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Socialna aktivacija - vprašalnik za CSD
Spoštovane kontaktne osebe za socialno aktivacijo na centrih za socialno delo!
Anketa, ki je pred vami, je del projekta Spremljanje in ocena izvajanja socialne aktivacije, ki ga po pogodbi z MDDSZ izvajamo
na Inštitutu RS za socialno varstvo. Ob zaključku prvega dela projekta socialne aktivacije (ko so se iztekli kratki, dolgi in vmesni
programi socialne aktivacije po prvih štirih razpisih za izvajalske organizacije) želimo od vas pridobiti vaše izkušnje in ocene
o poteku projekta do sedaj (v dveh letih izvajanja). Vprašanja v anketi se nanašajo na programe socialne aktivacije,
uporabnike socialne aktivacije, vaše sodelovanje z drugimi deležniki in vašo oceno in izkušnje s socialno aktivacijo nasploh.
Precej vprašanj je odprtega tipa in vas prosimo, da na kratko vpišete svoje odgovore. Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo
približno 30 minut.
Vprašalnik je namenjen zaposlenim na centrih za socialno delo, ki se ukvarjate s projektom socialne aktivacije. Vsaka enota
CSD izpolni en vprašalnik, zato vas prosimo, da se pred ali med izpolnjevanjem strokovni delavci, ki ste sodelovali oz.
sodelujete pri socialni aktivaciji, med seboj pogovorite ali da vprašalnik rešujete skupaj. Vprašalnik je pripravljen tako, da
lahko izpolnjevanje kadarkoli prekinete in nadaljujete kasneje, saj bodo vaši odgovori ostali shranjeni. V primeru, da boste
izpolnjevanje začasno prekinili, kliknite »Nadaljuj kasneje« (desno zgoraj), kar vam omogoča, da boste ob naslednjem
dostopu do ankete nadaljevali pri vprašanju, kjer ste izpolnjevanje začasno prekinili. Preko povezave, ki se vam ustvari ob
izhodu (in si jo lahko pošljete na svoj e-naslov) iz vprašalnika, lahko ponovno vstopite v delno izpolnjen vprašalnik.
Če imate ob izpolnjevanju vprašalnika kakršnekoli težave ali vprašanja, tehnična ali vsebinska, nas lahko kontaktirate po enaslovu: spremljanje.sa@siol.net ali po telefonu: 01 2000 263 (Jernej Trebežnik) ali 01 2000 255 (Jasmina Rosič). Prosimo
vas, da vprašalnik izpolnite do 23.9.2019. Vaša mnenja in izkušnje so nam zelo pomembni, zato se vam iskreno zahvaljujemo
za vaš čas in trud.

Q1 - Izberite območni center za socialno delo, za katerega izpolnjujete vprašalnik:
CSD Celje
CSD Dolenjska in Bela Krajina
CSD Gorenjska
CSD Južna Primorska
CSD Koroška
CSD Ljubljana
CSD Maribor
CSD Osrednja Slovenija - vzhod
CSD Osrednja Slovenija - zahod
CSD Pomurje
CSD Posavje
CSD Primorsko-Notranjska
CSD Savinjsko-Šaleška
CSD Severna Primorska
CSD Spodnje Podravje
CSD Zasavje

Q2 - Izberite enoto:
Hrastnik
Trbovlje
Zagorje ob Savi
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Q3 - Izberite enoto:
Ormož
Ptuj

Q4 - Izberite enoto:
Ajdovščina
Idrija
Nova Gorica
Tolmin

Q5 - Izberite enoto:
Mozirje
Velenje
Žalec

Q6 - Izberite enoto:
Cerknica
Ilirska Bistrica
Postojna

Q7 - Izberite enoto:
Brežice
Krško
Sevnica

Q8 - Izberite enoto:
Gornja Radgona
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota

Q9 - Izberite enoto:
Kočevje
Ribnica

Q10 - Izberite enoto:
Domžale
Kamnik
Litija
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Q11 - Izberite enoto:
Lenart
Maribor - Center
Maribor - Tezno
Pesnica
Ruše
Slovenska Bistrica

Q12 - Izberite enoto:
Grosuplje
LJ Bežigrad
LJ Center
LJ Moste-Polje
LJ Šiška
LJ Vič-Rudnik
Logatec
Vrhnika

