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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 prvi fazi spremljanja in sprotnega evalviranja

projekta socialne aktivacije se osredotočamo na izkušnje pri vzpostavitvi sistema socialne aktivacije in na izkušnje

sodelovanja ključnih deležnikov v njem. V tem okviru smo pripravili vprašalnik za koordinatorje socialne aktivacije,

s katerim želimo zbrati vaše izkušnje, ocene in poglede na vaše delo v okviru socialne aktivacije do sedaj.

 

Vprašalnik izpolnjujete individualno. Do njega dostopate z vašo unikatno kodo. Izpolnjevanje lahko kadarkoli

prekinete, vaši odgovori se bodo shranili in (z istim geslom za dostop) lahko nadaljujete kasneje. 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 1 uro časa (lahko tudi manj). Če imate kakšna

vprašanja ali tehnične težave, nas kontaktirajte (spremljanje.sa@siol.net).Vaš izpolnjen vprašalnik pričakujemo do

ponedeljka, 21. 5. 2018.

 

Z odgovarjanjem na vprašanja začnete s klikom na gumb 'Naslednja stran'.

 

Hvala za vaš čas in dragocene odgovore!

BLOK (1)  ( Q1-Q6 ) 

Q1 - Vpišite regionalno mobilno enoto, v kateri delate:

BLOK (1)  ( Q1-Q6 ) 

Q2 - Od kdaj ste zaposleni na Projektni enoti (dan, mesec in leto)?

BLOK (1)  ( Q1-Q6 ) 

Q3 - Kje imate svoje prostore (pisarno):

na CSD,

drugje v lokalnem okolju, kje:

na MDDSZ

drugo, kje:
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BLOK (1)  ( Q1-Q6 ) 

Q4 - Ali so v regiji, v kateri delate, zaposleni vsi predvideni koordinatorji?

Da

Ne

BLOK (1)  ( Q1-Q6 ) 

IF (2) Q4 = [1]

Q5 - Prosimo, vpišite število zaposlenih koordinatorjev v regiji:

BLOK (1)  ( Q1-Q6 ) 

IF (3) Q4 = [2]

Q6 - Prosimo, vpišite:

Vpišite število:

število predvidenih koordinatorjev::

število zaposlenih koordinatorjev::

BLOK (4)  ( Q7-Q10 ) 

Q7 - Ali se v vaši regiji izvajajo:

Da Ne

Kratki programi socialne aktivacije:

Dolgi programi socialne aktivacije:

BLOK (4)  ( Q7-Q10 ) 

IF (5) Q7a = [1]

Q8 - Vpišite število kratkih programov socialne aktivacije, ki se izvajajo v vaši regiji:

BLOK (4)  ( Q7-Q10 ) 

IF (6) Q7b = [1]

Q9 - Vpišite število dolgih programov socialne aktivacije, ki se izvajajo v vaši regiji:
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BLOK (4)  ( Q7-Q10 ) 

IF (7) Q7a = [2] and Q7b = [2]

Q10 - Glede na to, da se programi socialne aktivacije ne izvajajo, kako ste prilagodili svoje delo, s čim se

največ ukvarjate?

BLOK (8)  ( Q11-Q14 ) 

Q11 - Ali ste se tekom priprav na izvajanje pilotnega projekta socialne aktivacije udeležili krajšega

izobraževanja o tem, kako razumemo socialno aktivacijo ter o samih postopkih vašega dela v okviru

projekta?

Da

Ne

BLOK (8)  ( Q11-Q14 ) 

IF (9) Q11 = [1]

Q12 - Zanimajo nas podrobnosti vaše izkušnje na uvodnem izobraževanju. Prosimo, vrednotite spodnjih 7

trditev na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »se sploh ne strinjam«, 5 pa »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

Izobraževanja so

močno pripomogla k

mojemu

razumevanju

konteksta socialne

aktivacije.:

Izobraževanja so

močno pripomogla k

mojemu

razumevanju

bodočega načina

dela.:

Predavatelji so bili

razumljivi in jasni.:

Vsebine, ki so bile

podane, so bile

relevantne za moje

nadaljnje delo.:
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Materiali in gradiva,

ki smo jih pridobili,

so mi bili v veliko

pomoč.:

Usposabljanje bi

moralo biti

obsežnejše.:

Usposabljanje bi

moralo biti bolj

praktično

naravnano.:

BLOK (8)  ( Q11-Q14 ) 

IF (9) Q11 = [1]

Q13 - Če bi želeli glede usposabljanja kaj dodati, prosimo vpišite:

BLOK (8)  ( Q11-Q14 ) 

IF (10) Q11 = [2]

Q14 - Kako ste se usposobili za delo koordinatorja? Prosimo, opišite:

BLOK (11)  ( Q15-Q17 ) 

Q15 - Ali ste septembra 2017 sodelovali tudi na seminarju za deležnike v regiji?

Da, aktivno (kot predavatelj)

Da, kot poslušalec

Ne

BLOK (11)  ( Q15-Q17 ) 

IF (12) Q15 = [1]

Q16 - Ali ocenjujete, da ste deležnikom uspešno predstavili namen socialne aktivacije?

Da

Delno (pojasnite):

Ne (pojasnite):
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BLOK (11)  ( Q15-Q17 ) 

IF (13) Q15 = [2]

Q17 - Ali je bil namen socialne aktivacije na seminarju za deležnike ustrezno predstavljen? 

Da

Delno (pojasnite):

Ne (pojasnite):

BLOK (14)  ( Q18-Q22 ) 

Q18 - Zanimajo nas vaši začetki z delom koordinatorja:

Prosimo, vpišite

odgovor in pojasnite:

Kdo vas je v delo uvajal::

S kom ste komunicirali, ko ste potrebovali kakšne informacije::

Kako jasne in natančne so bile informacije, ki ste jih pridobili::

Morebitni drugi komentarji: :

BLOK (14)  ( Q18-Q22 ) 

Q19 - Katera gradiva (npr. protokole dela, navodila za ravnanje ipd.) ste do sedaj prejeli za vaše delo?

Koliko so vam bila ta gradiva v pomoč? 

BLOK (14)  ( Q18-Q22 ) 

Q20 - Ali ste si regijski koordinatorji razdelili delo (priprava mreže akterjev na ravni regije in vzdrževanje

mreže ter delo s kandidati in udeleženci) ali pa vsi opravljate enake aktivnosti?

Delo smo si razdelili.

Vsi opravljamo vse aktivnosti glede na potrebe delovnega procesa.

Drugo, kaj:

BLOK (14)  ( Q18-Q22 ) 

Q21 - Kako sodelujete z drugimi koordinatorji v vaši regiji? Prosimo, ocenite sodelovanje na lestvici 1-zelo

slabo; 2-slabo; 3-niti slabo niti dobro; 4-dobro; 5-zelo dobro. 

1 - Zelo slabo

2 - Slabo

3 - Niti slabo niti dobro
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4 - Dobro

5 - Zelo dobro

Ni relevantno

BLOK (14)  ( Q18-Q22 ) 

IF (15) Q21 = [1, 2, 3]

Q22 - Navedli ste, da ste s sodelovanjem srednje oz. manj zadovoljni. Prosimo, pojasnite svoj odgovor: 

BLOK (16)  ( Q23-Q28 ) 

Q23 - Kako pa ste zadovoljni s sodelovanjem s spodnjimi organizacijami? Če s katerim od spodaj

navedenih deležnikov ne sodelujete, prosimo označite polje »NR« (ni relevantno). Ocena 1  pomeni »zelo

nezadovoljen«, 5 pa »zelo zadovoljen«. 

1 - Zelo

nezadovoljen

2 -

Nezadovoljen

3 - Niti

nezadovoljen

niti zadovoljen

4 - Zadovoljen 5 - Zelo

zadovoljen

NR

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

drugih regij:
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BLOK (16)  ( Q23-Q28 ) 

IF (17) Q23a = [1, 2, 3] or Q23b = [1, 2, 3] or Q23c =

[1, 2, 3] or Q23d = [1, 2, 3] or Q23e = [1, 2, 3] or Q23f

= [1, 2, 3]

Q24 - Navedli ste, da ste bili s sodelovanjem s spodaj navedenimi organizacijami srednje ali manj

zadovoljni. Prosimo, pojasnite odgovore.

