Le bežno
Ne

BLOK (2)
Q7 - Prosimo, vrednotite spodnje trditve na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 5 (popolnoma se
strinjam):
1 - Sploh se ne
strinjam

2 - Se ne
strinjam

3 - Se niti ne
strinjam niti
strinjam

4 - Se strinjam

5 - Popolnoma
se strinjam

Namen in cilj razpisa
so bili razumljivo
opisani.:
Ciljna
skupina, ki so ji
programi namenjeni,
je bila razumljivo
opisana.:
Pričakovanja in
zahteve glede
vsebine in metod
dela
po modulih so bila
razumljivo zapisana.:
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BLOK (2)
IF (3) Q7a = [1, 2, 3] or Q7b = [1, 2, 3] or Q7c = [1, 2,
3]
Q8 - Odgovorili ste, da spodaj navedeni elementi razpisa niso bili razumljivo opisani. Prosimo, pojasnite
svoj odgovor.
Vpišite besedilo
Namen in cilj razpisa so bili razumljivo opisani.:
Ciljna skupina, ki so ji programi namenjeni, je bila razumljivo
opisana.:
Pričakovanja in zahteve glede vsebine in metod dela po modulih so
bila razumljivo zapisana.:
BLOK (2)
Q9 - Ste se udeležili predstavitve razpisa s strani MDDSZ?
Da
Ne

BLOK (2)
IF (4) Q9 = [1]
Q10 - Ali vam je udeležba na predstavitvi razpisa olajšala razumevanje razpisa in pripravo prijave?
Da
Delno
Ne

BLOK (2)
IF (5) Q10 = [2, 3]
Q11 - Prosimo, pojasnite svoj odgovor!

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
Q12 - Zanima nas nekaj podrobnosti izpred začetka izvajanja programa (potem, ko ste bili na javnem
razpisu izbrani za izvajalca vmesnih programov SA).
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BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
Q13 - Ali ste bili glede socialne aktivacije še pred začetkom izvajanja programa v stiku s:
Da

Ne

Centri za socialno delo na območju RME, v kateri
izvajate program::

Uradi za
delo na območju RME, v kateri izvajate program:
:
Koordinatorji SA iz RME, v kateri izvajate program::
Drugimi izvajalci programov SA::
BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (7) Q13a = [1]
Q14 - Označili ste, da ste bili v stiku s centri za socialno delo na območju RME, v kateri izvajate program. O
katerih vsebinah ste se pogovarjali?

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (8) Q13b = [1]
Q15 - Označili ste, da ste bili v stiku z uradi za delo na območju RME, v kateri izvajate program. O katerih
vsebinah ste se pogovarjali?

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (9) Q13c = [1]
Q16 - Označili ste, da ste bili v stiku s koordinatorji SA iz RME, v kateri izvajate program. O katerih
vsebinah ste se pogovarjali?

stran 5 / 14

www.1ka.si

Vprašalnik za izvajalce vmesnih programov socialne
aktivacije

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (9) Q13c = [1]
IF (10) Q13d = [1]
Q67 - Označili ste, da ste bili v stiku z drugimi izvajalci. O katerih vsebinah ste se pogovarjali?

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
Q17 - Ali ste se udeležili informativne predstavitve za kandidate za vključitev v program SA v RME, v
kateri izvajate program?
Da, kot 'predavatelj' (predstavljali smo naš program)
Da, kot poslušalec, opazovalec
Ne

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (11) Q17 = [1, 2]
Q18 - Kako ocenjujete izvedbo informativne predstavitve?
Zelo neuspešno
Precej neuspešno
Niti uspešno, niti neuspešno
Uspešno
Zelo uspešno

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (12) Q18 = [1, 2, 3]
Q19 - Prosimo, pojasnite vaš odgovor:
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BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (13) Q17 = [3]
Q20 - Zakaj se niste udeležili informativne predstavitve?
Sploh nismo vedeli za predstavitev
Vedeli smo za predstavitev, vendar nas nanjo niso povabili
V terminu predstavitve nismo imeli časa
Drugo, kaj:

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
Q22 - Kako ste se soočili s heterogenostjo uporabnikov v skupini? Ali ste, npr., kaj sproti prilagajali ali
dopolnjevali vsebino programa ali izvedbo programa?