Q13 - Izberite enoto:
Dravograd
Radlje ob Dravi
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec

Q14 - Izberite enoto:
Izola
Koper
Piran
Sežana

Q15 - Izberite enoto:
Jesenice
Kranj
Radovljica
Škofja Loka
Tržič

Q16 - Izberite enoto:
Črnomelj
Metlika
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Novo mesto
Trebnje

Q17 - Izberite enoto:
Celje
Laško
Slovenske Konjice
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah

Q18 - Najprej vam zastavljamo nekaj vprašanj povezanih s programi socialne aktivacije.
_____________________________________________________________________

Q19 - Ali so se na območju, ki ga pokrivate, v preteklih dveh letih izvajali:
Da
Kratki programi socialne aktivacije tipa A
Kratki programi socialne aktivacije tipa C
Dolgi programi socialne aktivacije
Vmesni programi socialne aktivacije

Ne

Q20 - Kako ste na splošno zadovoljni z izvajalci programov socialne aktivacije, v katere napotujete svoje uporabnike?
______________________

Q21 - Kaj se vam je zdelo v programih socialne aktivacije, v katere napotujete svoje uporabnike, posebej dobro izpeljano
(dobre prakse) in kaj slabo (slabe prakse)?
______________________

Q22 - Kaj menite, da bi bilo treba pri programih socialne aktivacije zastaviti drugače? Ali je to že zajeto v novem (petem)
razpisu za programe v prihodnje (če ste z njim seznanjeni)?
______________________
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Q23 - Naslednja vprašanja se nanašajo na uporabnike socialne aktivacije, torej na osebe, ki so kandidati za vključitev ali
ki so vključene v socialno aktivacijo.
_____________________________________________________________________

Q24 - Na kakšen način ste do sedaj pripravljali nabore kandidatov za vključitev v različne tipe programov socialne
aktivacije?
______________________

Q25 - Ali ste pri naboru ustreznih kandidatov za programe socialne aktivacije naleteli na težave?
Da
Ne

Q26 - Kakšne so te težave?
______________________

Q27 - Ali imate kakšen predlog, kako te težave razrešiti?
______________________

Q28 - Ali opažate, da lahko vplivate na motiviranost uporabnikov za vključitev?
Da
Ne

Q29 - Prosimo, pojasnite svoj odgovor:
______________________

Q30 - Ali ste za vse uporabnike po zaključku vključenosti v program socialne aktivacije dobili zaključno poročilo
koordinatork?
Da
Ne

Q31 - Približno za kolikšen delež (% ) uporabnikov ste ga dobili?
______________________
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Q32 - Prosimo, ocenite delež (% ) uporabnikov, ki po zaključku socialne aktivacije ostanejo v vaši obravnavi (na CSD):
______________________

Q33 - Ali so pri uporabnikih, ki se vrnejo v vašo obravnavo na CSD, opazne kakšne razlike glede na situacijo pred
vključitvijo v program socialne aktivacije?
Da
Ne

Q34 - Prosimo, opišite, kakšne razlike ste opazili:
______________________

Q35 - Zanima nas tudi, kako sodelujete s pomembnimi deležniki projekta socialne aktivacije.
_____________________________________________________________________

Q36 - Kako ste zadovoljni s sodelovanjem s spodaj navedenimi deležniki v okviru projekta socialne aktivacije? Če s katerim
od deležnikov ne sodelujete, prosimo označite polje »Ne sodelujemo«. Ocena 1 pomeni »povsem nezadovoljen«, 5 pa
»povsem zadovoljen«.
1 - Povsem
2 - Nezadovoljen
3 - Niti
4 - Zadovoljen
5 - Povsem
6 – Ne
nezadovoljen
nezadovoljen niti
zadovoljen
sodelujemo
zadovoljen
Koordinatorji
socialne
aktivacije
Ministrstvo za
delo, družino,
socialne zadeve
in enake
možnosti
Zavod RS za
zaposlovanje oz.
uradi za delo
Drugi centri za
socialno delo
Izvajalci
programov
Drugo:
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Q37 - Navedli ste, da ste s sodelovanjem s spodnjimi deležniki srednje oz. manj zadovoljni. Prosimo, pojasnite svoj
odgovor:
Vpišite besedilo
Koordinatorji socialne aktivacije
Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti
Zavod RS za zaposlovanje oz. uradi za delo
Drugi centri za socialno delo
Izvajalci programov
Drugo:

