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I. Center za socialno delo Ljubljana Center: Zavetišče za brezdomce 
 
 
Podatki o programu (osnovni opis), podatki o finančnih virih in odhodkih ter podatki o 
postopkih se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011. Podatki, ki jih zbiramo z 
vprašalniki za uporabnike, se nanašajo na tiste uporabnike, ki so bili v program vključeni 
kadarkoli med 1. 1. 2011 in 30. 6. 2011. 
 
 
1. PODATKI O PROGRAMU 
 
 
1.1. Naziv organizacije: Center za socialno delo Ljubljana-Center 
 
1.2. Naslov, št. pošte in kraj: Dalmatinova 2, 1000, Ljubljana 
 
1.3. Socialnovarstveni program: Zavetišče za brezdomce 
 
1.4. Razpisno področje: JSVP 6 
 
1.5. Pravnoorganizacijska oblika: javni zavod 
 
1.6. Odgovorna oseba v organizaciji: Zvonimir Mikič 
 
1.7. Strokovni vodja/odgovorni nosilec programa: Boris Kosec 
 
1.8. Začetek izvajanja programa – mesec in leto: oktober 1989  

 

 
2. VIRI PROGRAMOV (iz poročila za obdobje 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011) 
 
 
2.1. Viri financiranja oziroma vsi sofinancerji programa, odobrena sredstva za 
izvajanje programa v letu 2011 ter višina sredstev prejetih za to obdobje: 
Prihodki programa* 

 Vsa prejeta sredstva po sklenjenih pogodbah 

Sofinancer programa EUR % 

MDDSZ 68.591,39 50,18 

občina… 55.351,72 40,49 

donacije  0 0 

FIHO  0 0 

ZRSZ 0 0 

drugi proračunski viri (navedite) 0 0 

članarine 0 0 

drugi viri (navedite) 12.752,61 9,33 

S K U P A J  136.695,72 100 
*Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno. 



2.2. Vsi odhodki programa v obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011: V prva dva stolpca 
vnesemo vse odhodke (znesek, odstotek); v druga dva pa tiste, ki so kriti iz sredstev 
javnega razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2011, ki so jih 
prejeli od Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011: 

ODHODKI PROGRAMA 
Znesek v 

EUR 
skupaj 

%* 
Znesek v 
EUR od 
MDDSZ 

% 

Stroški materiala skupaj 8.235,70 6,29 818,20 1,19 

od tega  
– energija (osvetlitev in ogrevanje 
prostorov) 

4.293,47 3,28 426,61 0,62 

– stroški drugega materiala  3.942,23 3,01 391,59 0,57 

     

Stroški storitev skupaj 55.159,04 42,13 5.550,20 8,09 

od tega 
– najemnina lokacija 1 

0 0 0 0 

– najemnina lokacija 2 0 0 0 0 

– prevozni stroški, telefonski stroški 1.256,87 0,96 124,88 0,18 

– povračila stroškov zaposlenim  98,50 0,08 9,79 0,01 

– stroški storitev fizičnih oseb 
(pogodbe) 

0 0 0 0 

– stroški drugih storitev  53.803,67 41,10 5.415,53 7,90 

     

Stroški dela – skupaj  67.523,27 51,58 62.222,99 90,72 

od tega 
– plače zaposlenih 

50.528,92 38,60 46.450,98 67,72 

– prejemki, ki imajo naravo 
 plač (regres za letni dopust, jubilejne 
 nagrade, 13. plača,…) 

5.059,25 3,86 4.736,12 6,90 

ostale finančne nagrade 0 0 0 0 

prevoz na delo, stroški prehrane 3.788,12 2,89 3.546,17 5,18 

– delodajalčeve dajatve za socialno 
varnost 

8.146,98 6,22 7.489,72 10,92 

     

Stroški povezani z delom 
prostovoljcev – skupaj 

0 0 0 0 

Od tega: 
– nagrade 

0 0 0 0 

– potni stroški 0 0 0 0 

– drugo  0 0 0 0 

     

Amortizacijski stroški 0 0 0 0 

Drugi stroški 0 0 0 0 

     

SKUPAJ VSI ODHODKI 130.918,01 100 68.591,39 100 
*Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno in prosimo ne pozabite izpolniti tudi vmesne odstotke na dve 
decimalki natančno. 

 
Preostanka sredstev v programu po poročanju izvajalcev v obravnavanem obdobju ni bilo. 
 



2.3. Kadrovski viri 
 
a. Izvajalci programa  
(Predstavimo število zaposlenih za nedoločen in določen čas na dan 30. 6. 2011; v stolpcu 's 
strok. izpitom' vnesemo število tistih, ki imajo strokovni izpit na področju socialnega varstva.) 
 Zaposleni s polnim 

delovnim časom 
Zaposleni s krajšim 
delovnim časom 

Zaposleni preko 
javnih del* 

Skupaj 

 s strok. 
izpitom 

brez strok. 
izpita 

s strok. 
izpitom 

brez strok. 
izpita 

  

z VIII. 
stopnjo ali 
več 

0 0 0 0 0 0 

s VII. 
stopnjo 

1 0 0 0 0 1 

s VI. stopnjo 0 2 0 0 0 2 

s V. stopnjo 
ali manj 

0 2 0 0 0 2 

Skupaj 1 4 0 0 0 5 
*Ne glede na dolţino delovnega časa. Prosimo vpišite pod tabelo, če ima kateri javni delavec strokovni izpit po 69. členu ZSV. 

 
b. Izvajalci programa: predstavimo število drugih plačanih izvajalcev in prostovoljcev v 

obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011, vsak se šteje samo enkrat 
 Število različnih 

izvajalcev 
Število opravljenih ur Število opravljenih 

storitev* 

Drugi plačani izvajalci** 0 0 0 

Prostovoljci 3 130 / 
* Ti podatki se nanašajo na tiste storitve drugih plačanih izvajalcev, ki niso plačane po urah ampak po storitvi. 
** Drugi plačani izvajalci so npr. supervizorji, delavci v zunanjih računovodskih servisih. 
/ (poševnica) - V programu ne beleţijo števila opravljenih storitev prostovoljcev.  

 
c. Financiranje kadra s strani MDDSZ (MDDSZ financira naslednje vrste in št. kadrov....) 
Vrsta kadrov Št. financiranih zaposlitev po pogodbi z MDDSZ 

strokovni vodja 1 

strokovni delavec 1 

laični delavec s VI. in VII. stopnjo izobrazbe 0 

laični delavec z do vključno V. stopnjo izobrazbe 3 

 
d. Ustreznost kadra glede na financiranje (Preverimo, ali v programu res dela toliko kadra in  
take vrste kader, za katerega s pogodbo MDDSZ zagotavlja financiranje).  
V programu je zaposlen ustrezen kader, glede na pogodbo z MDDSZ. 
 
2.4. Uporabniki 
 
a. Podatki o uporabnikih (nanašajo se na obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011)  
Skupno število različnih uporabnikov (en uporabnik se šteje samo enkrat) 285 

– od tega rednih uporabnikov 78 

– od tega občasnih uporabnikov 207 

Povprečno število uporabnikov na mesec (Z1 / P1 / RH) 20,83/22,67/185,67 

Kapaciteta programa (število razpoloţljivih postelj*)  46 
* Kot ''redne'' uporabnike smo upoštevali uporabnike Zavetišča (Z1) in Prenočišča (P1), uporabnike Razdeljevalnice hrane (RH) 
pa kot občasne, kljub temu, da nekateri prihajajo na topel obrok redno vsak dan. 

 



b. Podatki v spodnji preglednici se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011* 

Mesec 
Skupaj število 
vključenih 
uporabnikov  

Število vključenih 
uporabnikov pod 
18 let 

Vsi uporabniki: 
Povprečno 
število ur 
aktivne* 
vključenosti 
enega 
uporabnika na 
mesec 

 

Uporabniki pod 
18 let: 
Povprečno 
število ur 
aktivne

*
 

vključenosti 
enega 
uporabnika na 
mesec 

Januar  
21 
22 
175 

0 
744 
372 
31 

0 

Februar  
21 
26 
183 

0 
672 
336 
28 

0 

Marec  
21 
20 
190 

0 
744 
372 
31 

0 

April  
21 
23 
188 

0 
720 
360 
30 

0 

Maj  
21 
21 
195 

0 
744 
372 
31 

0 

Junij 
20 
24 
183 

0 
720 
360 
30 

0 

Povprečno 
število na 
mesec** 

20,83 
22,67 
185,67 

0 

724,00 
362,00 
30,17 

0 

*Prvi podatek v vsaki vrstici se nanaša na zavetišče, drugi na prenočišče in tretji na razdeljevalnico hrane.  

 
c. Povprečno število nočitev na mesec (izpolnijo samo izvajalci programov, ki uporabnikom  
nudijo nastanitve oz. prenočitve, npr. materinski domovi, stanovanjske skupine, 
zavetišča,…): 1.021,14. 
 
d. Ciljna skupina uporabnikov (značilnosti uporabnikov, ki jim je namenjen program): 

 po spolu: moški in ţenske; 

 po starostnih skupinah (do pod 18 let; 18 do pod 65; 65 in več): vsem polnoletnim, 

 glede na problem(e), ki ga/jih imajo: brezdomstvo;  

 druţinske razmere in socialno omreţje (zakonski stan, partnerstvo, odnosi s 
sorodniki, prijatelji, znanci,…): lahko predvidevamo, da so brez druţin s slabo 
socialno mreţo, sicer ni omejitev; 

 druge pomembne značilnosti: skrajno neugodne ţivljenjske razmere in slabo 
zdravstveno stanje. 

 
e. Populacija, ki je bila v letu 2011 vključena v program: 

 po spolu: moški in ţenske evidentiranih 245 moških in 40 ţensk (iz objektivnih 
razlogov vseh uporabnikov ni mogoče evidentirati, tako, da je verjetno njihovo končno 
število 10-15 odstotkov višje); 

 po starostnih skupinah (do pod 18 let; 18 do pod 65; 65 in več): vsi polnoletni, 
uporabnikov sicer ne delijo po starostnih skupinah, iz dosedanjih raziskav pa je 
razvidno, da jih je največ med 40. in 60. letom; 

 glede na problem(e), ki ga/jih imajo: brezdomstvo, revščina, različne oblike 
odvisnosti, večinoma od alkohola in prepovedanih drog, psihične teţave, ''izbrisani'', 
ekonomski emigranti – tujci;  



 druţinske razmere in socialno omreţje (zakonski stan, partnerstvo, odnosi s 
sorodniki, prijatelji, znanci,…): o teh podatkih v zavetišču ne vodijo evidenc, iz 
raziskav, ki so bile narejene pa domnevajo, da gre največkrat za ločene ali nikoli 
poročene, s slabo socialno mreţo, ki pa je običajno del problema in ne rešitve; 

 druge pomembne značilnosti: slabo psihofizično oz. zdravstveno stanje, 
kriminalizacija populacije, skrajna izpostavljenost in ranljivost, neurejenost 
dokumentov, pojavlja se nepričakovano tudi čedalje več tujcev. Sicer pa se je 
program od nastanka, leta 1988 ves čas prilagajal potrebam in strukturi uporabnikov, 
tako da je v zadnjih letih teţko govoriti o odstopanju od pričakovanega. Prav tako so 
se navadili ukrepati v kakršnikoli situaciji, tako da ne vidijo prave meje med 
populacijo, ki ji je program namenjen in populacijo, ki je v program vključena. Večji 
problem predstavljajo uporabniki, ki jih hočejo v zavetišče vključiti druge sluţbe, npr. 
zdravstvo. Pri tem gre za uporabnike, ki ne morejo skrbeti zase in potrebujejo nego, 
zdravstvene inštitucije pa jih odpravljajo v ''domačo oskrbo''. Kljub temu, da zavetišče 
ni negovalna ustanova in se takemu vsiljevanju izvajalci programa upirajo, se to še 
vedno dogaja.  
 

f. Vključenost načrtovane populacije v program (primerjavo med načrtovano in dejansko  
vključeno populacijo naredimo na podlagi opisa načrtovane populacije, kot jo pripravijo 
izvajalci programov in analize demografskih podatkov, podatkov o socialnem omreţju in 
druţinskih razmerah iz vprašalnikov; o pomanjkljivostih se pogovorimo ob obisku). 
 
Glede na strukturo uporabnikov po spolu, je v program vključena ciljna skupina uporabnikov, 
saj ni omejitev. Starostna struktura je ravno tako ustrezna, saj so bili vsi uporabniki v 
obravnavanem obdobju polnoletni. Glede na probleme, ki jih imajo, je bila ravno tako v 
program vključena ciljna skupina uporabnikov, saj se program ves čas prilagaja potrebam in 
strukturi uporabnikov. Med drugimi pomembnimi značilnostmi pa omenjajo porast števila 
tujcev ter problem, ki ga predstavljajo uporabniki, ki jih hočejo v zavetišče vključiti druge 
sluţbe, npr. zdravstvo. Pri tem gre za uporabnike, ki ne morejo skrbeti zase in potrebujejo 
nego, zdravstvene inštitucije pa jih odpravljajo v ''domačo oskrbo''. Kljub temu, da zavetišče 
ni negovalna ustanova in se takemu vsiljevanju izvajalci programa upirajo, se to še vedno 
dogaja.  
 
 
3. POSTOPKI V PROGRAMIH  
 
 
a. Predstavite tiste postopke, ki so v programu opredeljeni kot specifični (navedite postopke 

in morebitne opise, razlage). 
 

Specifični postopki so: v programu ne izvajajo specifičnih postopkov. 
 
b. V preglednici prikaţemo ure uporabljenega časa (človek ure) za posamezen postopek oz. 

skupino postopkov v obdobju 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011.* 
Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopek (človek–
ure)** 

Število 
izvajanj 
postopka v 
obdobju 

Število 
vključenih 
uporabnikov 

ure % 

1 Informativni razgovor 7,25 0,19 17 5 

2 Svetovalni razgovor 171,50 4,55 596 73 

3 
Uvodni pogovor pred morebitnim 
sprejemom 

10,00 0,27 28 4 

4 
Sprejem, nastanitev, priprava 
dogovora, sprejemnega in osebnega 
lista stanovalca 

9,00 0,24 14 13 

5 Oblikovanje in evalvacija 0 0 0 0 



Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopek (človek–
ure)** 

Število 
izvajanj 
postopka v 
obdobju 

Število 
vključenih 
uporabnikov 

ure % 

individualnega načrta 

6 
Pritoţbeni postopek – pisanje in 
vodenje opominov 

0 0 0 0 

7 
Priprava dopisa, izdaja potrdila, 
zapisovanje in urejanje 
dokumentacije o stanovalcih 

4,50 0,12 6 5 

8 
Zaključni svetovalni razgovori in 
odpust 

0 0 0 0 

9 Spremstvo in zagovorništvo 6,50 1,17 10 5 

10 Dnevna izdaja denarja 1,50 0,04 6 2 

11 Razdeljevanje obrokov hrane 180,00 4,77 414 74 

12 Zagotavljanje higiene 198,75 5,27 681 53 

13 Zdravstvena pomoč 137,75 3,65 405 49 

14 Delitev zdravil 0,25 0,01 1 1 

15 

Nudenje pomoči pri urejanju 
zdravstvenega zavarovanja, osebnih 
dokumentov, pri iskanju bivalnih 
prostorov in pri iskanju zaposlitve 

10,00 0,27 14 10 

16 
Priprava in vodenje skupnih 
sestankov s stanovalci 

2,25 0,06 3 5 

17 
Priprava in vodenje timskih sestankov 
znotraj enote 

0 0 0 0 

18 Medinstitucionalno sodelovanje 3,75 0,10 13 8 

19 

Priprava in vodenje delavnic, delovnih 
akcij in drugih druţabnih in 
prostočasnih aktivnosti, neformalni 
pogovori 

79,50 2,11 72 9 

20 
Posredovanje v konfliktnih situacijah, 
pregled terena, krizne intervencije 

75,00 1,99 107 25 

100–199 Specifični postopki 0 0 0 0 

200–299 Strokovno delo 68,75 1,82 41 1 

300–399 Organizacijsko delo 260,75 6,91 331 5 

400–499 
Druga dela 

1.681,75 
44,6

0 
787 24 

500–599 Delo posredno za uporabnika 349,00 9,25 546 2 

600–699 
Delo z anonimnimi uporabniki – 
storitve  

513,25 
13,6

1 
469 20.114 

Skupaj  3.771,00 100 4.561 / 
*Podatke lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
»poročila« in med »poročili« v sredinskem razdelku poročilo številka 8. 
**Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno. 

 
c. Skupen seštevek ur ter števila izvajanj postopkov za vse postopke od 1 – 99. 
Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopke (človek–
ure) 

Število izvajanj 
postopkov v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov* 

1–99 Skupni postopki skupaj 897,50 2.387 nu 
*Podatek lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
izračune« in med »izračuni« zadnjega: »Stevilo_vkljucenih_uporabnikov_mladoletnih_polnoletnih_na_obdobje1«.  
nu- podatek, ki smo ga prejeli ni ustrezen, navedli so zgolj 94 različnih uporabnikov, v rubriki »uporabniki« pa 285 različnih 
uporabnikov. 
 