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
Q23 - Kako ste se soočili z različno motivacijo uporabnikov v skupini in z nihanjem motivacije?

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
Q24 - Ali ocenjujete, da ste se glede heterogenosti skupine in glede različne motivacije uporabnikov in
nihanja njihove motivacije ustrezno odzvali?
Da

Delno

Ne

Ustrezen odziv na heterogenost
skupine (samoocena):
Ustrezen odziv na (ne) motiviranost
in nihanje motivacije
(samoocena):
BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
Q25 - Ali ste v uvodnem modulu skupaj z udeležencem pripravili individualni izvedbeni načrt, ki se nanaša
na udeleženčevo vlogo v izbranem vmesnem programu socialne aktivacije:
Da, za vse udeležence.
Da, za večino udeležencev.
Da, za manjšino udeležencev.
Ne.
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BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (14) Q25 = [4]
Q26 - Zakaj niste pripravljali individualnih izvedbenih načrtov z udeleženci vaših programov?

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (15) Q25 = [1, 2, 3]
Q27 - V kolikšni meri ste pri pripravi individualnega izvedbenega načrta izhajali iz uporabnikovega
individualnega dogovora (ključnih ciljev, izzivov, želja in točk rasti uporabnika)?
v celoti smo upoštevali vsebino individualnega dogovora
vsebino individualnega dogovora smo upoštevali kolikor se je dalo glede na predvidene vsebine programa
zelo malo smo upoštevali vsebino individualnega dogovora, ker je bila presplošno zapisana in nam ni bila v
pomoč

nismo je upoštevali (zakaj?)

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (15) Q25 = [1, 2, 3]
Q31 - Ali ste se v zvezi s pripravo in spremljanjem izvedbenega načrta soočili s kakšnimi težavami?
Da
Ne

BLOK (6) ( do 18 v vprašalniku )
IF (15) Q25 = [1, 2, 3]
IF (16) Q31 = [1]
Q32 - Navedite najbolj ključne in/ali najbolj pogoste težave
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BLOK (17)
Q33 - Ali ste uporabnike tekom vključitve v vaš program socialne aktivacije usmerili in napotili še v
kakšne druge dejavnosti in programe (izven vašega programa), s katerimi naj bi uresničiti zastavljene cilje?

Da
Ne

BLOK (17)
IF (18) Q33 = [1]
Q34 - Pojasnite vaš odgovor:

BLOK (17)
Q35 - Kako ocenjujete svoje delo z uporabniki programa socialne aktivacije, ki ga izvajate? Kateri so
največji izzivi, s katerimi se srečujete pri delu z uporabniki?

BLOK (17)
Q36 - Ali obstajajo kakšne zunanje okoliščine, na katere ne morete vplivati (npr. finančne, kadrovske,
organizacijske), ki ovirajo vaše izvajanje programa SA?
Da
Ne

BLOK (17)
IF (19) Q36 = [1]
Q37 - Prosimo, navedite in pojasnite jih:
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BLOK (17)
Q40 - Kaj ocenjujete kot najprimernejše/najustreznejše izhode iz vmesnega programa za vaše uporabnike
(udeležence programa)?

BLOK (20)
Q41 - Za kolikšen delež vaših uporabnikov (udeležencev programa) ocenjujete, da imajo po zaključku
vašega programa (ali že med njim) realno možnost, da se zaposlijo na odprtem trgu dela (pri delodajalcih
na trgu)?
odstotkov

BLOK (20)
Q42 - Prosimo, pojasnite svojo oceno!