Q38 - Zadnji sklop vprašanj se nanaša na to, kako se socialna aktivacija vklaplja v vaše siceršnje delo in na vašo oceno
socialne aktivacije kot se je izvajala do sedaj (v zadnjih dveh letih).
_____________________________________________________________________

Q39 - Ali programi socialne aktivacije v kakršnem koli smislu vplivajo na delo medinstitucionalnih komisij CSD/UD oz. ali
se oboje povezuje?
Da
Ne

Q40 - Prosimo, pojasnite svoj odgovor:
______________________

Q41 - Kako se, po vaši oceni, projekt socialne aktivacije vklaplja v delo vaše organizacije z uporabniki? Ali gre za dodatno
breme (dodatno delo) ali za integracijo v vaše siceršnje delo z uporabniki?
______________________

Q42 - Kakšna je vaša izkušnja s socialno aktivacijo do sedaj? Ali menite, da bi bilo treba socialno aktivacijo organizirati
kako drugače?
______________________

Q43 - Katere so po vašem mnenju glavne koristi vključitve v socialno aktivacijo za uporabnike?
______________________
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Q44 - Ali po vaši oceni socialna aktivacija dosega zastavljen namen in cilje?
______________________

Q45 - Prišli ste do konca vprašalnika. Želite dodati ali poudariti še karkoli, kar ni bilo zajeto do sedaj?
______________________
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Socialna aktivacija - vprašalnik za UD
Spoštovane kontaktne osebe za socialno aktivacijo na uradih za delo!
Anketa, ki je pred vami, je del projekta Spremljanje in ocena izvajanja socialne aktivacije, ki ga po pogodbi z MDDSZ izvajamo
na Inštitutu RS za socialno varstvo. Ob zaključku prvega dela projekta socialne aktivacije (ko so se iztekli kratki, dolgi in vmesni
programi socialne aktivacije po prvih štirih razpisih za izvajalske organizacije) želimo od vas pridobiti vaše izkušnje in ocene
o poteku projekta do sedaj (v dveh letih izvajanja). Vprašanja v anketi se nanašajo na programe socialne aktivacije,
uporabnike socialne aktivacije, vaše sodelovanje z drugimi deležniki in vašo oceno in izkušnje s socialno aktivacijo nasploh.
Precej vprašanj je odprtega tipa in vas prosimo, da na kratko vpišete svoje odgovore. Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo
približno 30 minut.
Vprašalnik je pripravljen tako, da lahko izpolnjevanje vprašalnika kadarkoli prekinete in z izpolnjevanjem nadaljujete kasneje,
saj bodo vaši odgovori ostali shranjeni. V primeru, da boste izpolnjevanje začasno prekinili, kliknite »Nadaljuj kasneje« (desno
zgoraj), kar vam omogoča, da boste ob naslednjem dostopu do ankete lahko nadaljevali pri vprašanju, kjer ste izpolnjevanje
začasno prekinili. Preko povezave, ki se vam ustvari ob izhodu (in si jo lahko pošljete na svoj e-naslov) iz vprašalnika, lahko
ponovno vstopite v delno izpolnjen vprašalnik, prav tako lahko kasneje popravljate ali dopolnjujete odgovore, ki ste jih že
zapisali. Vsak urad za delo izpolni en vprašalnik, zato vas prosimo, da se svetovalci, ki ste sodelovali oz. sodelujete pri socialni
aktivaciji, pred ali med izpolnjevanjem med seboj pogovorite ali da vprašalnik rešujete skupaj.
Če imate ob izpolnjevanju vprašalnika kakršnekoli težave ali vprašanja, tehnična ali vsebinska, nas lahko kontaktirate po enaslovu: spremljanje.sa@siol.net ali po telefonu: 01 2000 263 (Jernej Trebežnik) ali 01 2000 255 (Jasmina Rosič). Prosimo
vas, da vprašalnik izpolnite do 23.9.2019.
Vaša mnenja in izkušnje so nam zelo pomembni, zato se vam iskreno zahvaljujemo za vaš čas in trud.