Predstavite tiste postopke, ki jih v programu izvajate z anonimnimi uporabniki (storitve) 
(navedite postopke in morebitne opise, razlage in število izvajanj). Po potrebi dodajte nove 
vrstice v tabelo.* 

 
Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopke (človek–
ure) 

Število izvajanj 
postopkov v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 
(število izvedenih 
storitev)** 

601 
Telefonsko svetovanje 
anonimnim uporabnikom 

129,00 232 450 

602** … 
Razdeljevanje hrane 
anonimnim uporabnikom 

384,25 237 19.664 

*Podatke lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
»poročila« in med »poročili« v sredinskem razdelku poročilo številka 7. 
**Ta podatek pri kategoriji postopkov 600-699 pomeni število izvedenih storitev in ne števila uporabnikov, saj je baza 
sprogramirana pri rubriki 600-699 na način, da šteje vsakega uporabnika po večkrat.  

 
d. Interpretacija točk od »a« do »d« 
 
Ugotavljamo, da v programu ne izvajajo specifičnih postopkov in da izvajajo vse splošne, 
skupaj določene postopke z izjemo treh postopkov. Za postopke skupaj z uporabnikom glede 
na prejete podatke porabijo dobro tretjino časa (37,42 %). Vendar je potrebno dodati, da 
postopki niso povsem ustrezno beleţeni, saj pri kategorijah postopkov brez aktivne udeleţbe 
uporabnikov, navajajo uporabnike. Na tem mestu izstopajo predvsem t.i. druga dela (s 
šiframi v bazi 400-499), ki predstavljajo 44,60 % vsega opravljenega dela. Ker se program 
izvaja 24 ur dnevno vse dni v letu, postopek »varovanje« (v šifrantu v rubriki druga dela) 
vključuje nočno delo, v katerem se poleg drugega opravlja tudi nočni nadzor nad dogajanjem 
v zavetišču in prenočišču. V obravnavanem obdobju je bilo tako opravljenih 1.448 ur 
nočnega dela (med 22.00 in 6.00 uro). 
 
 
4. CILJI PROGRAMOV 
 
 
a. Opredelitev ciljev programa (v alinejah) 

 
V programu navajajo naslednje cilje: 

 nuditi bivanje ljudem brez bivališča; 

 zadovoljstvo uporabnikov; 

 abstinenca; 

 prenočevanje brezdomcev in brezdomk; 

 pridobitev prehrambenih in higienskih navad (vsaj en topel obrok na dan za 
najrevnejše prebivalce); 

 oskrba z obleko in obutvijo; 

 dostopnost do storitev; 

 dostopnost do zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov; 

 izboljšanje (vzdrţevanje zdravstvenega stanja), urejeno zdravstveno zavarovanje; 

 dekriminalizacija populacije; 

 urejanje socialnih zadev; 

 zaupanje med uporabniki in zaposlenimi; 

 urejanje statusnih zadev; 

 pomoč pri urejanju pravnih zadev; 

 resocializacija in vrnitev v ''normalno'' ţivljenje čim večjega števila uporabnikov. 
 

Skozi zagovorništvo in druge oblike socialnega dela navajajo naslednje cilje: 

 naklonjenost politike do vprašanja brezdomstva; 



 pozitivni odnos javnosti do populacije; 

 prepoznavnost programa s strani uporabnikov (ciljne populacije in zainteresirane 
javnosti); 

 pomoč pri organiziranju slovenske mreţe za brezdomce; 

 povezava z lokalno skupnostjo; 

 sodelovanje prostovoljcev; 

 pomoč pri organizaciji drugih programov, ki se ukvarjajo s to populacijo. 
 
b. Povezava s kriteriji za evalviranje (opisna ocena, ali so cilji programa 'pokriti' s kriteriji) 
Kriteriji, predvideni za programe Cilji, ki sovpadajo s kriteriji 

zadovoljstvo uporabnikov zadovoljstvo uporabnikov 

urejeno zdravstveno zavarovanje urejeno zdravstveno zavarovanje 

urejeno stalno prebivališče urejanje socialnih zadev 

urejenost osebnih dokumentov urejanje statusnih zadev 

zaposlitev ne 

izboljšanje (vzdrţevanje zdravstvenega stanja) 
izboljšanje (vzdrţevanje zdravstvenega 
stanja) 

abstinenca abstinenca 

pridobitev prehrambnih in higienskih navad 
pridobitev prehrambnih in higienskih navad 
(vsaj en topel obrok na dan za najrevnejše 
prebivalce) 

ureditev druţinskega ţivljenja urejanje socialnih zadev 

pridobitev izobrazbe ne 

zaupanje med uporabniki in zaposlenimi zaupanje med uporabniki in zaposlenimi 

pozitivna javna podoba 
pozitivni odnos javnosti do populacije, 
dekriminalizacija populacije 

prepoznavnost programa s strani uporabnikov (ciljne 
populacije in zainteresirane javnosti) 

prepoznavnost programa s strani 
uporabnikov (ciljne populacije in 
zainteresirane javnosti) 

povezava z lokalno skupnostjo povezava z lokalno skupnostjo 

sodelovanje prostovoljcev sodelovanje prostovoljcev 

dostopnost do storitev dostopnost do storitev 

 
Ugotavljamo, da imajo v programu dosti t.i. procesnih ciljev (vezani na način izvedbe dela v 
programu in ne neposredno na učinke za uporabnika. 
 
Eksplicitno v programu niso navedeni cilji, ki bi sodili pod naslednja kriterija: zaposlitev in 
pridobitev izobrazbe. 
S kriteriji, ki so bili določeni za celotno skupino programov sprejemališč in zavetišč za 
brezdomce ter programi sprejemališč in zavetišč za brezdomne uţivalce nedovoljenih drog 
pa niso neposredno pokriti naslednji cilji: oskrba z obleko in obutvijo; resocializacija in vrnitev 
v ''normalno'' ţivljenje čim večjega števila uporabnikov; naklonjenost politike do vprašanja 
brezdomstva; pomoč pri organiziranju slovenske mreţe za brezdomce in pomoč pri 
organizaciji drugih programov, ki se ukvarjajo s to populacijo.  
 
c. Zbiranje podatkov (koliko vprašalnikov posameznega tipa je bilo zbranih s strani 

izvajalcev programov)  
Izvajalec je posredoval naslednje število vprašalnikov posameznega tipa: 

 dokumentacija o programu: 1; 

 vprašalnik za uporabnike po razgovoru: 0; 

 dokumentacija za uporabnike: 43; 

 vprašalnik za uporabnike ob vstopu: 43; 

 vprašalnik za uporabnike ob izstopu oz. ob evalvaciji: 43. 
 
Opomba: Vprašalniki za uporabnike ob evalvaciji/izstopu niso bili analizirani, saj je bilo v 
vseh vprašalnikih izpolnjeno le eno vprašanje. 



5. TEŽAVE V ORGANIZACIJAH 
 
 
a. Morebitni obstoj konfliktov med zaposlenimi o metodah, ki naj bi jih uporabljali 
V programu konfliktov med zaposlenimi ni. 

 
b. Administrativne in organizacijske ovire 
Posebnih administrativnih ovir pravzaprav ne omenjajo, razen naraščanja birokracije, kamor 
uvrščajo tudi to poročilo. V naboru poročil je to sedmo poročilo, ki obravnava identične stvari. 
Menijo, da bi bilo smiselno bi bilo poenotiti vsa poročila tako na drţavnem, kot na lokalnem 
nivoju. Prav tako menijo, da je dodatna finančna in birokratska obremenitev verifikacija 
programa, ki jo je potrebno obnavljati in se sprašujejo kdo ima od tega koristi.  
 
Organizacijske ovire so delno opisane tudi pod točko c. pri teţavah. Nanašajo se na objekt v 
katerem se program izvaja. Program je tako obliko prerasel ţe pred desetimi leti. Pomagajo 
si z začasnimi rešitvami (npr. kontejnerji), ki pa so zgolj izhod v sili.  
 
Problem, ki ga ponavljajo ţe več let pa je tudi kadrovska podhranjenost programa, saj je en 
strokovni delavec, ki se mora veliko ukvarjati z nesocialnim delom, ţe dolgo premalo. Ko se 
je program začel, je bilo uporabnikov bistveno manj. Menijo, da se z administrativnimi ukrepi 
še naprej preprečuje kadrovska okrepitev programa in ustrezno nagrajevanje zaposlenih. 
 
c. Posebnosti in teţave pri izvajanju programa 
 
Stroški programa ves čas naraščajo hitreje od letne indeksacije in odobrenih sredstev 
MDDSZ in občina. Predvsem se povečujejo stroški prehrane, ki je največja postavka porabe. 
Na to vplivata predvsem dva faktorja. Prvi je vedno večje število uporabnikov razdelilnice 
hrane (trenutno je naročenih 100 obrokov, vendar se dogaja da hrane zmanjka, saj pride ob 
konicah tudi do 120 ljudi). Rešitev je seveda v povečanem številu naročenih obrokov, kar pa 
je vezano na nove stroške, ki si jih ne morejo privoščiti. 
 
Drugi element je cena obroka, ki je trenutno okoli 2,60 EUR, ponudnik pa jo ţeli dvigniti za 5 
%. V kolikor bodo pogovori neuspešni, jim lahko takšno povišanje povzroči resne finančne 
teţave. Glede na to, da stroški kuhinje vseeno naraščajo, je dvig cene obroka pričakovati slej 
kot prej in na to računati najkasneje pri planiranju financiranja v naslednjem letu. V lanskem 
letu so stroški prehrane znašali 88.558 EUR. Povečanje cene obroka za 5 % bi iz tega 
izhodišča pomenilo dobrih 4.000 EUR na leto. Ob tem je potrebno omeniti, da je lani (in 
zgleda, da se bo ta praksa nadaljevala tudi letos) vse obroke ob praznikih plačal donator, kar 
je zneslo okoli 12.000 EUR. Skupaj torej to pomeni izpad 16.000 EUR in ob povečanju 
dnevnega števila obrokov samo za 10, se stroški dvignejo še za 800 EUR na mesec kar bi 
letno pomenilo dodatnih 10.000 EUR.  
Ker jim sedanji proračun zadošča zgolj za preţivetje, bi seveda takšna obremenitev pomenila 
čisto izgubo. V naslednjem letu jih pred tako izgubo lahko reši le 10 % povečanje sredstev 
namenjenih programu. 
 
Druga teţava, ki program ţe nekaj let paralizira, je rušenje in selitev zavetišča, predvidena v 
nedoločeni prihodnosti. Zaradi selitve zavetišča, so nesmiselna vsa investicijska in večja 
vzdrţevalna dela. Zaradi tega lahko le opazujejo propadanje objekta in škodo, ki se s tem 
povzroča. V kolikor se ta agonija ne v razumnem roku ne bo ustavila, se lahko zgodi, da se 
bodo znašli v slepi ulici, ko jih bodo higienski standardi prisilili v nesmiselne stroške nujnih 
sanacij.  



6. POVZETEK IN GLAVNE UGOTOVITVE  
 
 
Viri 
 
a. Finančna sredstva 
 
Izvajalci programa so v prvem polletju leta 2011 glede na sklenjene pogodbe dobili 
136.695,72 EUR. Največji del prihodkov predstavljajo sredstva MDDSZ (50,18 %), sledijo 
prispevki občin (okrog 40 %), malce manj kot 10 % pa predstavljajo drugi viri programa. Tako 
so v 90 % finančni viri programa pridobljeni iz javnih sredstev. 
Med odhodki je bilo največ stroškov dela (51,58 %), sledijo stroški storitev (42,13 %), stroški 
materiala (6,29 %). Omeniti velja, da je bilo v prvega pol leta v programu odhodkov manj kot 
prihodkov, ker so od nekaterih financerjev ţe pridobili vsa finančna sredstva po pogodbi za 
leto 2011. 
 
b. Kadrovski viri 
 
V programu je bilo na dan 30. 6. 2011 pet zaposlenih (vsi s polnim delovnim časom). Eden 
ima opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva. V programu so sodelovali še trije 
prostovoljci, dodatnih plačanih izvajalcev niso imeli. Na dan 30. 6. 2011 so imeli zaposlen 
ustrezen kader glede na pogodbo z MDDSZ. 
 
c. Uporabniki  
 
V programu je bilo v prvem polletju 2011 vključenih 285 uporabnikov, od tega 78 rednih in 
207 občasnih uporabnikov. Vsi so bili polnoletni. V povprečju je bilo na mesec vključenih 
20,83 uporabnikov v zavetišče, 22,67 v prenočišče in 185,67 v razdeljevalnico hrane 
povprečna aktivna vključenost je bila 724 ure v zavetišče, 362 ur v prenočišče in pribliţno 30 
ur v razdeljevalnico hrane (ti podatki ne izraţajo dejanskega stanja aktivne vključenosti, 
temveč zgolj vključenost). Primerjava med ciljno populacijo programa (polnoletni brezdomni 
uporabniki obeh spolov ter populacijo, ki je bila v program dejansko vključena v prvem 
polletju 2011, pokaţe, da je bila v program v celoti vključena načrtovana populacija. Omeniti 
velja porast števila tujcev ter problem, ki ga predstavljajo uporabniki, ki jih hočejo v zavetišče 
vključiti druge sluţbe, npr. zdravstvo. Pri tem gre za uporabnike, ki ne morejo skrbeti zase in 
potrebujejo nego, zdravstvene inštitucije pa jih odpravljajo v ''domačo oskrbo''. Kljub temu, da 
zavetišče ni negovalna ustanova in se takemu vsiljevanju izvajalci programa upirajo, se to še 
vedno dogaja.  

 
Postopki 
 
Ugotavljamo, da v programu ne izvajajo specifičnih postopkov in da izvajajo vse splošne, 
skupaj določene postopke z izjemo treh postopkov. Za postopke skupaj z uporabnikom glede 
na prejete podatke porabijo dobro tretjino časa (37,42 %). Vendar je potrebno dodati, da 
postopki niso povsem ustrezno beleţeni, saj pri kategorijah postopkov brez aktivne udeleţbe 
uporabnikov, navajajo uporabnike. Na tem mestu izstopajo predvsem t.i. druga dela (s 
šiframi v bazi 400-499), ki predstavljajo 44,60 % vsega opravljenega dela. Ker se program 
izvaja 24 ur dnevno vse dni v letu, postopek »varovanje« (v šifrantu v rubriki druga dela) 
vključuje nočno delo, v katerem se poleg drugega opravlja tudi nočni nadzor nad dogajanjem 
v zavetišču in prenočišču. V obravnavanem obdobju je bilo tako opravljenih 1.448 ur 
nočnega dela (med 22.00 in 6.00 uro). 
 



Cilji programa 
 
Ugotavljamo, da imajo v programu dosti t.i. procesnih ciljev (vezani na način izvedbe dela v 
programu in ne neposredno na učinke za uporabnika). 
Eksplicitno v programu niso navedeni cilji, ki bi sodili pod naslednja kriterija: zaposlitev; in 
pridobitev izobrazbe. 
S kriteriji, ki so bili določeni za celotno skupino programov sprejemališč in zavetišč za 
brezdomce ter programi sprejemališč in zavetišč za brezdomne uţivalce nedovoljenih drog 
pa niso neposredno pokriti naslednji cilji: oskrba z obleko in obutvijo; resocializacija in vrnitev 
v »normalno« ţivljenje čim večjega števila uporabnikov; naklonjenost politike do vprašanja 
brezdomstva; pomoč pri organiziranju slovenske mreţe za brezdomce in pomoč pri 
organizaciji drugih programov, ki se ukvarjajo s to populacijo.  
 