BLOK (20)
Q43 - Ali ste že pred začetkom izvajanja programa ali takoj na začetku izvajanja vzpostavili stike s
potencialnimi delodajalci v okolju?
Da
Ne, to bomo storili kasneje med potekom programa ali proti koncu programa
Ne, ker delodajalci niso bili zainteresirani
Ne, ker se nam ni zdelo potrebno

BLOK (20)
IF (21) Q43 = [1]
Q44 - Prosimo, navedite kakšen primer:
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BLOK (20)
IF (22) Q43 = [1]
Q45 - Ali ste stike vzpostavili sami ali vam je pri tem pomagal ZRSZ (uradi za delo)?
Sami
S pomočjo ZRSZ

BLOK (23) ( tabele s pogoji )
Q46 - Kako pogosto v povprečju sodelujete (ste v neposrednem stiku v živo, po telefonu ali mailu) s
spodnjimi organizacijami/osebami?
Manj kot 1 x
mesečno

1 x mesečno

Nekajkrat
mesečno

Vsaj 1 x
tedensko

Z
organizacijo/ose
bo ne
sodelujemo

4 - dobro

5 - zelo dobro

Koordinatorji
socialne aktivacije v
vaši regiji:
Ministrstvo za delo,
družino, socialne
zadeve in enake
možnosti skrbnik/skrbnica
pogodbe:
Zavod RS za
zaposlovanje oz.
uradi za delo:
Centri za socialno
delo:
Drugi izvajalci
programov socialne
aktivacije:
BLOK (23) ( tabele s pogoji )
IF (24) Q46a = [1, 2, 3, 4] or Q46b = [1, 2, 3, 4] or
Q46c = [1, 2, 3, 4] or Q46d = [1, 2, 3, 4] or Q46e = [1,
2, 3, 4]
Q47 - Kako ocenjujete sodelovanje s spodnjimi organizacijami/osebami?
1 - zelo slabo

2 - slabo

3 - niti dobro niti
slabo

Koordinatorji
socialne aktivacije v
vaši regiji:
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Ministrstvo za delo,
družino, socialne
zadeve in enake
možnosti skrbnik/skrbnica
pogodbe:
Zavod RS za
zaposlovanje oz.
uradi za delo:
Centri za socialno
delo:
Drugi izvajalci
programov socialne
aktivacije:
BLOK (23) ( tabele s pogoji )
IF (25) Q47a = [1, 2, 3]
Q48 - Navedli ste, da s koordinatorji socialne aktivacije v vaši regiji slabše (bodisi zelo slabo, slabo ali niti
dobro niti slabo ) sodelujete. Prosimo, pojasnite svoj odgovor:

BLOK (23) ( tabele s pogoji )
IF (26) Q47b = [1, 2, 3]
Q49 - Navedli ste, da z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skrbnikom/skrbnico pogodbe slabše (bodisi zelo slabo, slabo ali niti dobro niti slabo ) sodelujete. Prosimo,
pojasnite svoj odgovor:

BLOK (23) ( tabele s pogoji )
IF (27) Q47c = [1, 2, 3]
Q50 - Navedli ste, da z Zavodom RS za zaposlovanje oz. uradi za delo slabše (bodisi zelo slabo, slabo ali
niti dobro niti slabo ) sodelujete. Prosimo, pojasnite svoj odgovor:
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BLOK (23) ( tabele s pogoji )
IF (28) Q47d = [1, 2, 3]
Q51 - Navedli ste, da s centri za socialno delo slabše (bodisi zelo slabo, slabo ali niti dobro niti slabo )
sodelujete. Prosimo, pojasnite svoj odgovor:

BLOK (23) ( tabele s pogoji )
IF (29) Q47e = [1, 2, 3]
Q52 - Navedli ste, da z drugimi izvajalci programov socialne aktivacije slabše (bodisi zelo slabo, slabo ali
niti dobro niti slabo ) sodelujete. Prosimo, pojasnite svoj odgovor:

BLOK (30)
Q53 - Kako razumete vlogo koordinatorjev socialne aktivacije v sistemu z vidika odnosa z izvajalci
programov SA?