1

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 drugih regij:

BLOK (16)  ( Q23-Q28 ) 

Q25 - Ali ste sodelovali pri oblikovanju mreže akterjev v lokalnem okolju?

Da

Ne

BLOK (16)  ( Q23-Q28 ) 

IF (18) Q25 = [1]

Q26 - Kako je potekalo oblikovanje mreže akterjev? Prosimo, opišite proces:

BLOK (16)  ( Q23-Q28 ) 

Q27 - S katerimi od naštetih deležnikov v lokalnem okolju oz. regiji imate vsaj občasne stike (nekajkrat

letno), povezane s projektom socialne aktivacije. Prosimo, označite:

Možnih je več odgovorov

zdravstveni dom

šolski centri, Ljudske univerze

nevladne organizacije, ki izvajajo socialnovarstvene programe v regiji

druge nevladne in humanitarne organizacije

osebe, ki pokrivajo področje družbenih dejavnosti na občinah

knjižnice
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delodajalci v regiji

večgeneracijski centri

drugo, kaj:

BLOK (16)  ( Q23-Q28 ) 

IF (19) Q27 != []

Q28 - Kako ste zadovoljni s sodelovanjem z deležniki, ki ste jih vključili v mrežo. Za vsakega deležnika, ki

ste ga navedli pri vprašanju 5, prosimo ocenite sodelovanje. 1 pomeni »zelo nezadovoljen«, 5 pa »zelo

zadovoljen«. 

1 - Zelo

nezadovoljen

2 - Nezadovoljen 3 - Niti

nezadovoljen niti

zadovoljen

4 - Zadovoljen 5 - Zelo

zadovoljen

zdravstveni dom:

šolski centri, Ljudske

univerze:

nevladne

organizacije, ki

izvajajo

socialnovarstvene

programe v regiji:

druge nevladne in

humanitarne

organizacije:

osebe, ki pokrivajo

področje družbenih

dejavnosti na

občinah:

knjižnice:

delodajalci v regiji:

večgeneracijski

centri:

drugo::

BLOK (20)  ( Q29-Q30 nagovor pred bloki ) 

IF (21) Q7a = [1] or Q7b = [1]

Q29 - Ali ocenjujete, da z obstoječimi programi socialne aktivacije zadovoljivo odgovarjate na potrebe

uporabnikov?

Da

Ne
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BLOK (20)  ( Q29-Q30 nagovor pred bloki ) 

IF (22) Q29 = [2]

Q30 - Prosimo, pojasnite svoj odgovor:

BLOK (20)  ( Q29-Q30 nagovor pred bloki ) 

IF (23) Q7a = [1]

Q31 - Kot ste navedli v začetku vprašalnika, je število kratkih programov, ki se izvaja/-jo v vaši regiji, #Q8#.

V nadaljevanju vam bomo zastavili nekaj vprašanj za vsakega od navedenih programov.

BLOK (24)  ( 1. kratki ) 

IF (25) Q8 >= '1'

Q32 - Za prvega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca in

naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (24)  ( 1. kratki ) 

IF (25) Q8 >= '1'

Q33 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

BLOK (24)  ( 1. kratki ) 

IF (25) Q8 >= '1'

Q34 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju večkrat tedensko

V povprečju enkrat tedensko

V povprečju vsake dva tedna

V povprečju enkrat mesečno

stran 10 / 26



www.1ka.si Vprašalnik za koordinatorje socialne aktivacije

Redkeje

BLOK (24)  ( 1. kratki ) 

IF (25) Q8 >= '1'

IF (26) Q33 = [1, 2, 3]

Q35 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite vaš

odgovor.

BLOK (27)  ( 2. kratki ) 

IF (28) Q8 >= '2'

Q36 - Za drugega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca

in naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (27)  ( 2. kratki ) 

IF (28) Q8 >= '2'

Q37 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

BLOK (27)  ( 2. kratki ) 

IF (28) Q8 >= '2'

Q51a - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju večkrat tedensko

V povprečju enkrat tedensko

V povprečju vsake dva tedna

V povprečju enkrat mesečno

Redkeje
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BLOK (27)  ( 2. kratki ) 

IF (28) Q8 >= '2'

IF (29) Q37 = [1, 2, 3]

Q38 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite vaš

odgovor.

BLOK (30)  ( 3. kratki ) 

IF (31) Q8 >= '3'

Q39 - Za tretjega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca in

naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (30)  ( 3. kratki ) 

IF (31) Q8 >= '3'

Q40 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

BLOK (30)  ( 3. kratki ) 

IF (31) Q8 >= '3'

Q41 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju večkrat tedensko

V povprečju enkrat tedensko

V povprečju vsake dva tedna

V povprečju enkrat mesečno

Redkeje
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BLOK (30)  ( 3. kratki ) 

IF (31) Q8 >= '3'

IF (32) Q40 = [1, 2, 3]

Q42 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite vaš

odgovor.

BLOK (33)  ( 4. kratki ) 

IF (34) Q8 >= '4'

Q43 - Za četrtega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca

in naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (33)  ( 4. kratki ) 

IF (34) Q8 >= '4'

Q44 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

BLOK (33)  ( 4. kratki ) 

IF (34) Q8 >= '4'

Q45 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju večkrat tedensko

V povprečju enkrat tedensko

V povprečju vsake dva tedna

V povprečju enkrat mesečno

Redkeje

stran 13 / 26



www.1ka.si Vprašalnik za koordinatorje socialne aktivacije

BLOK (33)  ( 4. kratki ) 

IF (34) Q8 >= '4'

IF (35) Q44 = [1, 2, 3]

Q46 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite vaš

odgovor.

BLOK (36)  ( 5. kratki ) 

IF (37) Q8 >= '5'

Q47 - Za petega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca in

naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (36)  ( 5. kratki ) 

IF (37) Q8 >= '5'

Q48 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

BLOK (36)  ( 5. kratki ) 

IF (37) Q8 >= '5'

Q49 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju večkrat tedensko

V povprečju enkrat tedensko

V povprečju vsake dva tedna

V povprečju enkrat mesečno

Redkeje
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BLOK (36)  ( 5. kratki ) 

IF (37) Q8 >= '5'

IF (38) Q48 = [1, 2, 3]

Q50 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite vaš

odgovor.

BLOK (39)  ( 6. kratki ) 

IF (40) Q8 >= '6'

Q51 - Za šestega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca

in naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (39)  ( 6. kratki ) 

IF (40) Q8 >= '6'

Q52 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

BLOK (39)  ( 6. kratki ) 

IF (40) Q8 >= '6'

Q53 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju večkrat tedensko

V povprečju enkrat tedensko

V povprečju vsake dva tedna

V povprečju enkrat mesečno

Redkeje
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BLOK (39)  ( 6. kratki ) 

IF (40) Q8 >= '6'

IF (41) Q52 = [1, 2, 3]

Q54 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite vaš

odgovor.

BLOK (42)  ( 7. kratki ) 

IF (43) Q8 >= '7'

Q55 - Za sedmega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca

in naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (42)  ( 7. kratki ) 

IF (43) Q8 >= '7'

Q56 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

BLOK (42)  ( 7. kratki ) 

IF (43) Q8 >= '7'

Q57 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju večkrat tedensko

V povprečju enkrat tedensko

V povprečju vsake dva tedna

V povprečju enkrat mesečno

Redkeje
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BLOK (42)  ( 7. kratki ) 

IF (43) Q8 >= '7'

IF (44) Q56 = [1, 2, 3]

Q58 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite vaš

odgovor.