Teţave 
 
Konfliktov med zaposlenimi ni. 
 
Posebnih administrativnih ovir ne omenjajo, razen naraščanja birokracije, saj oddajajo 
sedem poročil, ki obravnavajo identične stvari in bi jih lahko poenotili. Prav tako menijo, da je 
dodatna finančna in birokratska obremenitev verifikacija programa, ki jo je potrebno 
obnavljati in se sprašujejo kdo ima od tega koristi.  
 

Problem, ki ga ponavljajo ţe več let pa je tudi kadrovska podhranjenost programa, saj je en 
strokovni delavec, ki se mora veliko ukvarjati z nesocialnim delom, ţe dolgo premalo. Ko se 
je program začel, je bilo uporabnikov bistveno manj.  
 
Stroški programa ves čas naraščajo hitreje od letne indeksacije in odobrenih sredstev 
MDDSZ in občina. Predvsem se povečujejo stroški prehrane, ki je največja postavka porabe. 
Na to vplivata predvsem dva faktorja. Prvi je vedno večje število uporabnikov razdelilnice 
hrane, drugi element je cena obroka, ki jo ponudnik ponovno ţeli dvigniti. Ob tem je potrebno 
omeniti, da je lani vse obroke ob praznikih plačal donator GSK. V naslednjem letu jih pred 
izgubo lahko reši le 10 % povečanje sredstev namenjenih programu. 

 
Druga teţava, ki program ţe nekaj let paralizira, je rušenje in selitev zavetišča, predvidena v 
nedoločeni prihodnosti. Zaradi selitve zavetišča, so nesmiselna vsa investicijska in večja 
vzdrţevalna dela. Zaradi tega lahko le opazujejo propadanje objekta in škodo, ki se s tem 
povzroča. V kolikor se ta agonija ne v razumnem roku ne bo ustavila, se lahko zgodi, da jih 
bodo higienski standardi prisilili v nesmiselne stroške nujnih sanacij.  
 
 
7. ANALIZA VPRAŠALNIKOV1 
 
 
Zadovoljstvo uporabnika 
 
Uporabniki so ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa svoje zadovoljstvo s pomočjo pri 
reševanju problemov in stisk ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se jim je 
program nudil zelo malo pomoči, 5 pa zelo veliko.  

                                                
1
 Poševnica (/) v celotnem sedmem poglavju pomeni ni podatka. 



Preglednica 7.1: Ocena pomoči programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali bi lahko ocenili, koliko vam je ta program do sedaj 
pomagal? 

39 4,00 4 4 0,83 2 5 

Ali vam program pomaga reševati probleme, zaradi 
katerih ste se vanj vključili? 

38 3,61 4 3 0,97 2 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 

 
Vsi uporabniki so vprašalnike izpolnjevali ob evalvaciji, saj iz programa v obdobju od januarja 
2011 do junija 2011 ni nihče izstopil iz programa. Uporabniki so tako ob evalvaciji ocenili, da 
jim je program do sedaj veliko pomagal (AS = 4), srednje veliko pa jim je pomagal pri 
reševanju problemov zaradi katerih so se vanj vključili (AS = 3,61).  
 
Uporabniki menijo, da bodo s pomočjo tega programa verjetno rešili svoje probleme (AS = 
3,53; na lestvici od 1 (močno dvomim) do 5 (popolnoma sem prepričan)), prepričani so, da bi 
se v podobnem poloţaju zopet odločili sodelovati v programu (AS = 4,30) in da bi program 
priporočili prijateljem in znancem (AS = 4,42).  
 
Preglednica 7.2: Zadovoljstvo z reševanjem problemov, stisk  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali menite, da boste s pomočjo tega programa rešili 
probleme, zaradi katerih ste se vključili vanj? 

38 3,53 4 4 1,13 1 5 

Če bi bili znova v podobnem poloţaju, bi se odločili, da 
spet pridete k nam? 

37 4,30 5 5 1,05 1 5 

Bi program priporočili vašim prijateljem, znancem, če bi 
bili v podobni situaciji kot vi? 

36 4,42 5 5 0,84 1 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 

 
Urejeno zdravstveno zavarovanje 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo, ker so nepopolni. 
 
Ob vstopu je imelo slabih 84 % uporabnikov urejeno zdravstveno zavarovanje. Ob 
evalvaciji/izstopu iz programa ni podatkov o urejenosti zdravstvenega zavarovanja. 
Predvidevamo, da si med uporabniki, ki niso imeli urejenega zdravstvenega zavarovanja, le-
tega tekom sodelovanja v programu ni uredil nihče. 
 
Preglednica 7.3: Urejenost zdravstvenega zavarovanja ob vstopu 

 
število % 

da 36 83,72 

ne 7 16,28 

skupaj 43 100 

 
Urejeno stalno prebivališče  
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo, ker so nepopolni. 



Preglednica 7.4: Urejeno stalno prebivališče ob vstopu 

 
število % 

da 33 78,57 

ne 9 21,43 

skupaj 42 100 

 
Ob vstopu v program je imelo stalno prebivališče urejenih 78,57 % uporabnikov, tekom 
sodelovanja v programu pa si je stalno prebivališče uredili še en uporabnik. 
 
Urejenost osebnih dokumentov 
 
Preglednica 7.5: Urejeni osebni dokumenti ob vstopu 

 
število % 

da 39 90,70 

ne 4 9,30 

skupaj 43 100 

 
Osebne dokumente je imela ob vstopu urejena večina uporabnikov (slabih 91 %), tekom 
sodelovanja v programu pa si je osebne dokumente uredil še en uporabnik.  
 
Zaposlitev 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in programa zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. 
So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Večina uporabnikov je ob vstopu v program brezposelna (89 %), dobra polovica pa delovno 
nezmoţna (med njimi je večina tudi brezposelna). Ob evalvaciji/izstopu iz programa so 
podani podatki le za 11 uporabnikov, zato primerjava z vstopom ni mogoča. 
 
Preglednica 7.6: Zaposlitev uporabnikov ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da
 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

opravlja plačano delo 3 11,54 26 1 7,69 13 

opravlja plačano delo 1 3,85 26 1 11,11 9 

opravlja priloţnostno plačano delo 5 20,00 25 1 11,11 9 

se šola 1 3,85 26 / / / 

je brezposeln 33 89,19 37 6 66,67 9 

je delovno nezmoţen 14 51,85 27 5 55,56 9 

je upokojen 4 16,00 25 3 33,33 9 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o zaposlitvi odgovorili z da, deleţ 
teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki so odgovarjali na 
vprašanja.  

 
Izboljšanje/vzdrţevanje zdravstvenega stanja 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo, ker so nepopolni. 
 
Zdravstvene teţave  
 
Ob vstopu je bilo med uporabniki največ takih z gibalno oviranostjo (46 %), uporabniki s 
telesnimi poškodbami so predstavljali slabih 39 %, skoraj 16 % pa je bilo uporabnikov s 
teţavami v duševnem zdravju. 
Ob vstopu je imelo zdravstvene teţave 23 uporabnikov (53,50 % vseh uporabnikov). 



Podatki o zdravstvenih teţavah za uporabnike ob evalvaciji/izstopu niso na voljo oziroma 
izvajalec ne poroča o le-teh.  
 
Preglednica 7.7: Zdravstvene teţave uporabnika ob vstopu  

  

odgovori da 

N število  %  

VSTOP 

telesne poškodbe 14 38,89 36 

teţave v duševnem zdravju 6 15,79 38 

motnje v duševnem razvoju 2 5,56 36 

gibalna oviranost 18 46,15 39 

kronična bolezen 4 11,11 36 

drugo 2 9,09 22 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o zdravstvenih teţavah odgovorili z 
da, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki so odgovarjali 
na vprašanja.  

 
Ob vstopu je slabih 63 % uporabnikov poročalo, da so v preteklem letu obiskali zdravnika. 
Ob evalvaciji/izstopu je ta deleţ nekoliko višji (slabih 65 %). O jemanju zdravil je ob vstopu 
poročalo dobrih 37 % uporabnikov, ob evalvaciji/izstopu pa dobrih 35 % uporabnikov. 
Bolnišnico je ob vstopu obiskalo skoraj 28 % uporabnikov, ob evalvaciji/izstopu pa je o 
obisku bolnišnice poročalo dobrih 35 % uporabnikov.  
Da niso mogli dobiti pomoči zdravnika poročajo ob vstopu trije uporabniki, ob 
evalvaciji/izstopu pa le še dva.  
 
Preglednica 7.8: Dostopnost do zdravstvenih storitev uporabnika ob vstopu in 
evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

Ali ste bili v preteklem letu pri zdravniku? 27 62,79 43 11 64,71 17 

Ali ste bili v preteklem letu v bolnišnici? 12 27,91 43 5 29,41 17 

Ali ste v preteklem letu jemali zdravila? 16 37,21 43 6 35,29 17 

Ali ste v preteklem letu ţeleli pomoč zdravnika, 
pa je niste mogli dobiti? 

3 6,98 43 2 11,76 17 

Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o dostopnosti do zdravstvenih 
storitev odgovorili z da, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh 
uporabnikov, ki so odgovarjali na vprašanja.  

 
Uporabniki so zadovoljstvo s telesnim zdravstvenim stanjem ocenjevali na lestvici od 1 do 5, 
kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. Ugotavljamo, da je zadovoljstvo s 
telesnim zdravstvenim stanjem ob vstopu statistično značilno višje kot ob evalvaciji/izstopu. 
Uporabniki so s svojim telesnim zdravjem ob vstopu nekoliko bolj zadovoljni (AS = 3,50) kot 
ob evalvaciji/izstopu (AS = 3).  
 
Preglednica 7.9: Zadovoljstvo z zdravstvenim stanjem  

 

AS N t Sig 

Kako ste zadovoljni s telesnim zdravstvenim stanjem?  
vstop 

3,50 42 

1,758 0,084 
Kako ste zadovoljni s telesnim zdravstvenim stanjem? 
evalvacija/izstop 

3,06 17 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, t = testna statistika, sig = 
statistično značilna pomembnost (če je sig manjša od 0,10 pomeni, da med merjenima obdobjema obstaja statistično 
pomembna razlika, če je večja potem statistično pomembna razlika ne obstaja). 

 



Abstinenca  
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo, ker so nepopolni. 
 
Uporabniki so ob vstopu in ob evalvaciji oziroma izstopu navedli, kako pogosto so v zadnjem 
tednu zauţili navedene substance. Za potrebe analize smo zdruţili odgovore enkrat, dvakrat, 
več kot dvakrat ter vsak dan vsaj enkrat v odgovor da (v zadnjem tednu sem zauţil 
navedeno substanco), nikoli pa v odgovor ne (v zadnjem tednu nisem nikoli zauţil navedene 
substance).  
 
Preglednica 7.10: Uţivanje različnih substanc v preteklem tednu  

  

odgovori da 

N število  %  

VSTOP 

alkohol 25 58,14 43 

pomirjevala 1 2,63 38 

kanabis 3 7,69 39 

drugo 1 4,76 21 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o uţivanju posameznih substanc 
odgovorili z da, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki 
so odgovarjali na vprašanja.  

 
Podatki kaţejo, da je dobrih 58 % uporabnikov ob vstopu uţivalo alkohol, slabih 8 % 
uporabnikov pa kanabis. En uporabnik je uţival pomirjevala, eden pa druge substance.  
Podatki o uţivanju različnih substanc za uporabnike ob evalvaciji/izstopu niso na voljo 
oziroma izvajalec ne poroča o le-teh. 
 
Ob vstopu v program so bili uporabniki vprašani še o teţavah z alkoholom in prepovedanimi 
drogami. Večina uporabnikov je ob vstopu mnenja, da nima teţav z alkoholom, slabih 15 % 
uporabnikov pa priznava, da ima teţave, a se ne ţeli zdraviti. Teţav s prepovedanimi 
drogami nima nihče izmed uporabnikov. 
 
Preglednica 7.11: Teţave z alkoholom in prepovedanimi drogami  

 

alkohol prepovedane droge 

število % število % 

nimam teţav 35 85,37 38 100 

se ne ţelim zdraviti 6 14,63 / / 

skupaj 41 100 38 100 

 
Pridobitev prehrambenih in higienskih navad 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo, ker so nepopolni. 
 
Ocena higienskih navad uporabnika je bila pridobljena na podlagi dokumentacije o 
uporabniku (ocene so bile podane na lestvici od 1 (zelo slabe) do 5 (zelo dobre)). Upoštevani 
so bili le tisti uporabniki, kjer je bila podana ocena tako ob vstopu kot ob evalvaciji/izstopu iz 
programa. 
Iz podatkov je razvidno, da izvajalci higienske navade uporabnikov ob vstopu ocenjujejo kot 
srednje dobre. Ocena higienskih navad uporabnikov ob evalvaciji/izstopu iz programa pa je 
podana le za sedemuporabnikov, zato ne moremo delati primerjav z oceno ob vstopu. 



Preglednica 7.12: Ocena higienskih navad uporabnika 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

ocena higienskih navad uporabnika ob prihodu v 
program 

42 3,76 4 4 0,96 2 5 

ocena higienskih navad uporabnika ob izstopu iz 
programa 

7 4,14 4 4 0,69 3 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 

 
Ureditev druţinskega ţivljenja 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo, ker so nepopolni. 
 
Uporabniki so ocenjevali pogostost stikov z druţinskimi člani na lestvici od 1 (nimam stikov) 
do 6 (vsak dan), zadovoljstvo s temi stiki pa na lestvici od 1 (zelo nezadovoljen) do 5 (zelo 
zadovoljen). 
 
Preglednica 7.13: Ocena pogostosti stikov z druţino in zadovoljstvo s temi stiki  

 
 

N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako pogosto imate stike s svojimi otroki? 
vstop 23 2,22 1 1 1,35 1 4 

izstop / / / / / / / 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 23 3,09 3 3 0,95 1 5 

izstop / / / / / / / 

Kako pogosto imate stike s svojimi starši? 
vstop 15 2,67 3 1 1,54 1 5 

izstop / / / / / / / 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 16 3,06 3 4 1,29 1 5 

izstop / / / / / / / 

Kako pogosto imate stike s svojimi sorodniki? 
vstop 32 2,50 2 1 1,30 1 5 

izstop / / / / / / / 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 30 3,50 4 4 0,90 2 5 

izstop / / / / / / / 
Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 

 
Otroke ima 23 uporabnikov (17 uporabnikov otrok nima), le-ti pa imajo s svojimi otroki precej 
redke stike (v povprečju več kot enkrat letno a manj kot enkrat mesečno), s katerimi niso niti 
nezadovoljni niti zadovoljni.  
O stikih s starši poroča 15 uporabnikov (25 uporabnikov staršev nima(več)). Le-ti imajo s 
starši sicer redke stike (v povprečju več kot enkrat letno a manj kot enkrat mesečno), z njimi 
pa niso niti nezadovoljni niti zadovoljni. 
Uporabniki poročajo tudi o precej redkih stikih s sorodniki (v povprečju več kot enkrat letno a 
manj kot enkrat mesečno) in o srednje velikem zadovoljstvu (AS = 3,50) s temi stiki.  
Podatki o oceni pogostosti stikov z druţino in o zadovoljstvu z njimi, za uporabnike ob 
evalvaciji/izstopu niso na voljo oziroma izvajalec ne poroča o le-teh. 
 
Pridobitev izobrazbe 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in programa zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. 
So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 



Ob vstopu v program je imelo največ uporabnikov dokončano poklicno šolo (35 %), nekaj več 
kot 32 % je bilo uporabnikov z dokončano osnovno šolo, dobrih 23 % pa so predstavljali 
uporabniki s končano štiriletno srednjo šolo in več.  
Ob evalvaciji/izstopu so podani podatki o izobrazbi le za 11 uporabnikov, katerih izobrazba je 
enaka kot ob vstopu. Pri ostalih izvajalci niso navedli podatka o izobrazbi, predvidevamo pa, 
da se izobrazba uporabnikom tekom sodelovanja v programu ni spremenila. 
 