BLOK (30)
Q54 - Za katere skupine uporabnikov so, po vašem mnenju, vmesni programi socialne aktivacije
najprimernejši?

BLOK (30)
Q58 - Ali menite, da bi bilo treba glede vmesnih programov v naslednjem javnem razpisu za izvajalske
organizacije kaj spremeniti?
Da
Ne
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BLOK (30)
IF (31) Q58 = [1]
Q59 - Prosimo, pojasnite kaj in zakaj:

BLOK (30)
Q60 - Če lahko, prosimo navedite kak primer dobre prakse pristopa ali metode dela, za katero se je
izkazalo, da dobro deluje pri vaših uporabnikih.

BLOK (30)
Q65 - Želite morda še kaj dodati ali poudariti?
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Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo je marca 2018 začel s spremljanjem in sprotnim evalviranjem
projekta socialne aktivacije. Naročnik projekta je MDDSZ, financiran pa je iz sredstev Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. V okviru spremljanja in sprotne evalvacije smo
pripravili spletne vprašalnike za izvajalce kratkih, vmesnih in dolgih programov socialne aktivacije.
Pred vami je vprašalnik za izvajalce kratkih programov socialne aktivacije. Z vprašalnikom želimo zbrati vaše
izkušnje, ocene in mnenja glede socialne aktivacije, programa (delavnic), ki ga izvajate, udeležencev, vaših
odnosov z drugimi deležniki v socialni aktivaciji, ipd. Izvajalci programov ste eden pomembnejših deležnikov v
zgodbi socialne aktivacije, zato so nam vaše izkušnje, ocene in mnenja zelo pomembni in v procesu spremljanja
in evalviranja nujno potrebni.Vprašalnik se nanaša na program (delavnice), ki ga (jih) izvaja vaša izvajalska
organizacija, in sicer na vse delavnice, ki ste jih že izvedli ali jih trenutno izvajate. Vsaka izvajalska organizacija (ki
izvaja kratke programe SA – delavnice SA) izpolni en vprašalnik. Prosimo, da pri izpolnjevanju upoštevate
izkušnje iz vseh delavnic, ki ste jih že izvedli in tiste (tistih), ki jo trenutno izvajate. Prosimo vas, da vprašalnik
izpolni oseba, ki je delavnice dejansko izvajala oz. jih izvaja (vodja programa ali druge osebe, ki so dejansko
izvajale delavnice). Pri izpolnjevanju vprašalnika lahko sodeluje več oseb, tudi vodstvo izvajalske organizacije,
tako da se med seboj posvetujete in uskladite, vendar vsaka izvajalska organizacija izpolni le en vprašalnik.Vaša
koda za dostop do vprašalnika je navedena v spremljajočem elektronskem sporočilu. Izpolnjevanje vprašalnika
kadarkoli prekinete (vaši odgovori se bodo shranili) in z isto (vašo) kodo nadaljujete izpolnjevanje kasneje (lahko
tudi naslednji dan). Prav tako lahko kasneje popravljate ali dopolnjujete odgovore, ki ste jih že zapisali. Prosimo
vas, da na koncu (pred zaključkom odgovarjanja) preverite ali ste odgovorili na vsa vprašanja. Ko na zadnji strani
vprašalnika kliknete na gumb 'Konec', bo vprašalnik avtomatsko poslan (ne pošiljate ga v kakšni drugi obliki).
Ocenjujemo, da vam bo izpolnjevanje vprašalnika vzelo pol ure do uro časa (lahko tudi manj). Prosimo vas, da
vprašalnik izpolnite do 14.09.2018. V primeru vsebinskih nejasnosti ali tehničnih težav, nas lahko kontaktirate na
elektronski naslov spremljanje.sa@siol.net ali telefon 01 2000 253 (Martina Trbanc).
Z odgovarjanjem na vprašanja začnete s klikom na gumb 'Naslednja stran'.
Hvala za vaš čas in dragocene odgovore!