BLOK (45)  ( 8. kratki ) 

IF (46) Q8 >= '8'

Q59 - Za osmega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca

in naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (45)  ( 8. kratki ) 

IF (46) Q8 >= '8'

Q60 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

BLOK (45)  ( 8. kratki ) 

IF (46) Q8 >= '8'

Q61 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju večkrat tedensko

V povprečju enkrat tedensko

V povprečju vsake dva tedna

V povprečju enkrat mesečno

Redkeje
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BLOK (45)  ( 8. kratki ) 

IF (46) Q8 >= '8'

IF (47) Q60 = [1, 2, 3]

Q62 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite vaš

odgovor.

BLOK (48)  ( nagovor 2 ) 

IF (49) Q7b = [1]

Q63 - Kot ste navedli v začetku vprašalnika, je število dolgih programov, ki se izvaja/-jo v vaši regiji, #Q9#.

V nadaljevanju vam bomo zastavili nekaj vprašanj za vsakega od navedenih programov.

BLOK (50)  ( 1. dolgi ) 

IF (51) Q9 >= '1'

Q64 - Za prvega od dolgih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite izvajalsko organizacijo in

naziv programa. 

Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (50)  ( 1. dolgi ) 

IF (51) Q9 >= '1'

Q65 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

BLOK (50)  ( 1. dolgi ) 

IF (51) Q9 >= '1'

Q66 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju večkrat tedensko

V povprečju enkrat tedensko

V povprečju vsake dva tedna
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V povprečju enkrat mesečno 

Redkeje

BLOK (50)  ( 1. dolgi ) 

IF (51) Q9 >= '1'

IF (52) Q65 = [1, 2, 3]

Q67 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite vaš

odgovor.

BLOK (53)  ( 2. dolgi ) 

IF (54) Q9 >= '2'

Q68 - Za drugega od dolgih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite izvajalsko organizacijo

in naziv programa. 

Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (53)  ( 2. dolgi ) 

IF (54) Q9 >= '2'

Q69 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

BLOK (53)  ( 2. dolgi ) 

IF (54) Q9 >= '2'

Q70 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju večkrat tedensko

V povprečju enkrat tedensko

V povprečju vsake dva tedna

V povprečju enkrat mesečno
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Redkeje

BLOK (53)  ( 2. dolgi ) 

IF (54) Q9 >= '2'

IF (55) Q69 = [1, 2, 3]

Q71 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite vaš

odgovor.

BLOK (56)  ( 3. dolgi ) 

IF (57) Q9 >= '3'

Q72 - Za tretjega od dolgih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite izvajalsko organizacijo in

naziv programa. 

Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (56)  ( 3. dolgi ) 

IF (57) Q9 >= '3'

Q73 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

BLOK (56)  ( 3. dolgi ) 

IF (57) Q9 >= '3'

Q74 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju večkrat tedensko

V povprečju enkrat tedensko

V povprečju vsake dva tedna

V povprečju enkrat mesečno

Redkeje
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BLOK (56)  ( 3. dolgi ) 

IF (57) Q9 >= '3'

IF (58) Q73 = [1, 2, 3]

Q75 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite vaš

odgovor.

BLOK (59)  ( 4. dolgi ) 

IF (60) Q9 >= '4'

Q76 - Za četrtega od dolgih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite izvajalsko organizacijo in

naziv programa. 

Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (59)  ( 4. dolgi ) 

IF (60) Q9 >= '4'

Q77 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

BLOK (59)  ( 4. dolgi ) 

IF (60) Q9 >= '4'

Q78 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju večkrat tedensko

V povprečju enkrat tedensko

V povprečju vsake dva tedna

V povprečju enkrat mesečno

Redkeje
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BLOK (59)  ( 4. dolgi ) 

IF (60) Q9 >= '4'

IF (61) Q77 = [1, 2, 3]

Q79 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite vaš

odgovor.

BLOK (62)  ( 5. dolgi ) 

IF (63) Q9 >= '5'

Q80 - Za petega od dolgih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite izvajalsko organizacijo in

naziv programa. 

Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (62)  ( 5. dolgi ) 

IF (63) Q9 >= '5'

Q81 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

BLOK (62)  ( 5. dolgi ) 

IF (63) Q9 >= '5'

Q82 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju večkrat tedensko

V povprečju enkrat tedensko

V povprečju vsake dva tedna

V povprečju enkrat mesečno

Redkeje
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BLOK (62)  ( 5. dolgi ) 

IF (63) Q9 >= '5'

IF (64) Q81 = [1, 2, 3]

Q83 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite vaš

odgovor.

BLOK (65)  ( Q35-Q42 ) 

IF (66) Q7b = [1]

Q84 - Ali ste imeli pri pripravi in izvedbi informativnih srečanj za dolge programe kakršnekoli težave? 

Da

Ne

BLOK (65)  ( Q35-Q42 ) 

IF (66) Q7b = [1]

IF (67) Q84 = [1]

Q85 - S katerimi težavami ste se soočili?

BLOK (65)  ( Q35-Q42 ) 

IF (66) Q7b = [1]

Q86 - Kako danes ocenjujete izvedbo informativnih delavnic? Kaj bi danes spremenili oz. izpeljali drugače?

BLOK (65)  ( Q35-Q42 ) 

IF (66) Q7b = [1]

Q87 - Ali ste se pri pripravi individualnih načrtov (dogovorov) z uporabniki (kandidati za vključitev v dolg

program SA) srečali s kakšnimi težavami? 

Da

Ne
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BLOK (65)  ( Q35-Q42 ) 

IF (66) Q7b = [1]

IF (68) Q87 = [1]

Q88 - S katerimi težavami ste se soočili? Kako ste te težave premostili?

BLOK (65)  ( Q35-Q42 ) 

IF (66) Q7b = [1]

Q89 - Prosimo, vpišite:

Vpišite vrednosti

povprečno število individualnih razgovorov z eno osebo::

povprečen čas trajanja razgovora::

BLOK (65)  ( Q35-Q42 ) 

IF (66) Q7b = [1]

Q90 - Vpišite morebitna pojasnila k vprašanju:

BLOK (65)  ( Q35-Q42 ) 

IF (66) Q7b = [1]

Q91 - Zaznati je visok osip med osebami, ki so podpisale soglasje za vključitev v socialno aktivacijo, ter

osebami, ki so dejansko sklenile individualni dogovor in podpisale pogodbo za vključitev v program. Ali je

situacija pri vas podobna?

Da

Ne

BLOK (65)  ( Q35-Q42 ) 

IF (66) Q7b = [1]

IF (69) Q91 = [1]

Q92 - Kateri so bili glavni razlogi, da so nekatere osebe, ki so podpisale soglasje za vključitev v socialno

aktivacijo, od tega potem odstopile oz. z njimi niste podpisali individualnega dogovora in se niso vključile

v program socialne aktivacije?
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BLOK (70)  ( Q43-Q47 ) 

IF (71) Q7a = [1] or Q7b = [1]

Q93 - S kakšnimi izzivi se srečujete pri delu z uporabniki? Kako ste se soočili z vprašanjem motivacije

uporabnikov za vključitev?

BLOK (70)  ( Q43-Q47 ) 

Q94 - Za katere skupine uporabnikov je, po vašem mnenju, socialna aktivacija najustreznejša? 

BLOK (70)  ( Q43-Q47 ) 

Q95 - Ali imate vzpostavljeno intervizijo? 

Da, intervizija je vzpostavljena.

Da, pričenjamo z njeno vzpostatvijo.

Ne.

BLOK (70)  ( Q43-Q47 ) 

IF (72) Q95 = [3]

Q96 - Ali se vam zdi, da bi jo potrebovali?

1 - Sploh ne

2 - Ne

3 - Niti ne niti da

4 - Da

5 - Da, nujno

BLOK (70)  ( Q43-Q47 ) 

Q97 - Ali bi potrebovali zunanje strokovnjake, ki bi vam občasno svetovali pri delu z uporabniki

(supervizija)?