Q1 - Izberite območno enoto urada za delo, za katerega izpolnjujete vprašalnik:
Območna služba Celje
Območna služba Koper
Območna služba Kranj
Območna služba Ljubljana
Območna služba Maribor
Območna služba Murska Sobota
Območna služba Nova Gorica
Območna Novo mesto
Območna služba Velenje
Območna služba Sevnica
Območna služba Ptuj
Območna služba Trbovlje

Q2 - Izberite urad za delo:
Urad za delo Celje
Urad za delo Laško
Urad za delo Šentjur
Urad za delo Slovenske Konjice
Urad za delo Šmarje pri Jelšah
Urad za delo Žalec
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Q3 - Izberite urad za delo:
Urad za delo Ilirska Bistrica
Urad za delo Izola
Urad za delo Koper
Urad za delo Piran
Urad za delo Postojna
Urad za delo Sežana

Q4 - Izberite urad za delo:
Urad za delo Jesenice
Urad za delo Kranj
Urad za delo Radovljica
Urad za delo Škofja Loka
Urad za delo Tržič

Q5 - Izberite urad za delo:
Urad za delo Cerknica
Urad za delo Domžale
Urad za delo Grosuplje
Urad za delo Kamnik
Urad za delo Kočevje
Urad za delo Ljubljana
Urad za delo Logatec
Urad za delo Ribnica
Urad za delo Vrhnika

Q6 - Izberite urad za delo:
Urad za delo Lenart
Urad za delo Maribor
Urad za delo Pesnica
Urad za delo Ruše
Urad za delo Slovenska Bistrica

Q7 - Izberite urad za delo:
Urad za delo Gornja Radgona
Urad za delo Lendava
Urad za delo Ljutomer
Urad za delo Murska Sobota

Q8 - Izberite urad za delo:
Urad za delo Ajdovščina
Urad za delo Idrija
Urad za delo Nova Gorica
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Urad za delo Tolmin

Q9 - Izberite urad za delo:
Urad za delo Črnomelj
Urad za delo Metlika
Urad za delo Novo mesto
Urad za delo Trebnje

Q10 - Izberite urad za delo:
Urad za delo Dravograd
Urad za delo Mozirje
Urad za delo Radlje ob Dravi
Urad za delo Ravne na Koroškem
Urad za delo Slovenj Gradec
Urad za delo Velenje

Q11 - Izberite urad za delo:
Urad za delo Brežice
Urad za delo Krško
Urad za delo Sevnica

Q12 - Izberite urad za delo:
Urad za delo Ormož
Urad za delo Ptuj

Q13 - Izberite urad za delo:
Urad za delo Hrastnik
Urad za delo Litija
Urad za delo Trbovlje
Urad za delo Zagorje ob Savi

Q14 - Najprej vam zastavljamo nekaj vprašanj povezanih s programi socialne aktivacije.
_____________________________________________________________________

Q15 - Ali so se na območju, ki ga pokrivate, v preteklih dveh letih izvajali:
Da
Kratki programi socialne aktivacije tipa A
Kratki programi socialne aktivacije tipa C
Dolgi programi socialne aktivacije
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Vmesni programi socialne aktivacije

Q16 - Kako ste na splošno zadovoljni z izvajalci programov socialne aktivacije, v katere napotujete svoje uporabnike?
______________________

Q17 - Kaj se vam je zdelo v programih socialne aktivacije, v katere napotujete svoje uporabnike, posebej dobro izpeljano
(dobre prakse) in kaj slabo (slabe prakse)?
______________________

Q18 - Kaj menite, da bi bilo treba pri programih socialne aktivacije zastaviti drugače? Ali je to že zajeto v novem (petem)
razpisu za programe v prihodnje (če ste z njim seznanjeni)?
______________________

Q19 - Naslednja vprašanja se nanašajo na uporabnike socialne aktivacije, torej na osebe, ki so kandidati za vključitev ali
ki so vključene v socialno aktivacijo.
_____________________________________________________________________

Q20 - Na kakšen način ste do sedaj pripravljali nabore kandidatov za vključitev v programe socialne aktivacije?
______________________