BLOK (1)
Q1 - Izvajalec programa

BLOK (1)
Q2 - Naziv programa

BLOK (2)
Q3 - 1.

Tip kratkega programa SA:

Tip A
Tip C
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BLOK (2)
IF (3) Q3 = [2]
Q4 - Na koliko lokacijah izvajate delavnice?

BLOK (2)
IF (3) Q3 = [2]
Q5 - V nadaljevanju nas zanimajo lokacije izvajanja programa oz. delavnice, število izvedb in informacija o
tem, ali ste delavnice v posameznih krajih že izvedli, kje jih trenutno izvajate in kje jih še boste.

BLOK (2)
IF (3) Q3 = [2]
Q6 - Prosimo, vpišite lokacije, v kateri ste izvajali, izvajate ali boste izvajali delavnice, k vsaki lokaciji
pripišite število izvedb delavnic glede na sklep razpisa ter podatek o že izvedenih, trenutnih in načrtovanih
delavnicah na posamezni lokaciji.
Lokacija:

Število
odobrenih izvedb
na tej lokaciji:

Lokacija 1:
Lokacija 2:

Število že
izvedenih
(zaključenih)
delavnic na
tej lokaciji:

Število delavnic,
ki jih trenutno
izvajate na
tej lokaciji:

Število delavnic,
ki jih boste še
izvedli na tej
lokaciji:

BLOK (2)
IF (4) Q3 = [1]
Q7 - Na koliko lokacijah izvajate delavnice?

BLOK (2)
IF (4) Q3 = [1]
Q8 - V nadaljevanju nas zanimajo lokacije izvajanja programa oz. delavnice, število izvedb in informacija o
tem, ali ste delavnice v posameznih krajih že izvedli, kje jih trenutno izvajate in kje jih še boste.

BLOK (2)
IF (4) Q3 = [1]
Q9 - Prosimo, vpišite lokacije, v kateri ste izvajali, izvajate ali boste izvajali delavnice, k vsaki lokaciji
pripišite število izvedb delavnic glede na sklep razpisa ter podatek o že izvedenih, trenutnih in načrtovanih
delavnicah na posamezni lokaciji.
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Lokacija:

Lokacija 1:
Lokacija 2:

Število
odobrenih izvedb
na tej lokaciji:

Lokacija 3:

Število že
izvedenih
(zaključenih)
delavnic na
tej lokaciji:

Število delavnic,
ki jih trenutno
izvajate na
tej lokaciji:

Število delavnic,
ki jih boste še
izvedli na tej
lokaciji:

Lokacija 4:
Lokacija 5:
Lokacija 6:
BLOK (5)
Q10 - Nekaj naslednjih vprašanj se nanaša na javni razpis za izbor izvajalskih organizacij za pripravo in
izvedbo kratkih programov socialne aktivacije.

BLOK (5)
Q11 - Ali ste že pred razpisom za izvajalske organizacije poznali pristop socialne aktivacije, kot ga je
načrtovalo MDDSZ, ste bili z njim seznanjeni?
Da
Le bežno
Ne

BLOK (5)
Q12 - Prosimo, vrednotite spodnje trditve na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 5 (popolnoma se
strinjam):
1 - Se sploh ne
strinjam

2 - Se ne
strinjam

3 - Se niti ne
strinjam niti
strinjam

4 - Se strinjam

5 - Popolnoma
se strinjam

Namen in
cilj razpisa so bili
razumljivo opisani.
:
Ciljna skupina, ki so
ji programi
namenjeni, je bila
razumljivo opisana.:
Pričakovanja in
zahteve glede
vsebine in metod
dela po modulih so
bila
razumljivo zapisana.:
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BLOK (5)
IF (6) Q12a = [1, 2, 3] or Q12b = [1, 2, 3] or Q12c = [1,
2, 3]
Q13 - Odgovorili ste, da spodaj navedeni elementi razpisa niso bili razumljivo opisani. Prosimo, pojasnite
svoj odgovor.
Vpišite besedilo
Namen in
cilj razpisa so bili razumljivo opisani.
:
Ciljna skupina, ki so ji programi namenjeni, je bila razumljivo
opisana.:
Pričakovanja in zahteve glede vsebine in metod dela po modulih so
bila
razumljivo zapisana.:
BLOK (5)
Q14 - Ste se udeležili predstavitve razpisa s strani MDDSZ?
Da
Ne