1 - Sploh ne

2 - Ne

3 - Niti ne niti da
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4 - Da

5 - Da, nujno

Ne vem, ne znam se odločiti.

BLOK (73)  ( Q48-Q49 ) 

Q98 - Kakšno je vaše mnenje o smiselnosti in učinkovitosti programov socialne aktivacije, kot so trenutno

zastavljeni?

BLOK (73)  ( Q48-Q49 ) 

Q99 - Kaj vas osebno najbolj motivira pri vašem delu?

BLOK (73)  ( Q48-Q49 ) 

Q100 - Prišli ste do konca vprašalnika. Želite dodati ali poudariti še karkoli, kar ni bilo zajeto do sedaj?
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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 prvi fazi spremljanja in sprotnega evalviranja

projekta socialne aktivacije se osredotočamo na izkušnje pri vzpostavitvi sistema socialne aktivacije in na izkušnje

sodelovanja ključnih deležnikov v njem. V tem okviru smo pripravili tudi vprašalnik za kontaktne osebe za socialno

aktivacijo na CSD, s katerim želimo zbrati vaše izkušnje, ocene in poglede na vaše delo oz. vašo vlogo v okviru

socialne aktivacije do sedaj.

Na vsakem CSD izpolnite le en vprašalnik (tudi če je kontaktnih oseb več ali če več oseb s CSD sodeluje pri

socialni aktivaciji). Prosimo vas, da v primeru, da je na vašem CSD kontaktnih oseb za socialno aktivacijo več ali

da pri socialni aktivaciji sodeluje več oseb, vprašalnik izpolnite skupaj oz. da se pred ali med izpolnjevanjem

vprašalnika med seboj pogovorite. Želeli bi namreč, da odgovori odražajo mnenja tistih oseb na posameznem

CSD, ki sodelujejo pri socialni aktivaciji. Vprašalnik NI namenjen koordinatorjem socialne aktivacije (za njih je bil

pripravljen poseben vprašalnik).  

Do vprašalnika dostopate z unikatno kodo za vaš CSD. Izpolnjevanje lahko kadarkoli prekinete, vaši odgovori se

bodo shranili in (z istim geslom za dostop) lahko nadaljujete kasneje. 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 pol ure časa.

Vaš izpolnjen vprašalnik pričakujemo do 21.05.2018. Če imate kakšna vprašanja ali tehnične težave, nas

kontaktirajte (spremljanje.sa@siol.net). 

Z odgovarjanjem na vprašanja začnete s klikom na gumb 'Naslednja stran'. 

Hvala za vaš čas in dragocene odgovore!

BLOK (1)  ( Q1-Q5 ) 

Q1 - Vpišite, za kateri CSD izpolnjujete vprašalnik:

BLOK (1)  ( Q1-Q5 ) 

Q2 - Ali se v vaši regiji izvajajo kratki programi socialne aktivacije?

Da

Ne

BLOK (1)  ( Q1-Q5 ) 

IF (2) Q2 = [1]

Q3 - Prosimo, vpišite število kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji:
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BLOK (1)  ( Q1-Q5 ) 

Q4 - Ali se v vaši regiji izvajajo dolgi programi socialne aktivacije?

Da

Ne

BLOK (1)  ( Q1-Q5 ) 

IF (3) Q4 = [1]

Q5 - Prosimo, vpišite število dolgih programov, ki se izvajajo v vaši regiji:

BLOK (4)  ( 1. kratki ) 

IF (5) Q3 >= '1'

Q6 - Za prvega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca in

naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (4)  ( 1. kratki ) 

IF (5) Q3 >= '1'

Q7 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca.

BLOK (4)  ( 1. kratki ) 

IF (5) Q3 >= '1'

Q8 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev
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Nimamo stikov

BLOK (4)  ( 1. kratki ) 

IF (5) Q3 >= '1'

IF (6) Q7 = [1, 2, 3]

Q9 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (7)  ( 2. kratki ) 

IF (8) Q3 >= '2'

Q10 - Za drugega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca

in naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (7)  ( 2. kratki ) 

IF (8) Q3 >= '2'

Q11 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca. 

BLOK (7)  ( 2. kratki ) 

IF (8) Q3 >= '2'

Q12 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (7)  ( 2. kratki ) 

IF (8) Q3 >= '2'

IF (9) Q11 = [1, 2, 3]

Q13 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (10)  ( 3. kratki ) 

IF (11) Q3 >= '3'

Q14 - Za tretjega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca in

naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (10)  ( 3. kratki ) 

IF (11) Q3 >= '3'

Q15 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca. 

BLOK (10)  ( 3. kratki ) 

IF (11) Q3 >= '3'

Q16 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (10)  ( 3. kratki ) 

IF (11) Q3 >= '3'

IF (12) Q15 = [1, 2, 3]

Q17 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (13)  ( 4. kratki ) 

IF (14) Q3 >= '4'

Q18 - Za četrtega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca

in naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (13)  ( 4. kratki ) 

IF (14) Q3 >= '4'

Q19 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca. 

BLOK (13)  ( 4. kratki ) 

IF (14) Q3 >= '4'

Q20 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (13)  ( 4. kratki ) 

IF (14) Q3 >= '4'

IF (15) Q19 = [1, 2, 3]

Q21 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (16)  ( 5. kratki ) 

IF (17) Q3 >= '5'

Q22 - Za petega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca in

naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (16)  ( 5. kratki ) 

IF (17) Q3 >= '5'

Q23 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca. 

BLOK (16)  ( 5. kratki ) 

IF (17) Q3 >= '5'

Q24 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (16)  ( 5. kratki ) 

IF (17) Q3 >= '5'

IF (18) Q23 = [1, 2, 3]

Q25 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (19)  ( 6. kratki ) 

IF (20) Q3 >= '6'

Q26 - Za šestega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca

in naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (19)  ( 6. kratki ) 

IF (20) Q3 >= '6'

Q27 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca. 

BLOK (19)  ( 6. kratki ) 

IF (20) Q3 >= '6'

Q28 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (19)  ( 6. kratki ) 

IF (20) Q3 >= '6'

IF (21) Q27 = [1, 2, 3]

Q29 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (22)  ( 7. kratki ) 

IF (23) Q3 >= '7'

Q30 - Za sedmega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca

in naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (22)  ( 7. kratki ) 

IF (23) Q3 >= '7'

Q31 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca. 

BLOK (22)  ( 7. kratki ) 

IF (23) Q3 >= '7'

Q32 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (22)  ( 7. kratki ) 

IF (23) Q3 >= '7'

IF (24) Q31 = [1, 2, 3]

Q33 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (25)  ( 8. kratki ) 

IF (26) Q3 >= '8'

Q34 - Za osmega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca

in naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (25)  ( 8. kratki ) 

IF (26) Q3 >= '8'

Q35 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca. 

BLOK (25)  ( 8. kratki ) 

IF (26) Q3 >= '8'

Q36 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (25)  ( 8. kratki ) 

IF (26) Q3 >= '8'

IF (27) Q35 = [1, 2, 3]

Q37 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (28)  ( 1. dolgi ) 

IF (29) Q5 >= '1'

Q38 - Za prvega od dolgih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite izvajalsko organizacijo in

naziv programa.  

Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (28)  ( 1. dolgi ) 

IF (29) Q5 >= '1'

Q39 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca. 

BLOK (28)  ( 1. dolgi ) 

IF (29) Q5 >= '1'

Q40 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (28)  ( 1. dolgi ) 

IF (29) Q5 >= '1'

IF (30) Q39 = [1, 2, 3]

Q41 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (31)  ( 2. dolgi ) 

IF (32) Q5 >= '2'

Q42 - Za drugega od dolgih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite izvajalsko organizacijo

in naziv programa.  

Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (31)  ( 2. dolgi ) 

IF (32) Q5 >= '2'

Q43 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca.