Q21 - Ali ste pri naboru ustreznih kandidatov za programe socialne aktivacije naleteli na težave?
Da
Ne

Q22 - Kakšne so te težave?
______________________
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Q23 - Ali imate kakšen predlog, kako te težave razrešiti?
______________________

Q24 - Ali opažate, da lahko vplivate na motiviranost uporabnikov za vključitev?
Da
Ne

Q25 - Prosimo, pojasnite svoj odgovor:
______________________

Q26 - Ali ste za vse uporabnike po zaključku vključenosti v program socialne aktivacije dobili zaključno poročilo
koordinatork?
Da
Ne

Q27 - Približno za kolikšen delež (% ) uporabnikov ste ga dobili?
______________________

Q28 - Prosimo, ocenite delež (% ) uporabnikov, ki po zaključku socialne aktivacije ostanejo v vaši obravnavi (na uradu za
delo):
______________________

Q29 - Ali so pri uporabnikih, ki se vrnejo v vašo obravnavo na urad za delo, opazne kakšne razlike glede na situacijo pred
vključitvijo v program socialne aktivacije?
Da
Ne

Q30 - Prosimo, opišite, kakšne razlike opažate:
______________________

www.1ka.si

Stran 6

Socialna aktivacija - vprašalnik za UD
Q31 - Zanima nas tudi, kako sodelujete s pomembnimi deležniki projekta socialne aktivacije.
_____________________________________________________________________

Q32 - Kako ste zadovoljni s sodelovanjem s spodaj navedenimi deležniki v okviru projekta socialne aktivacije? Če s katerim
od deležnikov ne sodelujete, prosimo označite polje »Ne sodelujemo«. Ocena 1 pomeni »povsem nezadovoljen«, 5 pa
»povsem zadovoljen«.
1 - Povsem
2 - Nezadovoljen
3 - Niti
4 - Zadovoljen
5 - Povsem
6 – Ne
nezadovoljen
nezadovoljen niti
zadovoljen
sodelujemo
zadovoljen
Koordinatorji
socialne
aktivacije
Ministrstvo za
delo, družino,
socialne zadeve
in enake
možnosti
Zavod RS za
zaposlovanje oz.
uradi za delo
Drugi centri za
socialno delo
Izvajalci
programov
Drugo:

Q33 - Navedli ste, da ste s sodelovanjem s spodnjimi deležniki srednje oz. manj zadovoljni. Prosimo, pojasnite svoj
odgovor:
Vpišite besedilo
Koordinatorji socialne aktivacije
Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti
Drugi zavodi RS za zaposlovanje oz. uradi
za delo
Centri za socialno delo
Izvajalci programov
Drugo:

Q34 - Zadnji sklop vprašanj se nanaša na to, kako se socialna aktivacija vklaplja v vaše siceršnje delo in na vašo oceno
socialne aktivacije kot se je izvajala do sedaj (v zadnjih dveh letih).
_____________________________________________________________________
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Q35 - Ali programi socialne aktivacije v kakršnem koli smislu vplivajo na delo medinstitucionalnih komisij CSD/UD oz. ali
se oboje povezuje?
Da
Ne

Q36 - Prosimo, pojasnite svoj odgovor:
______________________

Q37 - Kako se, po vaši oceni, projekt socialne aktivacije vklaplja v delo vaše organizacije z uporabniki? Ali gre za dodatno
breme (dodatno delo) ali za integracijo v vaše siceršnje delo z uporabniki?
______________________

Q38 - Kakšna je vaša izkušnja s socialno aktivacijo do sedaj? Ali menite, da bi bilo treba socialno aktivacijo organizirati
kako drugače?
______________________

Q39 - Katere so po vašem mnenju glavne koristi vključitve v socialno aktivacijo za uporabnike?
______________________

Q40 - Ali po vaši oceni socialna aktivacija dosega zastavljen namen in cilje?
______________________