BLOK (5)
IF (7) Q14 = [1]
Q15 - Ali vam je udeležba na predstavitvi razpisa olajšala razumevanje razpisa in pripravo prijave?
Da
Delno
Ne

BLOK (5)
IF (8) Q15 = [2, 3]
Q16 - Prosimo, pojasnite svoj odgovor!
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BLOK (9)
Q17 - Ali ste bili glede socialne aktivacije še pred začetkom prvega izvajanja programa (delavnice) v stiku
s:
Da

Ne

Centri za socialno delo na območju RME, v kateri
izvajate program::
Uradi za
delo na območju RME, v kateri izvajate program:
:
Koordinatorji SA iz RME, v kateri izvajate program::
BLOK (9)
IF (10) Q17a = [1]
Q18 - Označili ste, da ste bili v stiku s centri za socialno delo na območju RME, v kateri izvajate program.
O katerih vsebinah ste se pogovarjali?

BLOK (9)
IF (11) Q17b = [1]
Q19 - Označili ste, da ste bili v stiku z uradi za delo na območju RME, v kateri izvajate program, v kateri
izvajate program. O katerih vsebinah ste se pogovarjali?

BLOK (9)
IF (12) Q17c = [1]
Q20 - Označili ste, da ste bili v stiku s koordinatorji SA iz RME, v kateri izvajate program, v kateri izvajate
program. O katerih vsebinah ste se pogovarjali?
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BLOK (9)
Q21 - Ali je bila v vaši RME organizirana informativna predstavitev kratkega programa (kratkih programov)
SA za kandidate za udeležbo?
Da
Ne

BLOK (9)
IF (13) Q21 = [1]
Q22 - Ali ste se udeležili informativne predstavitve za kandidate za vključitev v kratke programe SA v
RME, v kateri izvajate program?
Da, kot 'predavatelj' (predstavljali smo naš program)
Da, kot poslušalec, opazovalec
Ne

BLOK (9)
IF (13) Q21 = [1]
IF (14) Q22 = [1, 2]
Q23 - Kako ocenjujete izvedbo informativne predstavitve?
Kot zelo neuspešno
Kot precej neuspešno
Niti uspešno niti neuspešno
Kot uspešno
Kot zelo uspešno

BLOK (9)
IF (13) Q21 = [1]
IF (15) Q23 = [1, 2, 3]
Q24 - Prosimo, pojasnite vaš odgovor:
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BLOK (9)
IF (13) Q21 = [1]
IF (16) Q22 = [3]
Q25 - Zakaj se niste udeležili informativne predstavitve?
Sploh nismo vedeli za predstavitev
Vedeli smo za predstavitev, vendar nas nanjo niso povabili
V terminu predstavitve nismo imeli časa
Drugo, kaj:

BLOK (17)
Q26 - Zanimajo nas konkretne vsebine, ki ste jih tekom že izvedenih delavnic izvajali.
Aktivnosti

Konkretne vsebine,
ki so se izvajale

Metode dela

Modul 1:
Modul 2:
Modul 3:
BLOK (17)
Q27 - Ali ste se v vašem programu soočili s heterogenostjo uporabnikov v skupini (upoštevajte izkušnje iz
že izvedenih delavnic)?
Da
Ne

BLOK (17)
IF (18) Q27 = [1]
Q28 - Kako ste se soočili s heterogenostjo uporabnikov v skupini? Ali ste, npr., kaj sproti prilagajali ali
dopolnjevali vsebino programa ali izvedbo programa?
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BLOK (17)
Q29 - Kako ste se soočili z različno motivacijo uporabnikov v skupini in z nihanjem motivacije (upoštevajte
izkušnje iz že izvedenih delavnic)?