BLOK (31)  ( 2. dolgi ) 

IF (32) Q5 >= '2'

Q44 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (31)  ( 2. dolgi ) 

IF (32) Q5 >= '2'

IF (33) Q43 = [1, 2, 3]

Q45 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (34)  ( 3. dolgi ) 

IF (35) Q5 >= '3'

Q46 - Za tretjega od dolgih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite izvajalsko organizacijo in

naziv programa.  

Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (34)  ( 3. dolgi ) 

IF (35) Q5 >= '3'

Q47 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca. 

BLOK (34)  ( 3. dolgi ) 

IF (35) Q5 >= '3'

Q48 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (34)  ( 3. dolgi ) 

IF (35) Q5 >= '3'

IF (36) Q47 = [1, 2, 3]

Q49 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (37)  ( 4. dolgi ) 

IF (38) Q5 >= '4'

Q50 - Za četrtega od dolgih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite izvajalsko organizacijo in

naziv programa.  

Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (37)  ( 4. dolgi ) 

IF (38) Q5 >= '4'

Q51 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca. 

BLOK (37)  ( 4. dolgi ) 

IF (38) Q5 >= '4'

Q52 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (37)  ( 4. dolgi ) 

IF (38) Q5 >= '4'

IF (39) Q51 = [1, 2, 3]

Q53 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (40)  ( 5. dolgi ) 

IF (41) Q5 >= '5'

Q54 - Za petega od dolgih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite izvajalsko organizacijo in

naziv programa.  

Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (40)  ( 5. dolgi ) 

IF (41) Q5 >= '5'

Q55 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca. 

BLOK (40)  ( 5. dolgi ) 

IF (41) Q5 >= '5'

Q56 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (40)  ( 5. dolgi ) 

IF (41) Q5 >= '5'

IF (42) Q55 = [1, 2, 3]

Q57 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (43)  ( Q18-Q21 ) 

Q58 - Prosimo, vpišite število ljudi, ki na vašem CSD sodelujejo v projektu socialne aktivacije:

BLOK (43)  ( Q18-Q21 ) 

Q59 - Prosimo, označite, na katerih področjih te osebe sicer delujejo:

Možnih je več odgovorov

Prva socialna pomoč

Pravice iz javnih sredstev

Drugo, kaj:

BLOK (43)  ( Q18-Q21 ) 

Q60 - V začetku nas zanima nekaj podrobnosti o vašem delu pred začetkom izvajanja projekta. Ali ste pred

začetkom izvajanja projekta socialne aktivacije že imeli jasne informacije o:

1 - Zelo slaba

informiranost

2 - Slaba

informiranost

3 - Niti slaba niti

dobra

informiranost

4 - Dobra

informiranost

5 - Zelo dobra

informiranost

... namenu izvajanja

projekta socialne

aktivacije?:

... okvirnem poteku

izvajanja projekta

socialne aktivacije?:
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BLOK (43)  ( Q18-Q21 ) 

IF (44) Q60a = [1, 2, 3] or Q60b = [1, 2, 3]

Q61 - Navedli ste, da je bila informiranost pred začetkom izvajanja socialne aktivacije srednja ali slabša.

Prosimo, pojasnite svoje odgovore:

1

Informiranost o namenu izvajanja projekta:

Informiranost o okvirnem poteku izvajanja projekta  :

BLOK (45)  ( Q22-Q24 ) 

Q62 - Ali ste se tekom priprav na izvajanje pilotnega projekta socialne aktivacije udeležili krajšega

izobraževanja o tem, kako razumemo socialno aktivacijo ter o samih postopkih vašega dela v okviru

projekta.

Da

Ne

BLOK (45)  ( Q22-Q24 ) 

IF (46) Q62 = [1]

Q63 - Zanimajo nas podrobnosti vaše izkušnje na tem izobraževanju. Prosimo, vrednotite spodnjih sedem

trditev na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 5 pa »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

Izobraževanja so

močno pripomogla k

našemu

razumevanju

konteksta socialne

aktivacije.:

Izobraževanja so

močno pripomogla k

našemu

razumevanju

bodočega načina

dela.:

Predavatelji so bili

razumljivi in jasni.:

Vsebine, ki so bile

podane, so bile

relevantne za naše

nadaljnje delo.:
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Materiali in gradiva,

ki smo jih pridobili,

so nam bili v veliko

pomoč.:

Usposabljanje bi

moralo biti

obsežnejše.:

Usposabljanje bi

moralo biti bolj

praktično

naravnano.:

BLOK (45)  ( Q22-Q24 ) 

IF (46) Q62 = [1]

Q64 - Če bi želeli glede usposabljanja kaj dodati, prosimo vpišite:

BLOK (47)  ( Q25-Q27 ) 

Q65 - Katera gradiva (npr. protokole dela, navodila za ravnanje ipd.) ste do sedaj prejeli za vaše delo?

Koliko so vam bila ta gradiva v pomoč? 

BLOK (47)  ( Q25-Q27 ) 

Q66 - Kako ste zadovoljni s sodelovanjem s spodaj navedenimi deležniki v okviru projekta socialne

aktivacije. Če s katerim od deležnikov ne sodelujete, prosimo označite polje »NR« (ni relevantno). Ocena 1 

pomeni »povsem nezadovoljen«, 5 pa »povsem zadovoljen«. 

1 - Povsem

nezadovoljen

2 -

Nezadovoljen

3 - Niti

nezadovoljen

niti zadovoljen

4 - Zadovoljen 5 - Povsem

zadovoljen

NR

Koordinatorji

socialne

aktivacije:
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Ministrstvo za

delo, družino,

socialne

zadeve in

enake

možnosti:

Zavod RS za

zaposlovanje

oz. uradi za

delo:

Ostali centri

za socialno

delo:

Izvajalci

programov:

Drugo, kaj::

BLOK (47)  ( Q25-Q27 ) 

IF (48) Q66a = [1, 2, 3] or Q66b = [1, 2, 3] or Q66c =

[1, 2, 3] or Q66d = [1, 2, 3] or Q66e = [1, 2, 3] or Q66f

= [1, 2, 3]

Q67 - Navedli ste, da ste s sodelovanjem s spodnjimi deležniki srednje oz. manj zadovoljni. Prosimo,

pojasnite svoj odgovor:

1

Koordinatorji socialne aktivacije:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

Zavod RS za zaposlovanje oz. uradi za delo:

Ostali centri za socialno delo:

Izvajalci programov:

Drugo, kaj::

BLOK (49)  ( Q28-Q32 ) 

Q68 - Posebej nas zanima vaše sodelovanje s koordinatorji socialne aktivacije. Kako komentirate

ustreznost razdelitve vlog med vami in koordinatorji? Navedite še druge morebitne težave, s katerimi se

srečujete pri sodelovanju s koordinatorji:
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BLOK (49)  ( Q28-Q32 ) 

Q69 - S kom komunicirate, ko potrebujete kakšne informacije oz. odgovore o izvajanju projekta (prosimo,

naštejte)?

BLOK (49)  ( Q28-Q32 ) 

Q70 - Ali so informacije o izvajanju projekta, ki jih pridobite ...

1 - Ne 2 - Deloma ne 3 - Niti ne niti

da

4 - Deloma da 5 - Da Ni relevantno

... jasne?:

... natančne?:

BLOK (49)  ( Q28-Q32 ) 

IF (50) Q70a = [1, 2, 3] or Q70b = [1, 2, 3]

Q71 - Navedli ste, da so pridobljene informacije o izvajanju projekta srednje ali manj jasne oz. natančne.

Prosimo, pojasnite svoje odgovore.

1

Jasnost informacij::

Natančnost informacij::

BLOK (49)  ( Q28-Q32 ) 

IF (51) Q2 = [1]

Q72 - Ali so bila navodila, ki ste jih prejeli glede priprave nabora kandidatov za programe... 