Preglednica 7.14: Izobrazba uporabnika ob vstopu v program  

 
število % 

nedokončana OŠ 4 9,30 

dokončana OŠ 14 32,56 

poklicna šola 15 34,88 

štiriletna srednja šola 5 11,63 

višja šola ali več 5 11,63 

skupaj 43 100 

 
Zaupanje med uporabniki in zaposlenimi 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo, ker jih niso posredovali. 
 
Pozitivna javna podoba 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo, ker jih niso posredovali. 
 
Prepoznavnost programa s strani uporabnikov (ciljne populacije, zainteresirane 
javnosti) 
 
Podatki o tem, kje so uporabniki dobili informacije za vključitev v program ter podatki o 
odločitvi uporabnikov za vstop v program, niso na voljo oziroma izvajalec ne poroča o le-teh. 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo, ker jih niso posredovali. 
 
Povezava z lokalno skupnostjo 
 
V letu 2011 v program niso izvedli nobene skupne akcije z lokalnim okoljem.  
 
Sodelovanje prostovoljcev 
V programu so v obarvanem letu sodelovalo štirje prostovoljci (v deleţu med vsemi izvajalci 
to predstavlja 44 %. 0 uporabnikov (kar predstavlja 0 % vseh uporabnikov) je hkrati tudi 
prostovoljcev. 
 
Dostopnost do storitev 
Urnik programa kaţe na to, da je program na voljo uporabnikom 24 ur dnevno. 
Podatki o zadovoljstvu uporabnikov z urnikom programa za uporabnike niso na voljo oziroma 
izvajalec ne poroča o le-teh. 
 



II. Center za socialno delo Kranj: Zavetišče za brezdomce Kranj 
 
 
Podatki o programu (osnovni opis), podatki o finančnih virih in odhodkih ter podatki o 
postopkih se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011. Podatki, ki jih zbiramo z 
vprašalniki za uporabnike, se nanašajo na tiste uporabnike, ki so bili v program vključeni 
kadarkoli med 1. 1. 2011 in 30. 6. 2011. 
 
 
1. PODATKI O PROGRAMU 
 
 
1.1. Naziv organizacije: Center za socialno delo Kranj 
 
1.2. Naslov, št. pošte in kraj: Koroška cesta 19, 4000 Kranj 
 
1.3. Socialnovarstveni program: Zavetišče za brezdomce Kranj 
 
1.4. Razpisno področje: JSVP 6 
 
1.5. Pravnoorganizacijska oblika: javni zavod 
 
1.6. Odgovorna oseba v organizaciji: Marjan Podbevšek, univ. dipl. pedag. 
 
1.7. Strokovni vodja/odgovorni nosilec programa: Romina Purič Kollmann, univ. dipl.soc. 
del. 
 
1.8. Začetek izvajanja programa – mesec in leto: december 2008 
 
 
2. VIRI PROGRAMOV (iz poročila za obdobje 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011) 
 
 
2.1. Viri financiranja oziroma vsi sofinancerji programa, odobrena sredstva za 
izvajanje programa v letu 2011 ter višina sredstev prejetih za to obdobje: 
Prihodki programa* 

 Vsa prejeta sredstva po sklenjenih pogodbah 

Sofinancer programa EUR % 

MDDSZ 43.548,87 42,55 

občina Kranj 31.960,74 31,23 

donacije  0 0 

FIHO  0 0 

ZRSZ 2.341,28 2,29 

drugi proračunski viri (navedite) 0 0 

članarine 0 0 

drugi viri (navedite) prisp. uporabnikov 24.494,33 23,93 

S K U P A J  102.345,22 100 

 



2.2. Vsi odhodki programa v obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011: V prva dva stolpca 
vnesemo vse odhodke (znesek, odstotek); v druga dva pa tiste, ki so kriti iz sredstev 
javnega razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2011, ki so jih 
prejeli od Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011: 
ODHODKI PROGRAMA 

Znesek v EUR 
skupaj 

%* 
Znesek v 
EUR od 
MDDSZ 

% 

Stroški materiala skupaj 10.213,88 13,04 0 0 

od tega  
– energija (osvetlitev in ogrevanje 
prostorov) 

2.434,76 3,11 0 0 

- ţivila 4.700,31 6,00 0 0 

- ogrevanje 964,81 1,23 0 0 

– stroški drugega materiala  2.114,00 2,70 0 0 

     

Stroški storitev skupaj 20632,55 26,34 0 0 
najemnina? 0 0 0 0 

– stroški varovanja 14.821,73 18,92 0 0 
– komunalne storitve 322,60 0,41 0 0 
– prevozni stroški, telefonski stroški 1.382,62 1,77 0 0 
– povračila stroškov zaposlenim  1.100,31 1,40 0 0 
– stroški storitev fizičnih oseb 
(pogodbe) 

712,75 0,91 0 0 

- zavarovalne premije 21,18 0,03 0 0 
– stroški izobraţevanja, seminarji  1.604,28 2,05 0 0 
- stroški drugih storitev: tolmačenje, 
zdr. pregledi, reprezentanca 

667,08 0,85 0 0 

     

Stroški dela – skupaj  47.487,71 60,62 30.310,08 100,00 

od tega 
– plače zaposlenih 

37.583,42 47,98 25.392,94 83,78 

– prejemki, ki imajo naravo 
 plač (regres za letni dopust, 
jubilejne 
 nagrade, 13. plača,…) 

3.072,06 3,92 0 0 

ostale finančne nagrade-premija 
KDPZ 

688,32 0,88 531,72 1,75 

prevoz na delo, stroški prehrane 0 0 0 0 

- prispevki za spodbujanje 
zaposlovanja invalidov 

464,92 0,59 0 0 

– delodajalčeve dajatve za socialno 
varnost 

5.678,99 7,25 4.385,52 14,47 

     

Stroški povezani z delom 
prostovoljcev – skupaj 

0 0 0 0 

Od tega: 
– nagrade 

0 0 0 0 

– potni stroški 0 0 0 0 
– drugo  0 0 0 0 
     

Amortizacijski stroški 0 0 0 0 
Drugi stroški 0 0 0 0 
     

Preostanek sredstev 0 0 0 0 
SKUPAJ VSI ODHODKI 78.334,93 100 30.310,08 100 

*Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno in prosimo ne pozabite izpolniti tudi vmesne odstotke na dve 
decimalki natančno. 



2.3. Kadrovski viri 
 
a. Izvajalci programa  
(Predstavimo število zaposlenih za nedoločen in določen čas na dan 30. 6. 2011; v stolpcu 's 
strok. izpitom' vnesemo število tistih, ki imajo strokovni izpit na področju socialnega varstva.) 
 Zaposleni s polnim 

delovnim časom 
Zaposleni s krajšim 
delovnim časom 

Zaposleni preko 
javnih del* 

Skupaj 

 s strok. 
izpitom 

brez strok. 
izpita 

s strok. 
izpitom 

brez strok. 
izpita 

  

z VIII. 
stopnjo ali 
več 

0 0 0 0 0 0 

s VII. 
stopnjo 

3 0 0 0 0 3 

s VI. stopnjo 0 0 0 0 0 0 

s V. stopnjo 
ali manj 

0 1 0 0 1 2 

Skupaj 3 1 0 0 1 5 
*Ne glede na dolţino delovnega časa.  

 
b. Izvajalci programa: predstavimo število drugih plačanih izvajalcev in prostovoljcev v 
obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011, vsak se šteje samo enkrat 
 Število različnih 

izvajalcev 
Število opravljenih ur Število opravljenih 

storitev* 

Drugi plačani izvajalci** 0 0 / 

Prostovoljci 4 74 / 
* Ti podatki se nanašajo na tiste storitve drugih plačanih izvajalcev, ki niso plačane po urah ampak po storitvi. 
** Drugi plačani izvajalci so npr. supervizorji, delavci v zunanjih računovodskih servisih. 

 
c. Financiranje kadra s strani MDDSZ (MDDSZ financira naslednje vrste in št. kadrov....) 
Vrsta kadrov Št. financiranih zaposlitev po pogodbi z MDDSZ 

strokovni vodja 1 

strokovni delavec 1 

laični delavec s VI. in VII. stopnjo izobrazbe 0 

laični delavec z do vključno V. stopnjo izobrazbe 1 

 
d. Ustreznost kadra glede na financiranje (Preverimo, ali v programu res dela toliko kadra in 
take vrste kader, za katerega s pogodbo MDDSZ zagotavlja financiranje).  
V pogodbi z MDDSZ je navedeno, da sme izvajalec uporabiti sredstva samo za stroške dela 
in materialne stroške, ni pa opredeljeno koliko kadra MDDSZ financira (gre namreč za B 
program). Ustreznosti kadra glede na financiranje zato ne moremo ocenjevati. 
 
2.4. Uporabniki 
 
a. Podatki o uporabnikih (nanašajo se na obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011)  
Skupno število različnih uporabnikov (en uporabnik se šteje samo enkrat) 39 

– od tega rednih uporabnikov 31 

– od tega občasnih uporabnikov 8 

Povprečno število uporabnikov na mesec 23,50 

Kapaciteta programa (število razpoloţljivih postelj*)  24 + 2 zasilni 
leţišči 

* Izpolnjujejo samo izvajalci tistih programov, ki uporabnikom nudijo nastanitve oz. prenočitve. 

 



Podatki v spodnji preglednici se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 
Mesec Skupaj število 

vključenih 
uporabnikov  

Število vključenih 
uporabnikov pod 
18 let 

Vsi uporabniki: 
Povprečno 
število ur 
aktivne* 
vključenosti 
enega 
uporabnika na 
mesec 

 

Uporabniki pod 
18 let: 
Povprečno 
število ur 
aktivne

*
 

vključenosti 
enega 
uporabnika na 
mesec 

Januar  26 0 124 0 
Februar  25 0 124 0 

Marec  23 0 124 0 
April  26 0 124 0 
Maj  23 0 124 0 
Junij 18 0 124 0 

Povprečno 
število na 
mesec** 

23,50 0 124 0 

*Aktivna vključenost pomeni, da je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti programa. To pomeni, da pri programih, ki 
uporabnikom nudijo bivanje, ne vpisujemo 720 ur na mesec, ampak število ur aktivne vključenosti uporabnika v program na 
mesec. 

 
b. Povprečno število nočitev na mesec (izpolnijo samo izvajalci programov, ki uporabnikom 
nudijo nastanitve oz. prenočitve, npr. materinski domovi, stanovanjske skupine, 
zavetišča,…): 705 
 
c. Ciljna skupina uporabnikov (značilnosti uporabnikov, ki jim je namenjen program): 

 po spolu: moški in ţenske; 

 po starostnih skupinah (do pod 18 let; 18 do pod 65; 65 in več): nad 18 let; 

 glede na problem(e), ki ga/jih imajo: brez urejenih bivalnih razmer, nizek materialni 
status, dolgotrajne hospitalizacije, psihične teţave, odvisnost od alkohola in/ali 
nedovoljenih drog; 

 druţinske razmere in socialno omreţje (zakonski stan, partnerstvo, odnosi s 
sorodniki, prijatelji, znanci,…): teţave v druţini in brez oziroma s šibko socialno 
mreţo;  

 druge pomembne značilnosti: osebe nimajo moţnosti na drugačen način poskrbeti za 
zadovoljevanje osnovnih ţivljenjskih potreb. 
  

d. Populacija, ki je bila v letu 2011 vključena v program: 

 po spolu: moški in ţenske; 

 po starostnih skupinah (do pod 18 let; 18 do pod 65; 65 in več): od 18 do 65 let; 

 glede na problem(e), ki ga/jih imajo: brez urejenih bivalnih razmer, nizek materialni 
status, dolgotrajne hospitalizacije, psihične teţave, bolezni, odvisnost od alkohola ter 
nedovoljenih drog, osebe po prestajanju kazni v zaporu; 

 druţinske razmere in socialno omreţje (zakonski stan, partnerstvo, odnosi s 
sorodniki, prijatelji, znanci,…): večinoma teţave v druţini, brez kontinuiranih stikov s 
starši in otroci - če jih imajo, samski, ločeni, šibka socialna mreţa; 

 druge pomembne značilnosti: osebe nimajo moţnosti na drugačen način poskrbeti za 
zadovoljevanje osnovnih ţivljenjskih potreb, velikokrat dvojne diagnoze. 

 



Vključenost načrtovane populacije v program (primerjavo med načrtovano in dejansko 
vključeno populacijo naredimo na podlagi opisa načrtovane populacije, kot jo pripravijo 
izvajalci programov in analize demografskih podatkov, podatkov o socialnem omreţju in 
druţinskih razmerah iz vprašalnikov; o pomanjkljivostih se pogovorimo ob obisku). 
 
V program je bila v prvem polletju 2011 vključena načrtovana ciljna skupina uporabnikov, in 
sicer moški in ţenske v starosti od 18 do 65 let, ki nimajo urejenega bivališča oziroma 
nastanitve, imajo nizek socialno - ekonomski status, izkušnje dolgotrajnih hospitalizacij, 
teţave v duševnem zdravju in velikokrat tudi teţave z odvisnostjo od alkohola in/ali 
nedovoljenih drog. Med uporabniki so tudi osebe po prestajanju zaporne kazni in osebe z 
dvojnimi diagnozami. Uporabniki imajo v večini šibko socialno mreţo in so večinoma brez 
kontinuiranih stikov z druţino. 
Izvajalci menijo, da bi bilo v bodoče potrebno povečati kapacitete Zavetišča. Omenjajo, da so 
med uporabniki velike razlike, zato bi bilo smiselno razmišljati o dveh načinih namestitve. V 
prvem primeru bi šlo za obliko, ko bi uporabniki v zavetišču le spali, torej zjutraj bi odšli in se 
zvečer vrnili (prenočišča oziroma odprti tip zavetišča), pri drugi obliki namestitve pa bi šlo za 
stanovanja, kamor bi nastanili stanovalce, ki zmorejo ţiveti sami oziroma z minimalno 
pomočjo izvajalcev iz Zavetišča.  
 
 
3. POSTOPKI V PROGRAMIH  
 
 
a. Predstavimo tiste postopke, ki so v programu opredeljeni kot specifični (navedite postopke 
in morebitne opise, razlage). 
 
Specifični postopki so: 

 
b. V preglednici prikaţemo ure uporabljenega časa (človek ure) za posamezen postopek oz. 

skupino postopkov v obdobju 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011.* 
Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopek (človek–
ure)** 

Število izvajanj 
postopka v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 

ure % 

1 Informativni razgovor / / / / 
2 Svetovalni razgovor / / / / 

3 
Uvodni pogovor pred 
morebitnim sprejemom 

/ / / / 

4 
Sprejem, nastanitev, 
priprava dogovora, 
sprejemnega in osebnega 

/ / / / 

 Neformalni razgovori (pogovori o vsakodnevnem dogajanju v zavetišču, 
posameznikovih občutkih, počutju, vtisih; vse, kar niso svetovalni pogovori); 

 Sodelovanje z lokalno skupnostjo, zunanjimi organizacijami 

 Informativni razgovor (dajanje informacij o postopku nastanitve, pogojih za 
nastanitev, o zavetišču – osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte); 

 Sprejem, nastanitev (prihod stanovalca v zavetišče, nastanitev v sobo, oprema s 
posteljnino, brisačami…); 

 Izdelava in evalvacija individualnega 
načrta; 

 Skupina za samopomoč (tedensko sestajanje s stanovalci, pregled tedenskih 
dogodkov, počutja, problemov, podajanje izkušenj med stanovalci); 

 Pritoţbeni postopki, opomini, odpusti, kazenski odpusti (pisne in ustne 
pritoţbe stanovalcev, razgovori in izdaja opominov zaradi kršenja hišnega reda, 
odpust:prostovoljen odhod, kazenski odpusti: zaradi kršenja hišnega reda). 



Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopek (človek–
ure)** 

Število izvajanj 
postopka v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 

ure % 

lista stanovalca 

5 
Oblikovanje in evalvacija 
individualnega načrta 

/ / / / 

6 
Pritoţbeni postopek – 
pisanje in vodenje 
opominov 

/ / / / 

7 

Priprava dopisa, izdaja 
potrdila, zapisovanje in 
urejanje dokumentacije o 
stanovalcih 

/ / / / 

8 
Zaključni svetovalni 
razgovori in odpust 

/ / / / 

9 
Spremstvo in 
zagovorništvo 

/ / / / 

10 Dnevna izdaja denarja / / / / 

11 
Razdeljevanje obrokov 
hrane 

/ / / / 

12 Zagotavljanje higiene / / / / 
13 Zdravstvena pomoč / / / / 
14 Delitev zdravil / / / / 

15 

Nudenje pomoči pri 
urejanju zdravstvenega 
zavarovanja, osebnih 
dokumentov, pri iskanju 
bivalnih prostorov in pri 
iskanju zaposlitve 

/ / / / 

16 
Priprava in vodenje 
skupnih sestankov s 
stanovalci 

/ / / / 

17 
Priprava in vodenje 
timskih sestankov znotraj 
enote 

/ / / / 

18 
Medinstitucionalno 
sodelovanje 

/ / / / 

19 

Priprava in vodenje 
delavnic, delovnih akcij in 
drugih druţabnih in 
prostočasnih aktivnosti, 
neformalni pogovori 

/ / / / 

20 

Posredovanje v 
konfliktnih situacijah, 
pregled terena, krizne 
intervencije 

/ / / / 

100–199 Specifični postopki / / / / 
200–299 Strokovno delo / / / / 
300–399 Organizacijsko delo / / / / 
400–499 Druga dela / / / / 

500–599 
Delo posredno za 
uporabnika 

/ / / / 

600–699 
Delo z anonimnimi 
uporabniki – storitve 

/ / / / 

Skupaj / 100 / / 
*Podatke lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
»poročila« in med »poročili« v sredinskem razdelku poročilo številka 8. 
**Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno. 

 



 
c. Skupen seštevek ur ter števila izvajanj postopkov za vse postopke od 1 – 99. 
Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopke (človek–
ure) 

Število izvajanj 
postopkov v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov* 

1–99 Skupni postopki skupaj / / / 
*Podatek lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
izračune« in med »izračuni« zadnjega: »Stevilo_vkljucenih_uporabnikov_mladoletnih_polnoletnih_na_obdobje1«.  

 
d. Predstavite tiste postopke, ki jih v programu izvajate z anonimnimi uporabniki (storitve) 
(navedite postopke in morebitne opise, razlage in število izvajanj). Po potrebi dodajte nove 
vrstice v tabelo.* 
Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopke (človek–
ure) 

Število izvajanj 
postopkov v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 
(število izvedenih 
storitev)** 

600 / / / / 
601 / / / / 
602** … / / / / 

*Podatke lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
»poročila« in med »poročili« v sredinskem razdelku poročilo številka 7. 
**Ta podatek pri kategoriji postopkov 600-699 pomeni število izvedenih storitev in ne števila uporabnikov, saj je baza 
sprogramirana pri rubriki 600-699 na način, da šteje vsakega uporabnika po večkrat.  

 
e. Interpretacija preglednice pod točko »b« 
Izvajalci ne vodijo postopkov dela v bazi, zato niso izpolnili tabel od 3b do 3d. Postopke dela 
bodo začeli voditi takrat, ko bodo s strani MDDSZ prešli od enoletnega (B) načina 
sofinanciranja k večletnemu (C) in pridobili verifikacijsko listino s strani Socialne zbornice 
Slovenije. Predvidevajo, da bo to v letu 2012. 
Šifrant postopkov dela imajo oblikovan, saj so v preteklem obdobju ţe beleţili postopke dela 
v bazo. Gre za star šifrant, ki ga bo potrebno uskladiti z novim, kar pomeni tudi na novo 
definirati specifične postopke. 
 
 
4. CILJI PROGRAMOV 
 
 
a. Opredelitev ciljev programa (v alinejah) 

 manjša socialna izključenost uporabnikov; 

 boljša kvaliteta ţivljenja uporabnikov; 

 zagotovljene/zadovoljene osnovne ţivljenjske potrebe (bivanje, prehrana); 

 vzpostavitev skrbi za samega sebe (pridobitev higienskih navad, moţnost 
pridobitev oblačil, obutve, kar posledično pomeni tudi boljšo samopodobo); 

 urejeni osebni dokumenti; 

 ureditev odnosov z bliţnjimi; 

 soočenje s teţavami in njihova razrešitev;  

 obveščanje in osveščanje javnosti o problematiki brezdomstva z namenom 
razbijanja stereotipov in sprejemanja drugačnosti. 

 
b. Povezava s kriteriji za evalviranje (opisna ocena, ali so cilji programa 'pokriti' s kriteriji) 

Kriteriji, predvideni za programe Cilji, ki sovpadajo s kriteriji 

zadovoljstvo uporabnikov 
boljša kvaliteta ţivljenja uporabnikov 
soočenje s teţavami in njihova razrešitev 

obisk programa, prostora 
(posredno) zagotovljene/zadovoljene 
osnovne ţivljenjske potrebe (bivanje, 
prehrana) 

urejeno zdravstveno zavarovanje urejeni osebni dokumenti 



Kriteriji, predvideni za programe Cilji, ki sovpadajo s kriteriji 

urejeno stalno prebivališče urejeni osebni dokumenti 

urejenost osebnih dokumentov urejeni osebni dokumenti 

Zaposlitev 
(posredno) manjša socialna izključenost 
uporabnikov 

izboljšanje (vzdrţevanje zdravstvenega stanja) 
(posredno) boljša kvaliteta ţivljenja 
uporabnikov 

Abstinenca 
(posredno) boljša kvaliteta ţivljenja 
uporabnikov 

pridobitev prehrambenih in higienskih navad 

vzpostavitev skrbi za samega sebe 
(pridobitev higienskih navad, moţnost 
pridobitev oblačil, obutve, kar posledično 
pomeni tudi boljšo samopodobo) 

ureditev druţinskega ţivljenja ureditev odnosov z bliţnjimi  

pridobitev izobrazbe 
(posredno) manjša socialna izključenost 
uporabnikov 

zaupanje med uporabniki in zaposlenimi ne 

pozitivna javna podoba 

obveščanje in osveščanje javnosti o 
problematiki brezdomstva z namenom 
razbijanja stereotipov in sprejemanja 
drugačnosti 

prepoznavnost programa s strani uporabnikov (ciljne 
populacije in zainteresirane javnosti) 

obveščanje in osveščanje javnosti o 
problematiki brezdomstva z namenom 
razbijanja stereotipov in sprejemanja 
drugačnosti 

povezava z lokalno skupnostjo 

obveščanje in osveščanje javnosti o 
problematiki brezdomstva z namenom 
razbijanja stereotipov in sprejemanja 
drugačnosti 

sodelovanje prostovoljcev ne 

dostopnost do storitev 
(posredno) zagotovljene/zadovoljene 
osnovne ţivljenjske potrebe (bivanje, 
prehrana) 

 
Izvajalci imajo jasno določene cilje programa, saj so le ti zapisani v obliki, ki pokaţe, kakšen 
je pričakovan rezultat za uporabnike. Vsi kriteriji, razen dveh, so pokriti s cilji programa.  
 
c. Zbiranje podatkov (koliko vprašalnikov posameznega tipa je bilo zbranih s strani 
izvajalcev programov)  
 
Izvajalec je posredoval naslednje število vprašalnikov posameznega tipa: 

 dokumentacija o programu: 1; 

 vprašalnik za uporabnike po razgovoru: 31; 

 dokumentacija za uporabnike: 31; 

 vprašalnik za uporabnike ob vstopu: 31; 

 vprašalnik za uporabnike ob izstopu oz. ob evalvaciji: 31. 
 
 
5. TEŽAVE V ORGANIZACIJAH 
 
 
a. Morebitni obstoj konfliktov med zaposlenimi o metodah, ki naj bi jih uporabljali 

 
Zaposleni v obravnavanem obdobju niso imeli konfliktov glede uporabljenih metod pri delu z 
uporabniki.  
 



b. Administrativne in organizacijske ovire 
 

Zaposleni imajo na voljo le dve pisarni, od katerih je ena preurejena v računalniško-kreativni 
prostor za potrebe uporabnikov. Občasno je zato individualno delo z uporabniki oteţeno 
oziroma je potrebno več usklajevanja in dogovarjanja. 
 
c. Posebnosti in teţave pri izvajanju programa 

 
Nepredvidljivost uporabnikov programa zahteva vsakokratno prilagajanje trenutnim 
razmeram. Velika večina uporabnikov zaradi različnih odvisnosti in deloma tudi s tem 
pogojenega slabega zdravstvenega stanja (tako fizično kot psihično) teţko realizira 
dogovorjeno. Uporabnikom - stanovalcem je skupno le to, da so brez svojega doma, sicer pa 
so med njimi velike razlike v motivacij, pripravljenosti sodelovanja, delavnosti, higieni, zlorabi 
alkohola, itd..  
Izvajalci menijo, da bi bilo v bodoče potrebno povečati kapacitete Zavetišča. Kot ţe 
omenjeno, so med uporabniki velike razlike, zato bi bilo smiselno razmišljati o dveh načinih 
namestitve. V prvem primeru bi šlo za obliko, ko bi uporabniki v zavetišču le spali, torej 
zjutraj bi odšli in se zvečer vrnili (prenočišča oziroma odprti tip zavetišča), pri drugi obliki 
namestitve pa bi šlo za stanovanja, kamor bi nastanili stanovalce, ki zmorejo ţiveti sami 
oziroma z minimalno pomočjo izvajalcev iz Zavetišča.  
 
 
6. POVZETEK IN GLAVNE UGOTOVITVE  
 
Viri 
 
a. Finančna sredstva 

 
Izvajalec programa je v prvem polletju 2011 pridobil 102.345,22 EUR finančnih sredstev. 
Največji deleţ prejetih sredstev predstavljajo sredstva MDDSZ (dobrih 42 %), sledijo 
sredstva občine (slaba tretjina) in prispevki uporabnikov (slaba četrtina). Dobre tri odstotke 
prejetih sredstev predstavljajo sredstva ZRSZ. Ugotavljamo, da dobre tri četrtine prejetih 
sredstev programa predstavljajo sredstva iz javnih virov. V prvi polovici leta so v programu 
porabili dobre tri četrtine do takrat pridobljenih sredstev (78.334,95 EUR). 
Med odhodki prevladujejo stroški dela (60,62 %), stroški storitev predstavljajo dobro četrtino 
odhodkov in stroški materiala dobrih 13 %. 
 
b. Kadrovski viri 

 
V programu je bilo na dan 30. 6. 2010 zaposlenih pet oseb, od tega ena preko javnih del. 
Ena oseba ima opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva. V programu 
sodelujejo še štirje prostovoljci. V pogodbi z MDDSZ je navedeno, da sme izvajalec uporabiti 
sredstva samo za stroške dela in materialne stroške, ni pa opredeljeno koliko kadra financira 
(gre za B program). Ustreznosti kadra glede na financiranje zato ne moremo ocenjevati. 
 
c. Uporabniki 
 
V program je bilo v obdobju med 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 vključenih 39 različnih 
uporabnikov, od tega 31 rednih in 8 občasnih uporabnikov. Na mesec je bilo v dejavnosti 
programa vključenih povprečno 23,5 uporabnikov.  
V program je bila v prvem polletju 2011 vključena načrtovana ciljna skupina uporabnikov, in 
sicer moški in ţenske v starosti od 18 do 65 let, ki nimajo urejenega bivališča oziroma 
nastanitve, imajo nizek socialno-ekonomski status, izkušnje dolgotrajnih hospitalizacij, teţave 
v duševnem zdravju in velikokrat tudi teţave z odvisnostjo od alkohola in/ali nedovoljenih 
drog. Med uporabniki so tudi osebe po prestajanju zaporne kazni in osebe z dvojnimi 



diagnozami. Uporabniki imajo v večini šibko socialno mreţo in so večinoma brez 
kontinuiranih stikov z druţino. 
 
Postopki 
Izvajalci trenutno ne vodijo postopkov dela v bazi, zato podatkov o količini dela, ki ga 
namenijo za izvedbo posameznih postopkov dela, ni moţno pridobiti. Postopke dela bodo 
začeli voditi z letom 2012, ko bodo s strani MDDSZ najverjetneje prešli od enoletnega (B) 
načina sofinanciranja k večletnemu (C) in pridobili verifikacijsko listino s strani Socialne 
zbornice Slovenije. 
 
Cilji programa 
Izvajalci imajo jasno določene cilje programa, saj so le ti zapisani v obliki, ki pokaţe, kakšen 
je pričakovan rezultat za uporabnike. Vsi kriteriji, razen dveh, so pokriti s cilji programa.  
Teţave 
Izvajalci kot teţavo navajajo prostorsko stisko, kar posledično pomeni več usklajevanja in 
dogovarjanja z uporabniki in med samimi izvajalci. Omenjajo tudi nepredvidljivost in 
različnost uporabnikov. Menijo, da bi bilo v bodoče smiselno razmišljati o dveh načinih 
namestitve uporabnikov v Zavetišče. V prvem primeru bi šlo za obliko, ko bi uporabniki v 
zavetišču le spali, torej zjutraj bi odšli in se zvečer vrnili (prenočišča oziroma odprti tip 
zavetišča), pri drugi obliki namestitve pa bi šlo za stanovanja, kamor bi nastanili stanovalce, 
ki zmorejo ţiveti sami oziroma z minimalno pomočjo izvajalcev iz Zavetišča. 
 
 
7. ANALIZA VPRAŠALNIKOV2 
 
 
Zadovoljstvo uporabnika 
 
Uporabniki so ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa svoje zadovoljstvo s pomočjo pri 
reševanju problemov in stisk ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se jim je 
program nudil zelo malo pomoči, 5 pa zelo veliko.  
 
Preglednica 7.1: Ocena pomoči programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali bi lahko ocenili, koliko vam je ta program do sedaj 
pomagal? 

30 3,20 3 3 0,61 2 5 

Ali vam program pomaga reševati probleme, zaradi 
katerih ste se vanj vključili? 

30 3,27 3 3 0,64 2 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 

 
Ob evalvaciji (nekaj več kot 61 % anketiranih uporabnikov) oziroma ob izstopu iz programa 
(38,70 % anketiranih uporabnikov) so uporabniki ocenili, da jim je program do sedaj srednje 
pomagal (AS = 3,20), pri reševanju problemov zaradi katerih so se vanj vključili pa jim 
program prav tako srednje pomaga (AS = 3,27). 
 
Uporabniki so sicer precej neodločeni glede tega, da bodo s pomočjo tega programa rešili 
svoje probleme (AS = 3,25; na lestvici od 1 (močno dvomim) do 5 (popolnoma sem 
prepričan)), vendar pa menijo, da bi se v podobnem poloţaju verjetno zopet odločili 
sodelovati v programu (AS = 3,50) in da bi program verjetno priporočili prijateljem in 
znancem (AS = 3,77). 

                                                
2
 Poševnica (/) v celotnem sedmem poglavju pomeni ni podatka. 

 



Preglednica 7.2: Zadovoljstvo z reševanjem problemov, stisk  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali menite, da boste s pomočjo tega programa rešili 
probleme, zaradi katerih ste se vključili vanj? 

28 3,25 3 3 0,75 2 5 

Če bi bili znova v podobnem poloţaju, bi se odločili, 
da spet pridete k nam? 

30 3,50 4 4 0,73 2 5 

Bi program priporočili vašim prijateljem, znancem, če 
bi bili v podobni situaciji kot vi? 

31 3,77 4 4 0,88 2 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 

 
Oceno zadovoljstva z nudeno pomočjo so ocenjevali tudi uporabniki, ki so v programu 
opravili svetovalni razgovor. Slednji ocenjujejo, da jim je pogovor srednje veliko pomagal pri 
reševanju problemov, zaradi katerih so poiskali pomoč (AS = 3,21), verjetno pa bi, če bi se 
znašli v podobnem poloţaju, zoper prišli na pogovor (AS = 3,66). 
 