BLOK (17)
Q30 - Ali ocenjujete, da ste se glede morebitne heterogenosti skupine in glede različne motivacije
uporabnikov in nihanja njihove motivacije ustrezno odzvali?
Da

Delno

Ne

Ustrezen odziv na heterogenost
skupine (samoocena): :
Ustrezen odziv na (ne) motiviranost
in nihanje motivacije (samoocena)::
BLOK (17)
Q31 - Ali ste na podlagi izkušenj izvajanja prvih delavnic, naslednje delavnice kaj spreminjali in
dopolnjevali?
Da
Ne

BLOK (17)
IF (19) Q31 = [1]
Q32 - Prosimo, pojasnite kaj ste spreminjali (npr. pristop, vsebino, pravila ipd.) in zakaj:

BLOK (17)
Q33 - Ali ste uporabnike tekom vključitve v vaš program socialne aktivacije usmerili in napotili še v
kakšne druge dejavnosti in programe (izven vašega programa)?
Da
Ne
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BLOK (17)
IF (20) Q33 = [1]
Q34 - Prosimo, pojasnite vaš odgovor:

BLOK (17)
Q35 - Kateri so največji izzivi, s katerimi se srečujete pri delu z uporabniki?

BLOK (17)
Q36 - Kako sicer ocenjujete svoje delo z uporabniki programa socialne aktivacije, ki ga izvajate?

BLOK (17)
Q37 - Ali obstajajo kakšne zunanje okoliščine, na katere ne morete vplivati (npr. finančne, kadrovske,
organizacijske), ki ovirajo vaše izvajanje programa SA?
Da
Ne

BLOK (17)
IF (21) Q37 = [1]
Q38 - Prosimo, navedite in pojasnite jih:
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BLOK (17)
Q39 - Ali ste se pri načrtovanju aktivnosti v smeri izhodov uporabnikov vašega programa (po zaključku
delavnice) soočili s kakšnimi težavami?
Da
Ne

BLOK (17)
IF (22) Q39 = [1]
Q40 - Prosimo, naštejte in pojasnite največje:

BLOK (17)
Q41 - Kaj ocenjujete kot najprimernejše/najustreznejše izhode iz kratkega programa za vaše uporabnike
(udeležence delavnice)?

BLOK (17)
Q42 - Za kolikšen delež vaših uporabnikov (udeležencev delavnic) ocenjujete, da imajo po zaključku
vašega programa realno možnost, da se zaposlijo na odprtem trgu dela (pri delodajalcih na trgu)?
odstotkov

BLOK (17)
Q43 - Prosimo, pojasnite svojo oceno!
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BLOK (23) ( Tabele s pogoji )
Q44 - Kako pogosto v povprečju sodelujete (ste v neposrednem stiku v živo, po telefonu ali mailu) s
spodnjimi organizacijami/osebami?
Manj kot 1 x
mesečno

1 x mesečno

Nekajkrat
mesečno

Vsaj 1 x
tedensko

Z organizacijo ne
sodelujemo

Koordinatorji
socialne aktivacije v
vaši regiji:
Ministrstvo za delo,
družino, socialne
zadeve in enake
možnosti skrbnik/skrbnica
pogodbe:
Zavod RS za
zaposlovanje oz.
uradi za delo:
Centri za socialno
delo:
Drugi izvajalci
programov socialne
aktivacije:
BLOK (23) ( Tabele s pogoji )
IF (24) Q44a = [1, 2, 3, 4] or Q44b = [1, 2, 3, 4] or
Q44c = [1, 2, 3, 4] or Q44d = [1, 2, 3, 4] or Q44e = [1,
2, 3, 4]
Q45 - Kako ocenjujete dosedanje sodelovanje s spodnjimi organizacijami/osebami?
1-zelo slabo