1 - Ne 2 - Deloma ne 3 - Niti ne niti

da

4 - Deloma da 5 - Da Ni relevantno

... jasna?:

...

pravočasna?:

BLOK (49)  ( Q28-Q32 ) 

IF (52) Q72a = [1, 2, 3] or Q72b = [1, 2, 3]

Q73 - Navedli ste, da so bila navodila glede priprave nabora kandidatov za programe srednje ali manj jasna

oz. pravočasna. Prosimo, pojasnite svoje odgovore:

1

Jasnost navodil::
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Pravočasnost navodil::

BLOK (53)  ( Q33-Q38 ) 

IF (54) Q2 = [1] or Q4 = [1]

Q74 - Ali ste imeli pri pripravi nabora kandidatov za programe kakšne težave?

Da

Ne

Nismo pripravljali seznama kandidatov.

BLOK (53)  ( Q33-Q38 ) 

IF (54) Q2 = [1] or Q4 = [1]

IF (55) Q74 = [1]

Q75 - Prosimo, pojasnite, s katerimi težavami ste se soočili:

BLOK (53)  ( Q33-Q38 ) 

IF (54) Q2 = [1] or Q4 = [1]

IF (56) Q74 = [1, 2]

Q76 - Ali ste s kandidati za vključitev v programe (osebami iz nabora) opravili kakšen razgovor?

Da, z vsemi

Da, z večino

Da, z manjšino

Ne

BLOK (53)  ( Q33-Q38 ) 

IF (54) Q2 = [1] or Q4 = [1]

IF (56) Q74 = [1, 2]

IF (57) Q76 = [1, 2, 3]

Q77 - Na kakšne načine ste opravili razgovore?

Možnih je več odgovorov

Osebno

Preko telefona

Drugo, kaj:
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BLOK (53)  ( Q33-Q38 ) 

IF (54) Q2 = [1] or Q4 = [1]

Q78 - Ali ste sodelovali tudi pri izvedbi informativnih delavnic?

Da, kot organizatorji

Da, kot podpora organizatorju

Da, kot udeleženci

Ne, nismo sodelovali

Ne, nismo izvedli informativnih delavnic

BLOK (53)  ( Q33-Q38 ) 

IF (54) Q2 = [1] or Q4 = [1]

IF (58) Q78 = [1, 2]

Q79 - Kako danes ocenjujete izvedbo informativnih delavnic? Kaj bi danes spremenili oz. izpeljali drugače?

BLOK (53)  ( Q33-Q38 ) 

IF (54) Q2 = [1] or Q4 = [1]

IF (59) Q78 = [3]

Q80 - Kako danes ocenjujete izvedbo informativnih delavnic? 

BLOK (60)  ( Q39-Q43 ) 

IF (61) Q2 = [1] or Q4 = [1]

Q81 - Ali programi socialne aktivacije v kakršnemkoli smislu vplivajo na delo medinstitucionalnih komisij

CSD/UD oz. ali se oboje povezuje? 

Da

Ne
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BLOK (60)  ( Q39-Q43 ) 

IF (61) Q2 = [1] or Q4 = [1]

Q82 - Prosimo, pojasnite svoj odgovor:

BLOK (60)  ( Q39-Q43 ) 

IF (61) Q2 = [1] or Q4 = [1]

Q83 - Ali ocenjujete, da z obstoječimi programi socialne aktivacije zadovoljivo odgovarjate na potrebe

uporabnikov?

Da

Ne

BLOK (60)  ( Q39-Q43 ) 

IF (61) Q2 = [1] or Q4 = [1]

IF (62) Q83 = [2]

Q84 - Prosimo, pojasnite svoj odgovor:

BLOK (60)  ( Q39-Q43 ) 

IF (61) Q2 = [1] or Q4 = [1]

IF (63) Q2 = [1]

Q85 - Kako ste se soočili z vprašanjem motivacije uporabnikov za vključitev? 

BLOK (64)  ( Q44-Q48 ) 

Q86 - Za katere skupine uporabnikov je, po vašem mnenju, socialna aktivacija najustreznejša? 
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BLOK (64)  ( Q44-Q48 ) 

Q87 - Kakšno je vaše mnenje o smiselnosti in učinkovitosti programov socialne aktivacije, kot so trenutno

zastavljeni?

BLOK (64)  ( Q44-Q48 ) 

Q88 - 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?

BLOK (64)  ( Q44-Q48 ) 

Q89 - Prišli ste do konca vprašalnika. Želite dodati ali poudariti še karkoli, kar ni bilo zajeto do sedaj?
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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 prvi fazi spremljanja in sprotnega evalviranja

projekta socialne aktivacije se osredotočamo na izkušnje pri vzpostavitvi sistema socialne aktivacije in na izkušnje

sodelovanja ključnih deležnikov v njem. V tem okviru smo pripravili tudi vprašalnik za osebe (svetovalce) na

uradih za delo, ki sodelujete pri projektu socialne aktivacije (priprava nabora brezposelnih oseb za programe

socialne aktivacije,  motiviranje brezposelnih oseb za vključitev, sodelovanje s koordinatorji SA in s CSD). Z

vprašalnikom želimo zbrati vaše izkušnje, ocene in poglede na vaše delo oz. vašo vlogo v okviru socialne

aktivacije do sedaj. 

Na vsakem uradu za delo izpolnite le en vprašalnik (tudi kadar je svetovalcev, ki sodelujete pri socialni aktivaciji

več). Kadar je na uradu za delo v projekt socialne aktivacije vpetih več oseb (svetovalcev), vas prosimo, da

vprašalnik izpolnite skupaj oz. da se pred ali med izpolnjevanjem vprašalnika med seboj pogovorite. 

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 pol ure časa. Vaš izpolnjen vprašalnik

pričakujemo do 22.05.2018. Če imate kakšna vprašanja ali tehnične težave, nas kontaktirajte

(spremljanje.sa@siol.net). 

Z odgovarjanjem na vprašanja začnete s klikom na gumb 'Naslednja stran'. 

Hvala za vaš čas in dragocene odgovore!

 

BLOK (1)  ( Q1-Q5 ) 

Q1 - Vpišite, za kateri urad za delo izpolnjujete vprašalnik:

BLOK (1)  ( Q1-Q5 ) 

Q2 - Ali se v vaši regiji izvajajo kratki programi socialne aktivacije?

Da

Ne

BLOK (1)  ( Q1-Q5 ) 

IF (2) Q2 = [1]

Q3 - Prosimo, vpišite število kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji:
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BLOK (1)  ( Q1-Q5 ) 

Q4 - Ali se v vaši regiji izvajajo dolgi programi socialne aktivacije?

Da

Ne

BLOK (1)  ( Q1-Q5 ) 

IF (3) Q4 = [1]

Q5 - Prosimo, vpišite število dolgih programov, ki se izvajajo v vaši regiji:

BLOK (4)  ( 1. kratki ) 

IF (5) Q3 >= '1'

Q6 - Za prvega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca in

naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (4)  ( 1. kratki ) 

IF (5) Q3 >= '1'

Q7 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca

BLOK (4)  ( 1. kratki ) 

IF (5) Q3 >= '1'

Q8 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev
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Nimamo stikov

BLOK (4)  ( 1. kratki ) 

IF (5) Q3 >= '1'

IF (6) Q7 = [1, 2, 3]

Q9 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (7)  ( 2. kratki ) 

IF (8) Q3 >= '2'

Q10 - Za drugega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca

in naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (7)  ( 2. kratki ) 

IF (8) Q3 >= '2'

Q11 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca 

BLOK (7)  ( 2. kratki ) 

IF (8) Q3 >= '2'

Q12 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (7)  ( 2. kratki ) 

IF (8) Q3 >= '2'

IF (9) Q11 = [1, 2, 3]

Q13 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (10)  ( 3. kratki ) 

IF (11) Q3 >= '3'

Q14 - Za tretjega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca in

naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (10)  ( 3. kratki ) 

IF (11) Q3 >= '3'

Q15 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca 

BLOK (10)  ( 3. kratki ) 

IF (11) Q3 >= '3'

Q16 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (10)  ( 3. kratki ) 

IF (11) Q3 >= '3'