Preglednica 7.3: Ocena pomoči programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali bi lahko ocenili, koliko vam je pogovor pomagal pri 
reševanju problemov, zaradi katerih ste prišli? 

29 2 3,21 3 3 0,73 2 

Če bi bili znova v podobnem poloţaju, bi se odločili, 
da spet pridete na pogovor? 

29 2 3,66 4 4 0,97 2 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 

 
Urejeno zdravstveno zavarovanje 
 
Ob vstopu je imela večina uporabnikov urejeno zdravstveno zavarovanje (nekaj več kot 79 
%). Podatki ob evalvaciji/izstopu iz programa kaţejo, da so si tekom udeleţbe v programu 
zdravstveno zavarovanje uredili še trije uporabniki (od tistih, ki ga ob vstopu niso imeli 
urejenega). Iz podatkov pa ni moţno razbrati, ali so uporabniki, ki so imeli zavarovanje 
urejeno ţe ob vstopu, le tega imeli urejenega tudi kasneje (ob izstopu/evalvaciji) 
 
Preglednica 7.4: Urejenost zdravstvenega zavarovanja ob vstopu 

 
število % 

da 19 79,17 

ne 5 20,83 

Skupaj 24 100 

 
Urejeno stalno prebivališče  
 
Preglednica 7.5: Urejeno stalno prebivališče ob vstopu 

 
število % 

da 27 87,1 

ne 4 12,9 

Skupaj 31 100 

 
Ob vstopu je imelo 87 % uporabnikov urejeno stalno prebivališče, tekom sodelovanja v 
programu pa si je stalno prebivališče uredil še en uporabnik(od tistih, ki ga ob vstopu niso 
imeli urejenega). Iz podatkov pa ni moţno razbrati, ali so uporabniki, ki so imeli stalno 
bivališče urejeno ţe ob vstopu, le tega imeli urejenega tudi kasneje (ob izstopu/evalvaciji).



Urejenost osebnih dokumentov 
 
Ob vstopu v program ni imel urejenih osebnih dokumentov le en uporabnik, ki pa si jih je 
tekom sodelovanja v programu, uredil. Iz podatkov pa ni moţno razbrati, ali so uporabniki, ki 
so imeli osebne dokumente urejene ţe ob vstopu, le te imeli urejene tudi kasneje (ob 
izstopu/evalvaciji) 
 
Zaposlitev 
 
Večina uporabnikov je ob vstopu v program brezposelna (dobrih 61 %). Upokojenih je 29 % 
uporabnikov, dobra četrtina pa je delovno nezmoţna. Priloţnostno plačano delo opravlja 
dobrih 13 % uporabnikov.  
Podatki o zaposlitvenem statusu uporabnikov ob evalvaciji/izstopu so dosegljivi le za enajst 
uporabnikov, pri ostalih pa strokovni delavci podatka o zaposlitvi niso zabeleţili. 
Predvidevamo, da se status pri teh uporabnikih ni spremenil. Tudi ob evalvaciji/izstopu še 
vedno najvišji deleţ predstavljajo brezposelni, sledijo pa upokojeni. Ugotavljamo tudi, da se 
je zvišal deleţ uporabnikov, ki opravljajo plačano delo. 
 
Preglednica 7.6: Zaposlitev uporabnikov ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da
1 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

Opravlja plačano delo 1 3,33 30 2 22,22 9 

Opravlja priloţnostno 
plačano delo 

4 13,33 30 2 20,00 10 

Je brezposeln 19 61,29 31 4 36,36 11 

Je delovno nezmoţen 8 26,67 30 1 9,09 11 

Je upokojen 9 29,03 31 3 27,27 11 

Drugo 1 3,33 30 / / / 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o zaposlitvi odgovorili z da, deleţ 
teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki so odgovarjali na 
vprašanja.  
 

Izboljšanje/vzdrţevanje zdravstvenega stanja 
 
Zdravstvene teţave  
 
Ob vstopu je bilo nekaj več kot 20 % uporabnikov gibalno oviranih, slabih 18 % uporabnikov 
pa je imelo telesne poškodbe, 12 % uporabnikov pa teţave v duševnem zdravju.  
Ob evalvaciji je bilo število uporabnikov z zdravstvenimi teţavami niţje kot ob vstopu. O 
zdravstvenih teţavah je ob vstopu poročalo 12 uporabnikov (38,7 % vseh uporabnikov), ob 
evalvaciji/izstopu pa le 2 uporabnika (6,5 % vseh uporabnikov). 
 
Preglednica 7.7: Zdravstvene teţave uporabnika ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

telesne poškodbe 5 17,86 28 1 9,09 11 

teţave v duševnem zdravju 3 12,00 25 / / / 

motnje v duševnem razvoju 2 6,67 30 / / / 

gibalna oviranost 6 20,69 29 1 9,09 11 

kronična bolezen 2 7,14 28 1 9,09 11 

drugo 1 3,23 31 / / / 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o zdravstvenih teţavah odgovorili z 
da, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki so odgovarjali 
na vprašanja.  

 



Ob vstopu je 90 % uporabnikov poročalo, da so v preteklem letu obiskali zdravnika. Ob 
evalvaciji/izstopu je ta deleţ še nekoliko višji (93 %). O jemanju zdravil je ob vstopu poročalo 
70 % uporabnikov, ob evalvaciji/izstopu pa dobrih 77 % uporabnikov (število uporabnikov se 
med vstopom in izstopom ne razlikuje). Bolnišnico je tako ob vstopu kot ob evalvaciji/izstopu 
obiskalo 30 % uporabnikov.  
 
Preglednica 7.8: Dostopnost do zdravstvenih storitev uporabnika ob vstopu in 
evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število  %  
števil

o  %  

VSTOP 
EVALVACIJA / 

IZSTOP 

Ali ste bili v preteklem letu pri zdravniku? 27 90 30 29 93,55 31 

Ali ste bili v preteklem letu v bolnišnici? 9 30 30 9 29,03 31 

Ali ste v preteklem letu jemali zdravila? 21 70 30 24 77,42 31 

Ali ste v preteklem letu ţeleli pomoč zdravnika, 
pa je niste mogli dobiti? 

1 3,33 30 / / / 

Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o dostopnosti do zdravstvenih 
storitev odgovorili z da, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh 
uporabnikov, ki so odgovarjali na vprašanja.  

 
Uporabniki so zadovoljstvo s telesnim zdravstvenim stanjem ocenjevali na lestvici od 1 do 5, 
kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. Ugotavljamo, da je zadovoljstvo s 
telesnim zdravstvenim stanjem ob vstopu nekoliko višje kot ob evalvaciji/izstopu, vendar pa 
razlika ni statistično značilna. Uporabniki s svojim telesnim zdravjem niso niti zadovoljni niti 
nezadovoljni (AS = 2,8).  
 
Preglednica 7.9: Zadovoljstvo z zdravstvenim stanjem  

 
AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako ste zadovoljni s telesnim zdravstvenim 
stanjem? Vstop 

2,84 3 3 0,73 2 4 

Kako ste zadovoljni s telesnim zdravstvenim 
stanjem? 
evalvacija/izstop 

2,77 3 3 0,88 1 4 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 

 
Abstinenca  
 
Uporabniki so ob vstopu in ob evalvaciji oziroma izstopu navedli, kako pogosto so v zadnjem 
tednu zauţili navedene substance. Za potrebe analize smo zdruţili odgovore enkrat, dvakrat, 
več kot dvakrat ter vsak dan vsaj enkrat v odgovor da (v zadnjem tednu sem zauţil 
navedeno substanco), nikoli pa v odgovor ne (v zadnjem tednu nisem nikoli zauţil navedene 
substance).  
 



Preglednica 7.10: Uţivanje različnih substanc v preteklem tednu  

  

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

alkohol 26 86,67 30 27 87,10 31 

pomirjevala 7 26,92 26 5 18,52 27 

kanabis 1 3,33 30 1 3,33 30 

kokain 1 3,33 30 1 3,33 30 

drugo 25 83,33 30 25 80,65 31 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o uţivanju posameznih substanc 
odgovorili z da, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki 
so odgovarjali na vprašanja.  

 
Podatki kaţejo, da je dobrih 86 % uporabnikov ob vstopu uţivalo alkohol, ta deleţ pa se je 
ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa še nekoliko zvišal (dobrih 87 %). Pomirjevala je ob 
vstopu uţivalo 27 % uporabnikov, ob evalvaciji/izstopu pa dobrih 18 %. Kanabis in kokain je 
uţival zelo majhen deleţ uporabnikov, medtem ko je druge, nenavedene substance uţivalo 
kar dobrih 83 % uporabnikov ob vstopu in nekaj več kot 80 % uporabnikov ob 
evalvaciji/izstopu. 
 
Ob vstopu v program so bili uporabniki vprašani še o teţavah z alkoholom in prepovedanimi 
drogami. Večina uporabnikov (86 %) je ob vstopu mnenja, da nima teţav z alkoholom, slabih 
7 % uporabnikov razmišlja o moţnostih zdravljenja, prav toliko pa se jih ne ţeli zdraviti. Da 
nimajo teţav s prepovedanimi drogami meni 97 % uporabnikov, en uporabnik pa se zaradi 
tovrstnih teţav zdravi. 
 
Preglednica 7.11: Teţave z alkoholom in prepovedanimi drogami   

 

alkohol prepovedane droge 

število % število % 

nimam teţav  25 86,21 30 96,77 

razmišljam o moţnostih zdravljenja 2 6,90 / / 

se ne ţelim zdraviti 2 6,90 / / 

se zdravim / / 1 3,23 

Skupaj 29 100 31 100 

 
Pridobitev prehrambnih in higienskih navad 
 
Ocena higienskih navad uporabnika je bila pridobljena na podlagi dokumentacije o 
uporabniku (ocene so bile podane na lestvici od 1 (zelo slabe) do 5 (zelo dobre)). Iz 
podatkov je razvidno, da izvajalci higienske navade uporabnikov ocenjujejo višje ob 
evalvaciji/izstopu iz programa (AS = 3,36) kot ob vstopu v program (AS = 3). Razlika je 
statistično značilna. Rečemo lahko, da so bile higienske navade uporabnikov ob vstopu v 
program niti slabe niti dobre, s sodelovanjem v programu pa so se te navade nekoliko 
izboljšale. 
 
Preglednica 7.12: Ocena higienskih navad uporabnika1  

 

AS N t Sig 

Ocena higienskih navad uporabnika ob prihodu v program 3,00 11 
-2,390 0,038 

Ocena higienskih navad uporabnika ob izstopu iz programa 3,36 11 
Opombe: 1) Upoštevani so le tisti uporabniki, kjer je bila podana ocena tako ob vstopu kot ob evalvaciji/izstopu; N = število 
odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, t = testna statistika, sig = statistično značilna 
pomembnost (če je sig manjša od 0,05 pomeni, da med merjenima obdobjema obstaja statistično pomembna razlika, če je 
večja potem statistično pomembna razlika ne obstaja) 



Ureditev druţinskega ţivljenja 
 
Uporabniki so ocenjevali pogostost stikov z druţinskimi člani na lestvici od 1 (nimam stikov) 
do 6 (vsak dan), zadovoljstvo s temi stiki pa na lestvici od 1 (zelo nezadovoljen) do 5 (zelo 
zadovoljen). 
 
Preglednica 7.13: Ocena pogostosti stikov z druţino in zadovoljstvo s temi stiki  

 
 

N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako pogosto imate stike s svojimi otroki? 
vstop 9 2,00 1 1 1,32 1 4 

izstop 9 1,89 1 1 1,17 1 4 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 9 2,44 2 2 0,88 1 4 

izstop 9 2,56 2 2 1,01 1 4 

Kako pogosto imate stike s svojimi starši? 
vstop 18 1,83 1,5 1 0,99 1 4 

izstop 18 1,83 1,5 1 0,99 1 4 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 18 3,00 3 3 0,59 2 4 

izstop 17 3,00 3 3 0,61 2 4 

Kako pogosto imate stike s svojimi 
sorodniki? 

vstop 25 1,72 1 1 1,02 1 4 

izstop 25 1,68 1 1 0,95 1 4 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 24 2,88 3 3 0,68 2 4 

izstop 24 2,88 3 3 0,68 2 4 
Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 

 
Tako ob vstopu kot evalvaciji/izstopu imajo uporabniki s svojimi otroki precej redke stike (v 
povprečju vsaj enkrat letno), s to vrsto stikov pa so bolj nezadovoljni kot zadovoljni.  
Pogostost stikov s starši je v povprečju zelo podobna stikom z otroki (AS = 1,83), s to vrsto 
stikov pa so uporabniki niti nezadovoljni niti zadovoljni. 
S sorodniki imajo uporabniki najmanj pogoste stike (manj kot enkrat letno), s to vrsto stikov 
pa so bolj nezadovoljni kot zadovoljni. 
 
Razlike med vstopom in evalvacijo/izstopom tako pri pogostosti stikov z druţino kot pri 
zadovoljstvu z njimi niso statistično značilne.  
 
Pridobitev izobrazbe 
 
Pri analizi izobrazbe uporabnika ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu smo za potrebe primerjave 
upoštevali le uporabnike, pri katerih je navedena stopnja dokončane izobrazbe tako ob 
vstopu kot ob evalvaciji/izstopu.  
Ugotavljamo, da med vstopom in evalvacijo/izstopom iz programa ni razlik v stopnji 
doseţene izobrazbe. Polovica uporabnikov ima osnovnošolsko izobrazbo, tretjina 
nedokončano osnovno šolo, dobrih 16 % pa končano poklicno šolo.  
 
Preglednica 7.14: Izobrazba uporabnika ob vstopu v program  

 
število % 

nedokončana OŠ 4 33,33 

dokončana OŠ 6 50,00 

poklicna šola 2 16,67 

Skupaj 12 100 

 
Zaupanje med uporabniki in zaposlenimi 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 



Uporabniki so ocenjevali občutek varnosti v programu, zaupanje osebju in informiranje s 
strani osebja na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo malo, 5 pa zelo veliko. 
 
Preglednica 7.15: Moţnost zaupanja osebju in ocena informiranja uporabnikov  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

V kolikšni meri se pri nas počutite varne? 31 3,52 4 4 0,68 2 5 

V kolikšni meri lahko zaupate našemu osebju? 31 3,74 4 3 0,86 2 5 

V kolikšni meri vas je osebje informiralo tudi o drugih 
moţnostih oziroma drugih programih? 

30 3,37 3 4 0,67 2 4 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 

 
Uporabniki programa ocenjujejo občutek varnosti v programu kot srednje veliko (AS =3,52) 
osebju zaupajo nekoliko bolj (AS=3,74), nekoliko slabše pa ocenjujejo informiranje o drugih 
moţnostih oziroma drugih programih, ki so ga bili deleţni od osebja (AS=3,37). 
 
Pozitivna javna podoba 
 
Strokovni delavci so imeli v medijih v letu 2011 tri objave. Ostalih podatkov za oceno javne 
podobe izvajalec ni navedel v dokumentacijo o programu. 
 
Prepoznavnost programa s strani uporabnikov (ciljne populacije, zainteresirane 
javnosti) 
 
Večina uporabnikov je dobila informacije o moţnosti vključitve v program na centru za 
socialno delo (dobrih 87 % uporabnikov), dobrih 35 % uporabnikov so o programu informirali 
prijatelji in znanci, nekaj več kot 16 % uporabnikov pa je za program izvedelo iz časopisov 
oziroma letakov. 
V program je večina uporabnikov (58 %) vstopila na ţeljo drugih (predvsem centov za 
socialno delo) , 42 % uporabnikov pa se je za vstop odločilo samih.   
 
Preglednica 7.16: Informacije o moţnosti vključitve v program 

  
odgovori da 

N število  %  

starši 1 3,23 31 

prijatelji, znanci 11 35,48 31 

CSD 27 87,10 31 

časopisi, letaki 5 16,13 31 

internet 2 6,45 31 

drugje 3 9,68 31 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o moţnosti vključitve v program 
odgovorili z da, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki 
so odgovarjali na vprašanja.  

 
Povezava z lokalno skupnostjo 
 
V letu 2011 so v programu izvedli štiri skupne akcije z lokalnim okoljem.  
 