Q41 - Prišli ste do konca vprašalnika. Želite dodati ali poudariti še karkoli, kar ni bilo zajeto do sedaj?
______________________
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Spoštovane koordinatorke in koordinator socialne aktivacije!
Anketa, ki je pred vami, je del projekta Spremljanje in ocena izvajanja socialne aktivacije, ki ga po pogodbi z MDDSZ izvajamo
na Inštitutu RS za socialno varstvo. Ob zaključku prvega dela projekta socialne aktivacije (ko so se iztekli kratki, dolgi in vmesni
programi socialne aktivacije po prvih štirih razpisih za izvajalske organizacije) želimo od vas pridobiti vaše izkušnje in ocene
o poteku projekta do sedaj (v dveh letih izvajanja). Vprašanja v anketi se nanašajo na programe socialne aktivacije,
uporabnike socialne aktivacije, vaše sodelovanje z drugimi deležniki in vašo oceno in izkušnje s socialno aktivacijo nasploh.
Precej vprašanj je odprtega tipa in vas prosimo, da na kratko vpišete svoje odgovore. Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo
približno 30 minut.
Za dostop do vprašalnika smo za vsakega koordinatorja oblikovali posebno (unikatno) geslo, ki ga vpišete ob začetku
izpolnjevanja vprašalnika. Vaše geslo in povezavo do vprašalnika ste že prejeli v besedilu posebne elektronske
pošte.Vprašalnik je pripravljen tako, da lahko izpolnjevanje vprašalnika kadarkoli prekinete in z izpolnjevanjem nadaljujete
kasneje, saj bodo vaši odgovori ostali shranjeni. V primeru, da boste izpolnjevanje začasno prekinili, kliknite »Nadaljuj
kasneje« (desno zgoraj), kar vam omogoča, da boste ob naslednjem dostopu do ankete lahko nadaljevali pri vprašanju, kjer
ste izpolnjevanje začasno prekinili. Če elektronske pošte s povezano do vprašalnika in vašim geslom še niste prejeli, nas,
prosimo, kontaktirajte na spodaj naveden elektronski naslov ali po telefonu.
Če imate ob izpolnjevanju vprašalnika kakršnekoli težave ali vprašanja, tehnična ali vsebinska, nas lahko kontaktirate po enaslovu: spremljanje.sa@siol.net ali po telefonu: 01 2000 263 (Jernej Trebežnik) ali 01 2000 255 (Jasmina Rosič). Prosimo
vas, da vprašalnik izpolnite do 23.9.2019.
Vaša mnenja in izkušnje so nam zelo pomembni, zato se vam iskreno zahvaljujemo za vaš čas in trud.

Q1 - Izberite regionalno mobilno enoto, v kateri ste zaposleni:
RME Celje
RME Koper
RME Kranj
RME Domžale
RME Ljubljana
RME Kočevje
RME Maribor
RME Murska Sobota
RME Nova Gorica
RME Novo mesto
RME Krško
RME Postojna
RME Ptuj
RME Slovenj Gradec
RME Trbovlje
RME Velenje
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Q2 - Najprej vam zastavljamo nekaj vprašanj povezanih s programi socialne aktivacije.
_____________________________________________________________________

Q3 - Ali so se na območju vaše RME v preteklih dveh letih izvajali:
Da
Kratki programi tipa A
Kratki programi tipa C
Dolgi programi
Vmesni programi

Ne

Q4 - Kako ste na splošno zadovoljni z izvajalci programov socialne aktivacije na območju vaše regionalne mobilne enote?
______________________

Q5 - Kako pogosto ste imeli stike z izvajalci programov socialne aktivacije (med izvajanjem programov)?
______________________

Q6 - Ali ste pri stikih z izvajalci programov socialne aktivacije naleteli na kakšne težave?
Da
Ne

Q7 - Kako ste težave razrešili?
______________________

Q8 - Kaj se vam je zdelo v programih SA v vaši RME posebej dobro izvedeno (dobre prakse) in kaj slabo (slabe prakse)?
______________________

Q9 - Kaj menite, da bi bilo treba pri programih socialne aktivacije zastaviti drugače?
______________________
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Q10 - Ali ste do sedaj kdaj predlagali MDDSZ kakšne spremembe v programih oz. sporočili kakšne pripombe v zvezi s
programi?
Da
Ne

Q11 - Ali so bile te pripombe in predlogi upoštevani?
Da
Ne

Q12 - Ali je kaj od vaših predlogov zajetega v novem (petem) razpisu za programe v prihodnje?
Da
Ne