IF (12) Q15 = [1, 2, 3]

Q17 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (13)  ( 4. kratki ) 

IF (14) Q3 >= '4'

Q18 - Za četrtega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca

in naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (13)  ( 4. kratki ) 

IF (14) Q3 >= '4'

Q19 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca 

BLOK (13)  ( 4. kratki ) 

IF (14) Q3 >= '4'

Q20 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (13)  ( 4. kratki ) 

IF (14) Q3 >= '4'

IF (15) Q19 = [1, 2, 3]

Q21 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (16)  ( 5. kratki ) 

IF (17) Q3 >= '5'

Q22 - Za petega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca in

naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (16)  ( 5. kratki ) 

IF (17) Q3 >= '5'

Q23 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca 

BLOK (16)  ( 5. kratki ) 

IF (17) Q3 >= '5'

Q24 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (16)  ( 5. kratki ) 

IF (17) Q3 >= '5'

IF (18) Q23 = [1, 2, 3]

Q25 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (19)  ( 6. kratki ) 

IF (20) Q3 >= '6'

Q26 - Za šestega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca

in naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (19)  ( 6. kratki ) 

IF (20) Q3 >= '6'

Q27 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca 

BLOK (19)  ( 6. kratki ) 

IF (20) Q3 >= '6'

Q28 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (19)  ( 6. kratki ) 

IF (20) Q3 >= '6'

IF (21) Q27 = [1, 2, 3]

Q29 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (22)  ( 7. kratki ) 

IF (23) Q3 >= '7'

Q30 - Za sedmega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca

in naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (22)  ( 7. kratki ) 

IF (23) Q3 >= '7'

Q31 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca 

BLOK (22)  ( 7. kratki ) 

IF (23) Q3 >= '7'

Q32 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov

stran 9 / 23



www.1ka.si Vprašalnik za UD

BLOK (22)  ( 7. kratki ) 

IF (23) Q3 >= '7'

IF (24) Q31 = [1, 2, 3]

Q33 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (25)  ( 8. kratki ) 

IF (26) Q3 >= '8'

Q34 - Za osmega od kratkih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite tip programa, izvajalca

in naziv programa. 

Tip programa (a/b/c) Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (25)  ( 8. kratki ) 

IF (26) Q3 >= '8'

Q35 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca 

BLOK (25)  ( 8. kratki ) 

IF (26) Q3 >= '8'

Q36 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (25)  ( 8. kratki ) 

IF (26) Q3 >= '8'

IF (27) Q35 = [1, 2, 3]

Q37 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (28)  ( 1. dolgi ) 

IF (29) Q5 >= '1'

Q38 - Za prvega od dolgih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite izvajalsko organizacijo in

naziv programa.  

Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (28)  ( 1. dolgi ) 

IF (29) Q5 >= '1'

Q39 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca 

BLOK (28)  ( 1. dolgi ) 

IF (29) Q5 >= '1'

Q40 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (28)  ( 1. dolgi ) 

IF (29) Q5 >= '1'

IF (30) Q39 = [1, 2, 3]

Q41 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (31)  ( 2. dolgi ) 

IF (32) Q5 >= '2'

Q42 - Za drugega od dolgih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite izvajalsko organizacijo

in naziv programa.  

Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (31)  ( 2. dolgi ) 

IF (32) Q5 >= '2'

Q43 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca 

BLOK (31)  ( 2. dolgi ) 

IF (32) Q5 >= '2'

Q44 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (31)  ( 2. dolgi ) 

IF (32) Q5 >= '2'

IF (33) Q43 = [1, 2, 3]

Q45 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (34)  ( 3. dolgi ) 

IF (35) Q5 >= '3'

Q46 - Za tretjega od dolgih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite izvajalsko organizacijo in

naziv programa.  

Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (34)  ( 3. dolgi ) 

IF (35) Q5 >= '3'

Q47 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca 

BLOK (34)  ( 3. dolgi ) 

IF (35) Q5 >= '3'

Q48 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (34)  ( 3. dolgi ) 

IF (35) Q5 >= '3'

IF (36) Q47 = [1, 2, 3]

Q49 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (37)  ( 4. dolgi ) 

IF (38) Q5 >= '4'

Q50 - Za četrtega od dolgih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite izvajalsko organizacijo in

naziv programa.  

Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (37)  ( 4. dolgi ) 

IF (38) Q5 >= '4'

Q51 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca 

BLOK (37)  ( 4. dolgi ) 

IF (38) Q5 >= '4'

Q52 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (37)  ( 4. dolgi ) 

IF (38) Q5 >= '4'

IF (39) Q51 = [1, 2, 3]

Q53 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (40)  ( 5. dolgi ) 

IF (41) Q5 >= '5'

Q54 - Za petega od dolgih programov, ki se izvajajo v vaši regiji, prosimo vpišite izvajalsko organizacijo in

naziv programa.  

Izvajalska

organizacija

Naziv programa

Program:

BLOK (40)  ( 5. dolgi ) 

IF (41) Q5 >= '5'

Q55 - Prosimo ocenite kakovost dela tega izvajalca.

Zelo nizka

Nizka

Niti nizka niti visoka

Visoka

Zelo visoka

Ne poznam dela izvajalca 

BLOK (40)  ( 5. dolgi ) 

IF (41) Q5 >= '5'

Q56 - Kako pogoste stike imate s tem izvajalcem programa?

V povprečju tedenske

V povprečju mesečne

V povprečju na nekaj mesecev

Nimamo stikov
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BLOK (40)  ( 5. dolgi ) 

IF (41) Q5 >= '5'

IF (42) Q55 = [1, 2, 3]

Q57 - Navedli ste, da je po vaši oceni kakovost dela tega izvajalca nizka ali srednja. Prosimo, pojasnite svoj

odgovor.

BLOK (43)  ( Q18-Q21 ) 

Q58 - Prosimo, vpišite število ljudi, ki na vašem UD sodelujejo v projektu socialne aktivacije:

BLOK (43)  ( Q18-Q21 ) 

Q59 - V začetku nas zanima nekaj podrobnosti o vašem delu pred začetkom izvajanja projekta. Ali ste pred

začetkom izvajanja projekta socialne aktivacije že imeli jasne informacije o:

1 - Zelo slaba

informiranost

2 - Slaba

informiranost

3 - Niti slaba niti

dobra

informiranost

4 - Dobra

informiranost

5 - Zelo dobra

informiranost

namenu izvajanja

projekta socialne

aktivacije?:

okvirnem poteku

izvajanja projekta

socialne aktivacije?:

BLOK (43)  ( Q18-Q21 ) 

IF (44) Q59a = [1, 2, 3] or Q59b = [1, 2, 3]

Q60 - Navedli ste, da je bila informiranost pred začetkom izvajanja srednja ali slabša. Prosimo, pojasnite

svoje odgovore:

1

Informiranost o namenu izvajanja projekta::

Informiranost o okvirnem poteku izvajanja projekta::
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BLOK (45)  ( Q22-Q24 ) 

Q61 - Ali ste se tekom priprav na izvajanje pilotnega projekta socialne aktivacije udeležili krajšega

izobraževanja o tem, kako razumemo socialno aktivacijo ter o samih postopkih vašega dela v okviru

projekta.

Da

Ne

BLOK (45)  ( Q22-Q24 ) 

IF (46) Q61 = [1]

Q62 - Zanimajo nas podrobnosti vaše izkušnje na tem izobraževanju. Prosimo, vrednotite spodnjih sedem

trditev na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 5 pa »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

Izobraževanja so

močno pripomogla k

našemu

razumevanju

konteksta socialne

aktivacije.:

Izobraževanja so

močno pripomogla k

našemu

razumevanju

bodočega načina

dela.:

Predavatelji so bili

razumljivi in jasni.:

Vsebine, ki so bile

podane, so bile

relevantne za naše

nadaljnje delo.:

Materiali in gradiva,

ki smo jih pridobili,

so nam bili v veliko

pomoč.:

Usposabljanje bi

moralo biti

obsežnejše.:

Usposabljanje bi

moralo biti bolj

praktično

naravnano.:
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BLOK (45)  ( Q22-Q24 ) 

IF (46) Q61 = [1]

Q63 - Če bi želeli glede usposabljanja kaj dodati, prosimo vpišite:

BLOK (47)  ( Q25-Q27 ) 

Q64 - Katera gradiva (npr. protokole dela, navodila za ravnanje ipd.) ste do sedaj prejeli za vaše delo?