2-slabo

3-niti dobro niti
slabo

4-dobro

5-zelo dobro

Koordinatorji
socialne aktivacije v
vaši regiji:
Ministrstvo za delo,
družino, socialne
zadeve in enake
možnosti skrbnik/skrbnica
pogodbe:
Zavod RS za
zaposlovanje oz.
uradi za delo:
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Centri za socialno
delo:
Drugi izvajalci
programov socialne
aktivacije:
BLOK (23) ( Tabele s pogoji )
IF (25) Q45a = [1, 2, 3]
Q46 - Navedli ste, da s koordinatorji socialne aktivacije v vaši regiji slabše (bodisi zelo slabo, slabo ali niti
dobro niti slabo ) sodelujete. Prosimo, pojasnite svoj odgovor:

BLOK (23) ( Tabele s pogoji )
IF (26) Q45b = [1, 2, 3]
Q47 - Navedli ste, da z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skrbnikom/skrbnico pogodbe slabše (bodisi zelo slabo, slabo ali niti dobro niti slabo ) sodelujete. Prosimo,
pojasnite svoj odgovor:

BLOK (23) ( Tabele s pogoji )
IF (27) Q45c = [1, 2, 3]
Q48 - Navedli ste, da z Zavodom RS za zaposlovanje oz. uradi za delo slabše (bodisi zelo slabo, slabo ali
niti dobro niti slabo) sodelujete. Prosimo, pojasnite svoj odgovor:

BLOK (23) ( Tabele s pogoji )
IF (28) Q45d = [1, 2, 3]
Q49 - Navedli ste, da s centri za socialno delo slabše (bodisi zelo slabo, slabo ali niti dobro niti slabo )
sodelujete. Prosimo, pojasnite svoj odgovor:

stran 13 / 16

www.1ka.si

Vprašalnik za izvajalce kratkih programov socialne
aktivacije

BLOK (23) ( Tabele s pogoji )
IF (29) Q45e = [1, 2, 3]
Q50 - Navedli ste, da z drugimi izvajalci programov socialne aktivacije slabše (bodisi zelo slabo, slabo ali
niti dobro niti slabo ) sodelujete. Prosimo, pojasnite svoj odgovor:

BLOK (30)
Q51 - Kako razumete vlogo koordinatorjev socialne aktivacije v sistemu z vidika odnosa z izvajalci
programov SA?

BLOK (30)
Q52 - Za katere skupine uporabnikov so, po vašem mnenju, kratki programi socialne aktivacije
najprimernejši?

BLOK (30)
Q53 - Kakšno je vaše mnenje o smiselnosti in učinkovitosti kratkih programov socialne aktivacije, kot so
trenutno zastavljeni?

BLOK (30)
Q54 - Ali se vam zdi trenutno določena dolžina kratkih programov socialne aktivacije (3 mesece)
ustrezna?
Da
Ne
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BLOK (30)
IF (31) Q54 = [2]
Q55 - Prosimo pojasnite, kakšna dolžina bi bila primerna in zakaj?

BLOK (30)
Q56 - Ali menite, da bi bilo treba glede kratkih programov v naslednjem javnem razpisu za izvajalske
organizacije kaj spremeniti?
Da
Ne

BLOK (30)
IF (32) Q56 = [1]
Q57 - Prosimo, pojasnite kaj in zakaj:

BLOK (30)
Q58 - Če lahko, prosimo, navedite kak primer dobre prakse pristopa ali metode dela, za katero se je
izkazalo, da dobro deluje pri vaših uporabnikih.

BLOK (30)
Q59 - Ali ste v celoti gledano zadovoljni s svojo izvedbo programa (delavnic) socialne aktivacije?
Da, v celoti
Delno
Ne
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BLOK (30)
IF (33) Q59 = [2, 3]
Q60 - Prosimo, pojasnite vaš odgovor:

BLOK (30)
Q61 - Želite morda še kaj dodati?
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