Sodelovanje prostovoljcev 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
Letno v programu sodelujejo štirje prostovoljci (v deleţu med vsemi izvajalci to predstavlja 
44,44 %. Noben uporabnik ni hkrati prostovoljec. 



Dostopnost do storitev 
 
Urnik programa kaţe na to, da je program na voljo uporabnikom 24 ur na dan. 
Zadovoljstvo z urnikom programa so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 
pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. 
 
Preglednica 7.17: Zadovoljstvo z urnikom programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako zadovoljni ste z urnikom, ko smo vam na voljo? 30 3,63 4 4 0,56 2 4 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 

 
Uporabniki so bili ob evalvaciji/izstopu v povprečju srednje zadovoljni z urnikom programa 
(AS=3,6).  
Na podlagi dokumentacije o uporabniku pa ugotavljamo, da je z urnikom programa 
zadovoljnih 58 % uporabnikov.  



III. Slovenska filantropija – Zdruţenje za promocijo prostovoljstva: 
Svetovanje, zagovorništvo in psihosocialna pomoč za brezdomce, 
prosilce za azil, begunce in druge migrante v Republiki Sloveniji 

 
 
Podatki o programu (osnovni opis), podatki o finančnih virih in odhodkih ter podatki o 
postopkih se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011. Podatki, ki jih zbiramo z 
vprašalniki za uporabnike, se nanašajo na tiste uporabnike, ki so bili v program vključeni 
kadarkoli med 1. 1. 2011 in 30. 6. 2011. 
 
 
1. PODATKI O PROGRAMU 
 
 
1.1. Naziv organizacije: Slovenska filantropija – Zdruţenje za promocijo prostovoljstva 
 
1.2. Naslov, št. pošte in kraj: Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana 
 
1.3. Socialnovarstveni program: Svetovanje, zagovorništvo in psihosocialna pomoč za 
brezdomce, prosilce za azil, begunce in druge migrante v RS 
 
1.4. Razpisno področje: REP 7 – drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju socialnih 
stisk, ki niso del drugih razpisanih programov (npr. programi namenjeni Romom, azilantom, 
beguncem, bivšim zapornikom …) 
 
1.5. Pravnoorganizacijska oblika: društvo 
 
1.6. Odgovorna oseba v organizaciji: prim. Anica Mikuš Kos 
 
1.7. Strokovni vodja/odgovorni nosilec programa: mag. Franci Zlatar, univ. dipl. soc. 
 
1.8. Začetek izvajanja programa – mesec in leto: 1998 
 
 
2. VIRI PROGRAMOV (iz poročila za obdobje 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011) 
 
 
2.1. Viri financiranja oziroma vsi sofinancerji programa, odobrena sredstva za 
izvajanje programa v letu 2011 ter višina sredstev prejetih za to obdobje: 
Prihodki programa* 

 Pridobljena sredstva po sklenjenih pogodbah  

Sofinancer programa EUR % 

MDDSZ 17.274,12 31,49 

občina … 18.121,08 33,04 

donacije  0 0 

FIHO  5.000,00 9,12 

ZRSZ 0 0 

drugi proračunski viri (navedite): 
Evropski sklad za begunce in Ministrstvo za 
notranje zadeve 

14.455,60 26,35 

članarine 0 0 

drugi viri (navedite) 0 0 

S K U P A J  54.850,80 100,00 
*Izvajalec je sicer posredoval podatke o višini odobrenih sredstev za celotno leto 2011, ki pa smo jih zaradi primerljivosti z 
drugimi programi razpolovili ter tako izračunali polletne prihodke. Obstaja moţnost, da podatki o višini pridobljenih sredstev 
posameznega financerja zato niso povsem točni, ampak zgolj ilustrativni. 



2.2. Vsi odhodki programa v obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011: V prva dva stolpca 
vnesemo vse odhodke (znesek, odstotek); v druga dva pa tiste, ki so kriti iz sredstev 
javnega razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2011, ki so jih 
prejeli od Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011: 
ODHODKI PROGRAMA Znesek v 

EUR 
skupaj 

%* 
Znesek v 
EUR od 
MDDSZ 

% 

Stroški materiala skupaj 291,99 0,63 0 0 

od tega  
– energija (osvetlitev in ogrevanje 
prostorov) 

0 0 0 0 

– stroški drugega materiala  291,99 0,63 0 0 

     

Stroški storitev skupaj 3.011,72 6,45 540,00 3,28 

od tega 
– najemnina lokacija 1 

0 0 0 0 

– najemnina lokacija 2 0 0 0 0 

– prevozni stroški, telefonski stroški 1.206,30 2,58 0 0 

– povračila stroškov zaposlenim  212,69 0,46 0 0 

– stroški storitev fizičnih oseb 
(pogodbe) 

0 0 0 0 

– stroški drugih storitev  1.592,73 3,41 540,00 3,28 

     

Stroški dela – skupaj  42.056,58 90,12 15.500,77 94,07 

od tega 
– plače zaposlenih 

30.985,86 66,40 11.853,37 71,93 

– prejemki, ki imajo naravo 
 plač (regres za letni dopust, jubilejne 
 nagrade, 13. plača,…) 

3.000,00 6,43 750,00 4,56 

ostale finančne nagrade 0 0 0 0 

prevoz na delo, stroški prehrane 3.082,00 6,60 989,02 6,00 

– delodajalčeve dajatve za socialno 
varnost 

4.988,72 10,69 1.908,38 11,58 

     

Stroški povezani z delom 
prostovoljcev – skupaj 

569,32 1,22 0 0 

Od tega: 
– nagrade 

0 0 0 0 

– potni stroški 569,32 1,22 0 0 

– drugo    0 0 

     

Amortizacijski stroški 0 0 0 0 

Drugi stroški 737,50 1,58 437,50 2,65 

     

Preostanek sredstev 0 0 0 0 

SKUPAJ VSI ODHODKI 46.667,11 100 16.478,27 100 
*Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno in prosimo ne pozabite izpolniti tudi vmesne odstotke na dve 
decimalki natančno. 

 



2.3. Kadrovski viri 
 
a. Izvajalci programa  
(Predstavimo število zaposlenih za nedoločen in določen čas na dan 30. 6. 2011; v stolpcu 's 
strok. izpitom' vnesemo število tistih, ki imajo strokovni izpit na področju socialnega varstva.) 
 Zaposleni s polnim 

delovnim časom 
Zaposleni s krajšim 
delovnim časom 

Zaposleni preko 
javnih del* 

Skupaj 

 s strok. 
izpitom 

brez strok. 
izpita 

s strok. 
izpitom 

brez strok. 
izpita 

  

z VIII. 
stopnjo ali 
več 

1 0 0 0 0 1 

s VII. 
stopnjo 

0 1 1 1 0 3 

s VI. stopnjo 1 0 0 0 0 1 

s V. stopnjo 
ali manj 

0 0 0 0 0 0 

Skupaj 2 1 1 1 0 5 
*Ne glede na dolţino delovnega časa. Prosimo vpišite pod tabelo, če ima kateri javni delavec strokovni izpit po 69. členu ZSV. 

 
b. Izvajalci programa: predstavimo število drugih plačanih izvajalcev in prostovoljcev v 

obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011, vsak se šteje samo enkrat 
 Število različnih 

izvajalcev 
Število opravljenih ur Število opravljenih 

storitev* 

Drugi plačani izvajalci** 1 / 4 

Prostovoljci 61 1.702,50 / 
* Ti podatki se nanašajo na tiste storitve drugih plačanih izvajalcev, ki niso plačane po urah ampak po storitvi. 
** Drugi plačani izvajalci so npr. supervizorji, delavci v zunanjih računovodskih servisih. 

 
c. Financiranje kadra s strani MDDSZ (MDDSZ financira naslednje vrste in št. kadrov....) 
Vrsta kadrov Št. financiranih zaposlitev po pogodbi z MDDSZ 

strokovni vodja 1 

strokovni delavec 0 

laični delavec s VI. in VII. stopnjo izobrazbe 0 

laični delavec z do vključno V. stopnjo izobrazbe 0 

 
d. Ustreznost kadra glede na financiranje. 
V programu je zaposlen ustrezen kader glede na pogodbo z MDDSZ. 

 
2.4. Uporabniki 
 
a. Podatki o uporabnikih (nanašajo se na obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011)  
Skupno število različnih uporabnikov (en uporabnik se šteje samo enkrat) 374 

– od tega rednih uporabnikov 54 

– od tega občasnih uporabnikov 320 

Povprečno število uporabnikov na mesec 137,83 

Kapaciteta programa (število razpoloţljivih postelj*)  / 
* Izpolnjujejo samo izvajalci tistih programov, ki uporabnikom nudijo nastanitve oz. prenočitve. 

 



Podatki v spodnji preglednici se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 
Mesec Skupaj število 

vključenih 
uporabnikov  

Število vključenih 
uporabnikov pod 

18 let 

Vsi uporabniki: 
Povprečno 
število ur 
aktivne* 

vključenosti 
enega 

uporabnika na 
mesec 

 

Uporabniki pod 
18 let: 

Povprečno 
število ur 
aktivne

*
 

vključenosti 
enega 

uporabnika na 
mesec 

januar  114 28 5,11 3,82 

februar  117 24 5,70 4,76 

marec  157 30 6,41 5,29 

april  130 31 4,15 2,93 

maj  151 24 6,68 5,04 

junij 158 39 4,21 3,86 

povprečno 
število na 
mesec** 

137,83 29,33 5,38 4,28 

*Aktivna vključenost pomeni, da je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti programa. To pomeni, da pri programih, ki 

uporabnikom nudijo bivanje, ne vpisujemo 720 ur na mesec, ampak število ur aktivne vključenosti uporabnika v program na 
mesec. 
**Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno. 

 
b. Povprečno število nočitev na mesec (izpolnijo samo izvajalci programov, ki uporabnikom 
nudijo nastanitve oz. prenočitve, npr. materinski domovi, stanovanjske skupine, 
zavetišča,…): /. 
 
c. Ciljna skupina uporabnikov (značilnosti uporabnikov, ki jim je namenjen program)*: 

 po spolu: ni omejitev; 

 po starostnih skupinah (do pod 18 let; 18 do pod 65; 65 in več): ni omejitev; 

 glede na problem(e), ki ga/jih imajo: izvajalci ciljno skupino uporabnikov opredeljujejo 
glede na status: brezdomci; druge osebe brez sklenjenega zdravstvenega 
zavarovanja (bivši prosilci za azil, nedokumentirani migranti …); prosilci za azil 
(oziroma prosilci za mednarodno zaščito po trenutno veljavni zakonodaji); begunci; 
tujci s statusom stalnega in začasnega prebivanja, tujci nastanjeni v Centru za tujce; 
tujci brez urejenega statusa v Republiki Sloveniji. 

 druţinske razmere in socialno omreţje (zakonski stan, partnerstvo, odnosi s 
sorodniki, prijatelji, znanci,…): ni omejitev; 

 druge pomembne značilnosti: program je še posebej namenjen najbolj ranljivim 
posameznikom znotraj navedenih skupin (mladoletnim brez spremstva, starejšim, 
bolnim, invalidom, ţenskam in otrokom). Posredni uporabniki so tudi prostovoljci, ki 
jih vključujejo in kasneje v programu sodelujejo kot izvajalci programa pa tudi 
strokovni delavci. Ciljno skupino uporabnikov sicer teţko natančno opredelijo po 
zgoraj navedenih značilnostih, saj je v naprej nemogoče vedeti kakšna struktura 
migrantov bo prišla v Slovenijo in bodo posledično postali njihovi uporabniki.  
 

d. Populacija, ki je bila v letu 2011 vključena v program: 

 po spolu: podatkov o spolni strukturi uporabnikov ne vodijo;  

 po starostnih skupinah (do pod 18 let; 18 do pod 65; 65 in več): Ambulanta za osebe 
brez zdravstvenega zavarovanja: 96 polnoletnih uporabnikov (68,08 %), pet 
mladoletnih uporabnikov (3,55 %), 39 anonimnih uporabnikov (27,66 %) in en 
uporabnik neznanega datuma rojstva; Svetovanje in zagovorništvo: 109 (46,78 %) 
polnoletnih, 81 (34,76 %) mladoletnih in 43 (18,46 %) neznanega datuma rojstva. 

 glede na problem(e), ki ga/jih imajo: uporabnikov ne delijo glede na probleme, ki jih 
imajo, saj ima posamezen uporabnik pogosto več problemov, pač pa po statusih. V 



Ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja so vključevali uporabnike z 
naslednjimi statusi: 68 (48,22 %) tujcev brez statusa ali s statusom začasnega oz. 
stalnega prebivanja, štiri (2,84 %) brezdomce, 69 (48,94 %) uporabnikov ostalih 
statusov (npr. izbrisani, nekdanji podjetniki). Med ostalimi uporabniki programa so 
vključili 178 (76,40 %) prosilcev za azil, 36 (15,45 %) oseb s statusom begunca, 
devet (3,86 %) tujcev s statusom začasnega prebivanja, sedem (3,00 %) tujcev s 
statusom stalnega prebivanja in tri (1,29 %) tujce brez statusa; 

 druţinske razmere in socialno omreţje (zakonski stan, partnerstvo, odnosi s 
sorodniki, prijatelji, znanci,…): podatkov o druţinskih razmerah in socialnem omreţju 
uporabnikov ne vodijo; 

 druge pomembne značilnosti: /. 
 
e. Vključenost načrtovane populacije v program (primerjavo med načrtovano in dejansko 
vključeno populacijo naredimo na podlagi opisa načrtovane populacije, kot jo pripravijo 
izvajalci programov in analize demografskih podatkov, podatkov o socialnem omreţju in 
druţinskih razmerah iz vprašalnikov; o pomanjkljivostih se pogovorimo ob obisku). 
Primerjava med načrtovano ciljno populacijo programa in opisom populacije, vključene v 
program v prvi polovici leta 2011 pokaţe, da je bila vključena načrtovana populacija.  
 
V program so vključili osebe obeh spolov, v največji meri polnoletne osebe. Glede na status 
je bilo največ tujcev brez statusa ali s statusom začasnega oz. stalnega prebivanja, prosilcev 
za azil, oseb s statusom begunca ter uporabnikov ostalih statusov, ki so se znašli v stiski 
(izbrisani, nekdanji podjetniki). 
 
 
3. POSTOPKI V PROGRAMIH  
 
 
a. Predstavimo tiste postopke, ki so v programu opredeljeni kot specifični (navedite postopke 

in morebitne opise, razlage). 
 
Specifični postopki so:  
Šifra 
postopka 

Postopek Opis postopka Cilji, h katerim naj bi prispeval  

100 

skrbništvo za 
otroke brez 
spremstva 
(center za 
tujce) 

Izvajanje skrbništev za posebni 
primer nad mladoletnimi tujci ki 
nelegalno bivajo v Republiki 
Sloveniji, za ureditev situacije 
mladoletnih tujcev v RS. 

Skrbeti za zagotavljanje varstva 
interesov in koristi otrok brez 
spremstva, ki nelegalno bivajo v RS. 

101 

skrbništvo za 
otroke brez 
spremstva 
(azilni dom) 

Izvajanje skrbništev za posebni 
primer nad mladoletnimi prosilci za 
azil v postopku za priznanje azila v 
RS. 

Skrbeti za zagotavljanje varstva 
interesov in koristi otrok brez 
spremstva, prosilcev za azil v azilnih 
postopkih. 

102 

skrbništvo za 
otroke brez 
spremstva 
(begunci)  

Izvajanje skrbništev nad 
mladoletnimi begunci. 

Skrbeti za zagotavljanje varstva 
interesov in koristi otrok brez 
spremstva beguncev. 

103 

psihosocialna 
pomoč 
mladoletnim 
brez spremstva 

Zagotavljanje varstva in skrbi ter 
najboljših interesov mladoletnih 
brez spremstva. Postopek 
vključuje pogovore, svetovanja, 
iskanje moţnosti za vključevanje v 
različne institucije in organizacije 
… 

Zagotavljati varstvo mladoletnih 
brez spremstva, jim svetovati in 
skrbeti za njihovo rast in razvoj. 