Koliko so vam bila ta gradiva v pomoč? 

BLOK (47)  ( Q25-Q27 ) 

Q65 - Kako ste zadovoljni s sodelovanjem s spodaj navedenimi deležniki v okviru projekta socialne

aktivacije. Če s katerim od deležnikov ne sodelujete, prosimo označite polje »NR« (ni relevantno). Ocena 1 

pomeni »povsem nezadovoljen«, 5 pa »povsem zadovoljen«. 

1 - Povsem

nezadovoljen

2 -

Nezadovoljen

3 - Niti

nezadovoljen

niti zadovoljen

4 - Zadovoljen 5 - Povsem

zadovoljen

NR

Koordinatorji

socialne

aktivacije:

Ministrstvo za

delo, družino,

socialne

zadeve in

enake

možnosti:

Zavod RS za

zaposlovanje

oz. drugi

uradi za delo:

Centri za

socialno delo:

Izvajalci

programov:

Drugo, kaj::
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BLOK (47)  ( Q25-Q27 ) 

IF (48) Q65a = [1, 2, 3] or Q65b = [1, 2, 3] or Q65c =

[1, 2, 3] or Q65d = [1, 2, 3] or Q65e = [1, 2, 3] or Q65f

= [1, 2, 3]

Q66 - Navedli ste, da ste s sodelovanjem s spodnjimi deležniki srednje oz. manj zadovoljni. Prosimo,

pojasnite svoj odgovor:

1

Koordinatorji socialne aktivacije:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

Zavod RS za zaposlovanje oz. drugi uradi za delo:

Centri za socialno delo:

Izvajalci programov:

Drugo, kaj::

BLOK (49)  ( Q28-Q32 ) 

Q67 - Posebej nas zanima vaše sodelovanje s koordinatorji socialne aktivacije. Kako komentirate

ustreznost razdelitve vlog med vami in koordinatorji? Navedite še druge morebitne težave, s katerimi se

srečujete pri sodelovanju s koordinatorji:

BLOK (49)  ( Q28-Q32 ) 

Q68 - S kom komunicirate, ko potrebujete kakšne informacije oz. odgovore o izvajanju projekta (prosimo,

naštejte)?

BLOK (49)  ( Q28-Q32 ) 

Q69 - Ali so informacije o izvajanju projekta, ki jih pridobite ...

1 - Ne 2 - Deloma ne 3 - Niti ne niti

da

4 - Deloma da 5 - Da Ni relevantno

... jasne?:

... natančne?:
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BLOK (49)  ( Q28-Q32 ) 

IF (50) Q69a = [1, 2, 3] or Q69b = [1, 2, 3]

Q70 - Navedli ste, da so informacije, ki jih pridobite o izvajanju projekta srednje ali manj jasne oz.

natančne. Prosimo, pojasnite svoje odgovore:

1

Jasnost informacij::

Natančnost informacij::

BLOK (49)  ( Q28-Q32 ) 

Q71 - Ali so bila navodila, ki ste jih prejeli glede priprave nabora kandidatov za programe:

1 - Ne 2 - Deloma ne 3 - Niti ne niti

da

4 - Deloma da 5 - Da Ni relevantno

... jasna?:

...

pravočasna?:

BLOK (49)  ( Q28-Q32 ) 

IF (51) Q71a = [1, 2, 3] or Q71b = [1, 2, 3]

Q72 - Navedli ste, da so bila navodila glede priprave nabora kandidatov srednje ali manj jasna oz.

pravočasna. Prosimo, pojasnite svoje odgovore:

1

Jasnost navodil::

Pravočasnost navodil::

BLOK (52)  ( Q33-Q38 ) 

IF (53) Q4 = [1] or Q2 = [1]

Q73 - Ali ste imeli pri pripravi naborov kandidatov kakšne težave?

Da

Ne

Nismo pripravljali seznamov kandidatov.

BLOK (52)  ( Q33-Q38 ) 

IF (53) Q4 = [1] or Q2 = [1]

IF (54) Q73 = [1]

Q74 - Prosimo, pojasnite, s katerimi težavami ste se soočili:
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BLOK (52)  ( Q33-Q38 ) 

IF (53) Q4 = [1] or Q2 = [1]

IF (55) Q73 = [1, 2]

Q75 - Ali ste s kandidati za vključitev v programe (osebami iz nabora) opravili kakšen razgovor?

Da, z vsemi

Da, z večino

Da, z manjšino

Ne

BLOK (52)  ( Q33-Q38 ) 

IF (53) Q4 = [1] or Q2 = [1]

IF (55) Q73 = [1, 2]

IF (56) Q75 = [1, 2, 3]

Q76 - Na kakšne načine ste opravili razgovore?

Osebno

Preko telefona

Drugo, kaj:

BLOK (52)  ( Q33-Q38 ) 

IF (53) Q4 = [1] or Q2 = [1]

Q77 - Ali ste sodelovali tudi pri izvedbi informativnih delavnic?

Da, kot organizatorji

Da, kot podpora organizatorju

Da, kot udeleženci

Ne, nismo sodelovali

Ne, nismo izvedli informativnih delavnic

BLOK (52)  ( Q33-Q38 ) 

IF (53) Q4 = [1] or Q2 = [1]

IF (57) Q77 = [1, 2]

Q78 - Kako danes ocenjujete izvedbo informativnih delavnic? Kaj bi danes spremenili oz. izpeljali drugače?
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BLOK (52)  ( Q33-Q38 ) 

IF (53) Q4 = [1] or Q2 = [1]

IF (58) Q77 = [3]

Q79 - Kako danes ocenjujete izvedbo informativnih delavnic?

BLOK (59)  ( Q39-Q43 ) 

IF (60) Q2 = [1] or Q4 = [1]

Q80 - Ali programi socialne aktivacije v kakršnemkoli smislu vplivajo na delo medinstitucionalnih komisij

CSD/UD oz. ali se oboje povezuje? 

Da

Ne

BLOK (59)  ( Q39-Q43 ) 

IF (60) Q2 = [1] or Q4 = [1]

Q81 - Prosimo, pojasnite svoj odgovor:

BLOK (59)  ( Q39-Q43 ) 

IF (60) Q2 = [1] or Q4 = [1]

Q82 - Ali ocenjujete, da z obstoječimi programi socialne aktivacije zadovoljivo odgovarjate na potrebe

uporabnikov?

Da

Ne

BLOK (59)  ( Q39-Q43 ) 

IF (60) Q2 = [1] or Q4 = [1]

IF (61) Q82 = [2]

Q83 - Prosimo, pojasnite svoj odgovor:
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BLOK (59)  ( Q39-Q43 ) 

IF (60) Q2 = [1] or Q4 = [1]

IF (62) Q4 = [1]

Q84 - Kako ste se soočili z vprašanjem motivacije uporabnikov za vključitev? 

BLOK (63)  ( Q44-Q48 ) 

Q85 - Za katere skupine uporabnikov je, po vašem mnenju, socialna aktivacija najustreznejša? 

BLOK (63)  ( Q44-Q48 ) 

Q86 - Kakšno je vaše mnenje o smiselnosti in učinkovitosti programov socialne aktivacije, kot so trenutno

zastavljeni?

BLOK (63)  ( Q44-Q48 ) 

Q87 - 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?

BLOK (63)  ( Q44-Q48 ) 

Q88 - Prišli ste do konca vprašalnika. Želite dodati ali poudariti še karkoli, kar ni bilo zajeto do sedaj?
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