Q13 - Naslednja vprašanja se nanašajo na uporabnike socialne aktivacije, to je na osebe, ki so kandidati za vključitev ali ki
so vključene v socialno aktivacijo.
_____________________________________________________________________

Q14 - Na kakšen način ste med uvodnimi razgovori s kandidati skušali vplivati na njihovo motiviranost za vključitev v
program socialne aktivacije?
______________________

Q15 - Kako pogosto ste (bili) v času vključitve uporabnikov v program SA z njimi v stiku?
______________________

Q16 - Ali so vas izvajalci programov SA obveščali o morebitnem upadu motivacije in prenehanju obiskovanja programa
posameznih uporabnikov?
Da
Ne

Q17 - Ali ste v tem primeru opravili razgovor z uporabnikom?
Da
Ne
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Q18 - Kako ste ga skušali motivirati za vztrajanje v programu?
______________________

Q19 - Zanima nas tudi, kako sodelujete s pomembnimi deležniki projekta socialne aktivacije.
_____________________________________________________________________

Q20 - Kako ste zadovoljni s sodelovanjem s spodaj navedenimi deležniki v okviru projekta socialne aktivacije? Če s katerim
od deležnikov ne sodelujete, prosimo označite polje »Ne sodelujemo«. Ocena 1 pomeni »povsem nezadovoljen«, 5 pa
»povsem zadovoljen«.
1 - Povsem
2 - Nezadovoljen
3 - Niti
4 - Zadovoljen
5 - Zelo
6 - Ne
nezadovoljen
zadovoljen niti
zadovoljen
sodelujemo
nezadovoljen
MDDSZ,
Projektna enota
za delovanje
sistema
MDDSZ,
Projektna enota
za kohezijsko
politiko
Zavod RS za
zaposlovanje oz.
uradi za delo
Centri za socialno
delo
Izvajalci
programov
Koordinatorji
socialne
aktivacije iz iste
regije
Koordinatorji
socialne
aktivacije iz
drugih regij
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Q21 - Navedli ste, da ste s sodelovanjem s spodnjimi deležniki srednje oz. manj zadovoljni. Prosimo, pojasnite svoj
odgovor:
Vpišite besedilo
MDDSZ, Projektna enota za
delovanje sistema
MDDSZ, Projektna enota za
kohezijsko politiko
Zavod RS za zaposlovanje oz. uradi
za delo
Centri za socialno delo
Izvajalci programov
Koordinatorji socialne aktivacije iz
iste regije
Koordinatorji socialne aktivacije iz
drugih regij

Q22 - Zadnji sklop vprašanj se nanaša na vaše dosedanje izkušnje s socialno aktivacijo in vašo oceno socialne aktivacije
kot se je izvajala do sedaj (v zadnjih dveh letih).
_____________________________________________________________________

Q23 - Katere so po vašem mnenju glavne koristi vključitve v socialno aktivacijo za uporabnike?
______________________

Q24 - Ali po vaši oceni socialna aktivacija dosega zastavljen namen in cilje?
______________________

Q25 - Kako vidite razmerje med socialnimi vsebinami (opolnomočenje, motivacija, pridobivanje funkcionalnih spretnosti
in znanj ipd.) in zaposlitvenimi vsebinami (pridobivanje delovnih veščin in znanj, delovne izkušnje, povečevanje
zaposljivosti ipd.) v programih socialne aktivacije? Je to razmerje ustrezno ali bi po vašem mnenju moralo biti česa več oz.
česa manj?
______________________
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Q26 - Kakšna je vaša izkušnja s socialno aktivacijo do sedaj? Ali menite, da bi bilo socialno aktivacijo treba organizirati
kako drugače?
______________________

Q27 - Ali v prihodnje vidite svojo vlogo (vlogo koordinatorjev socialne aktivacije) v socialni aktivaciji v okviru centrov za
socialno delo?
Da
Ne

Q28 - Prosimo, pojasnite in utemeljite svoj odgovor:
______________________

Q29 - Prišli ste do konca vprašalnika. Želite dodati ali poudariti še karkoli, kar ni bilo zajeto do sedaj?
______________________
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