104 
mentorstvo za 
uporabnike 

Uporabnikom (mladoletnim brez 
spremstva) dodelimo mentorja. 
Mentor je oseba, ki mladoletnim 

Zagotavljati varstvo mladoletnih 
brez spremstva, omogočiti jim 
kreativno preţivljanje prostega 



Šifra 
postopka 

Postopek Opis postopka Cilji, h katerim naj bi prispeval  

pomaga v različnih oblikah in na 
različne načine: z njimi se druţi, 
omogoča mu kreativno preţivljanje 
prostega časa, mu svetuje, 
pomaga mu pri učenju in drugo. 

časa, jim svetovati in skrbeti za 
njihovo rast in razvoj. 

105 učna pomoč 
Prostovoljci tedensko izvajajo 
individualne učne pomoči za 
uporabnike. 

Uporabnikom pomagati, da so 
uspešni v izobraţevalnem procesu. 

106 
informiranje 
prosilcev za 
azil 

Prosilce za azil informiramo o 
njihovih pravicah in dolţnostih, 
pogojih bivanja v Sloveniji, 
institucijah in organizacija in 
drugem. 

Omogočanje, da imajo prosilci za 
azil ustrezne informacije o azilnem 
postopku in informacije potrebne za 
ţivljenje v Sloveniji. 

107 

psihosocialna 
pomoč 
prosilcem za 
azil 

Postopek zajema različne oblike 
svetovanj, vodenj in podpore 
prosilcem za azil. 

Zagotavljanje ustrezne 
psihosocilane podpore prosilcem za 
azil in s tem omogočanje njihovega 
uspešnejšega vključevanja v okolje. 

108 
ţenska 
skupina 

Aktivnosti ţenske podporne 
skupine prosilk za azil običajno 
potekajo 1 x tedensko in zajemajo 
različne delavnice, izlete, obiske 
prireditev, pogovore in načrtovanja 
prihodnjega dela. 

Omogočanje kvalitetnega 
preţivljanja prostega časa za 
prosilke za azil, omogočanje 
druţenja. 

109 
psihosocialna 
pomoč 
beguncem 

Postopek zajema različne oblike 
svetovanj, vodenj in podpore 
beguncem. 

Zagotavljanje ustrezne 
psihosocialne podpore beguncem in 
s tem omogočanje njihovega 
uspešnejšega vključevanja v okolje. 

110 

učenje 
slovenskega 
jezika za 
begunce 

Individualno ali skupinsko učenje 
slovenskega jezika. 

Uporabnike naučiti slovenski jezik. 

111 

učenje 
slovenskega 
jezika za ostale 
tujce 

Individualno ali skupinsko učenje 
slovenskega jezika. 

Uporabnike naučiti slovenski jezik. 

112 
pomoč pri 
integraciji 

Postopek najširše zajema različne 
oblike pomoči pri integraciji 
beguncev in drugih imigrantov 
(tiste, ki niso zajete v drugih 
postopkih: npr. urejanje statusa, 
spremljanje uporabnikov v različne 
institucije, mediiranje …). 

Spodbujanje uspešne integracije 
migrantov v Sloveniji. 

 
b. V preglednici prikaţemo ure uporabljenega časa (človek ure) za posamezen 

postopek oz. skupino postopkov v obdobju 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011.* 
 
Postopki, ki jih izvajajo v okviru Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega 
zavarovanja: 
Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopek (človek–
ure)** 

Število izvajanj 
postopka v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 

  ure %   

1 uvodni pogovor 33,75 11,12 45 45 

2 razdeljevanje hrane 0 0 0 0 

3 
zbiranje in razdeljevanje 
obleke in obutve 

0 0 0 0 

4 zagotavljanje higiene 0 0 0 0 



Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopek (človek–
ure)** 

Število izvajanj 
postopka v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 

5 zdravstvena pomoč 0 0 0 0 

6 
pomoč pri iskanju bivalnih 
prostorov (za uporabnika) 

2,75 0,90 5 5 

7 
dogovarjanje z drugimi 
organizacijami (za 
uporabnika) 

39,75 13,09 71 32 

8 

pomoč pri urejanju 
osnovnega 
zdravstvenega 
zavarovanja (za 
uporabnika) 

11,00 3,62 22 10 

9 
pomoč pri iskanju 
zaposlitve (za 
uporabnika) 

0 0 0 0 

10 
pomoč pri urejanju 
osebnih dokumentov (za 
uporabnika) 

6,50 2,14 10 5 

11 
pregled terena (za 
uporabnika) 

20,00 6,58 10 6 

12 
posredovanje v konfliktih 
(za uporabnika) 

0 0 0 0 

13 
vodenje delovnih akcij (za 
uporabnika) 

0 0 0 0 

14 
druţabne, prostočasne 
aktivnosti 

0 0 0 0 

15 
pomoč pri urejanju 
pokojnine (za uporabnika) 

18,00 5,93 26 12 

16 
pomoč pri urejanju 
bivanja v rs (za 
uporabnika) 

51,75 17,05 63 13 

20 
pisanje socialnega 
poročila za uporabnika 

43,00 14,16 66 42 

100-199 specifični postopki 0 0 0 0 

200-299 strokovno delo 13,25 4,36 21 13 

300-399 organizacijsko delo 2,50 0,82 2 2 

400-499 druga dela 0 0 0 0 

500-599 delo posredno za 
uporabnika 

32,00 10,54 56 28 

600-699 delo z anonimnimi 
uporabniki – storitve  

29,25 9,63 39 39 

Skupaj  303,50 100 436 np 
*Podatke lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
»poročila« in med »poročili« v sredinskem razdelku poročilo številka 8. 
**Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno. 

 
Postopki v katere so vključeni ostali uporabniki (v okviru svetovanja, zagovorništva in 
psihosocialne pomoči): 

Št. 
postopka 

Ime postopka 

Čas porabljen za 
postopek (človek–
ure)** 

Število izvajanj 
postopka v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 

ure % 

1 uvodni pogovor 41,75 0,72 57 63 

2 razdeljevanje hrane 0 0 0 0 

3 
zbiranje in razdeljevanje 
obleke in obutve 

5,25 0,10 9 12 

4 zagotavljanje higiene 0 0 0 0 



Št. 
postopka 

Ime postopka 

Čas porabljen za 
postopek (človek–
ure)** 

Število izvajanj 
postopka v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 

ure % 

5 zdravstvena pomoč 0 0 0 0 

6 
pomoč pri iskanju 
bivalnih prostorov (za 
uporabnika) 

22,50 0,38 26 9 

7 
dogovarjanje z drugimi 
organizacijami (za 
uporabnika) 

19,25 0,33 39 18 

8 

pomoč pri urejanju 
osnovnega 
zdravstvenega 
zavarovanja (za 
uporabnika) 

0 0 0 0 

9 
pomoč pri iskanju 
zaposlitve (za 
uporabnika) 

28,75 0,49 39 7 

10 
pomoč pri urejanju 
osebnih dokumentov (za 
uporabnika) 

24,75 0,42 25 8 

11 
pregled terena (za 
uporabnika) 

0,75 0,01 1 1 

12 
posredovanje v konfliktih 
(za uporabnika) 

10,50 0,18 4 8 

13 
vodenje delovnih akcij 
(za uporabnika) 

1,50 0,02 1 0 

14 
druţabne, prostočasne 
aktivnosti 

43,00 0,73 13 21 

15 
pomoč pri urejanju 
pokojnine (za 
uporabnika) 

0 0 0 0 

16 
pomoč pri urejanju 
bivanja v rs (za 
uporabnika) 

5,00 0,08 4 1 

20 
pisanje socialnega 
poročila za uporabnika 

12,25 0,21 9 12 

100–199 specifični postopki 2.148,60 36,45 1732 193 

200–299 strokovno delo 1.386,15 23,51 375 1 

300–399 organizacijsko delo 1.894,65 32,14 559 26 

400–499 druga dela 32,75 0,55 9 1 

500–599 
delo posredno za 
uporabnika 

217,25 3,68 168 31 

600–699 
delo z anonimnimi 
uporabniki – storitve  

0 0 0 0 

Skupaj  5.894,65 100 3.070 np 

 
c. Skupen seštevek ur ter števila izvajanj postopkov za vse postopke od 1 – 99. 

 
Postopki, ki jih izvajajo v okviru Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega 
zavarovanja: 

Št. 
postopka 

Ime postopka 
Čas porabljen za 
postopke (človek–
ure) 

Število izvajanj 
postopkov v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov* 

1–99 skupni postopki skupaj 226,50 318 96 
*Podatek lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
izračune« in med »izračuni« zadnjega: »Stevilo_vkljucenih_uporabnikov_mladoletnih_polnoletnih_na_obdobje1«.  
 



Postopki v katere so vključeni ostali uporabniki (v okviru svetovanja, zagovorništva in 
psihosocialne pomoči): 
Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopke (človek–
ure) 

Število izvajanj 
postopkov v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov* 

1–99 skupni postopki skupaj 215,25 227 95 

 
d. Predstavimo tiste postopke, ki se v programu izvajajo z anonimnimi uporabniki 

(storitve* 
Opomba izvajalca: postopke, ki so jih izvajali z anonimnimi uporabniki so v bazi podatkov 
vodili pod šifro 600 – dela z anonimnimi uporabniki, pa tudi v okviru postopkov, ki jih navajajo 
spodaj. 
 
Postopki, ki jih izvajamo v okviru Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega 
zavarovanja: 
Št. 
postopka 

Ime postopka 

Čas 
porabljen za 
postopke 
(človek–ure) 

Število izvajanj 
postopkov v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 
(število izvedenih 
storitev)** 

600 dela z anonimnimi uporabniki 29,25 39 1 

7 
dogovarjanje z drugimi 
organizacijami (za uporabnika) 

2,25 0 1 

8 
pomoč pri urejanju osnovnega 
zdravstvenega zavarovanja (za 
uporabnika) 

0,25 0 1 

10 
pomoč pri urejanju osebnih 
dokumentov (za uporabnika) 

2,5 0 1 

15 
pomoč pri urejanju pokojnine 
(za uporabnika) 

1,5 0 1 

16 
pomoč pri urejanju bivanja v 
RS (za uporabnika) 

0,25 0 1 

20 
pisanje socialnega poročila za 
uporabnika 

2 0 1 

208 ostala strokovna del 1 0 1 

307 ostala organizacijska dela 1,75 0 1 
*Podatke lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
»poročila« in med »poročili« v sredinskem razdelku poročilo številka 7. 
**Ta podatek pri kategoriji postopkov 600-699 pomeni število izvedenih storitev in ne števila uporabnikov, saj je baza 
sprogramirana pri rubriki 600-699 na način, da šteje vsakega uporabnika po večkrat.  

 
Postopki v katere so vključeni ostali uporabniki: 
Št. 
postopka 

Ime postopka 
Čas porabljen za 
postopke (človek–
ure) 

Število izvajanj 
postopkov v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 
(število izvedenih 
storitev)** 

1 uvodni pogovor 0,50 0 1 

7 
dogovarjanje z drugimi 
organizacijami (za 
uporabnika) 

1 0 1 

111 
učenje slovenskega 
jezika za ostale tujce  

6 0 1 

201 
predstavljanje (strokovna 
predavanja, članki, 
predstavitve)  

2,75 0 1 

 
e. Interpretacija preglednice pod točko »b« 
 
Izvajalci Slovenske Filantropije postopke dela vpisujejo v dve bazi, in sicer posebej postopke 
izvedene v okviru Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in posebej za 



postopke v okviru svetovanja, zagovorništva in psihosocialne pomoči uporabnikom. 
Ugotavljamo, da pri tem uporabljajo star šifrant, ki sicer od novega ne odstopa bistveno, 
vendar pa ga bo v prihodnje potrebno uskladiti. Definirali so 12 specifičnih postopkov, ki jih 
izvajajo le v okviru svetovanja, zagovorništva in psihosocialne pomoči uporabnikom. Glede 
na tabeli pod točko 3. d, ki se nanašata na postopke dela z anonimnimi uporabniki, 
ugotavljamo, da se postopki dela z anonimnimi uporabniki ne beleţijo v celoti pod šifre od 
600 do 699, ampak v manjšem obsegu tudi pod nekatere ostale postopke, kar bo potrebno v 
prihodnosti odpraviti. V tabeli pod točko 3. b so izvajalci pod šifre od 200 do 599 navedli tudi 
število vključenih uporabnikov, kar pa ni smiselno, saj postopki dela pod omenjenimi šiframi 
neposredno ne vključujejo uporabnikov. 
Ugotavljamo, da so v okviru Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja največ 
časa porabili za izvajanje postopka 16 – pomoč pri urejanju bivanja v RS (za uporabnika), 
sledi postopek 20 – pisanje socialnega poročila za uporabnika, temu pa postopek 7 – 
dogovarjanje z drugimi organizacijami (za uporabnika) in postopek 1 – uvodni pogovor. 
Postopkom dela, ki neposredno vključujejo uporabnika, namenijo večino (tri četrtine) časa, 
ostalim postopkom pa bistveno manj.  
V svetovalnici (svetovanje, zagovorništvo in psihosocialna pomoči uporabnikom) so v 
največjem obsegu izvajali postopek 7 – dogovarjanje z drugimi organizacijami, temu sledita 
postopek 20 - pisanje socialnega poročila in postopek 16 – pomoč pri urejanju bivanja v RS. 
Ugotavljamo, da postopkom dela, ki neposredno vključujejo uporabnika, namenijo le 40 % 
časa. Eno tretjino časa namenijo organizacijskemu delu, kar je v primerjavi s tem, da v 
Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja tovrstnemu delu ne namenijo niti 
odstotka časa, zelo veliko. Domnevamo, da se z organizacijo dela in strokovnim napredkom 
v celotnem programu ukvarjajo predvsem v svetovalnici oziroma v bazo, ki pripada temu 
programu, vpisujejo tovrstne postopke dela. 
Izvajalci omenjajo, da je pri beleţenju podatkov dela prihajalo do določenih napak oziroma 
nesporazumov, kar pomeni, da podatki za enkrat še niso povsem točni, vendar pa 
zadovoljivo nakazujejo razporeditev postopkov dela. 
 
 
4. CILJI PROGRAMOV 
 
 
a. Opredelitev ciljev programa (v alinejah): 

 urejen status, dokumentacija in zdravstveno zavarovanje oseb, ki pridejo v 
posvetovalnico ambulante (brezdomci, tujci brez urejenega statusa, tujci s statusom 
začasnega zadrţevanja in drugi uporabniki ambulante); 

 zagotovljena psihosocialna pomoč uporabnikom (individualni in skupinski pogovori in 
svetovanje, spodbujanje, opolnomočenje, mentorstvo mladoletnim brez spremstva …); 

 omogočena pomoč pri integraciji beguncev, prosilcev za azil in drugih migrantov 
(pomoč pri urejanju dokumentacije, statusa, nastanitve, šolanja, zaposlitve …); 

 izvedeno zagovorništvo in izboljšana zaščita prosilcev za azil, beguncev in drugih 
skupin migrantov; 

 kvalitetno preţivljanje prostega časa prosilcev za azil; 

 znanje slovenskega jezika uporabnikov; 

 zagotovljeno upoštevanje otrokovih pravic, koristi in interesov skozi opravljanje 
skrbništva; 

 čim več usposobljenih prostovoljcev in strokovnjakov, ki delajo s ciljnimi skupinami; 

 čim večje število vključenih prostovoljcev v dejavnost; 

 osveščena javnost.  



b. Povezava s kriteriji za evalviranje (opisna ocena, ali so cilji programa 'pokriti' s kriteriji) 
Kriteriji, predvideni za programe Cilji, ki sovpadajo s kriteriji 

zadovoljstvo uporabnikov / 

obisk programa, prostora / 

urejeno zdravstveno zavarovanje 
urejen status, dokumentacija in zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki pridejo v posvetovalnico 
ambulante  

urejeno stalno prebivališče 
urejen status, dokumentacija in zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki pridejo v posvetovalnico 
ambulante  

urejenost osebnih dokumentov 
urejen status, dokumentacija in zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki pridejo v posvetovalnico 
ambulante  

zaposlitev / 

izboljšanje (vzdrţevanje zdravstvenega 
stanja) 

/ 

abstinenca / 

pridobitev prehrambenih in higienskih navad / 

ureditev druţinskega ţivljenja / 

pridobitev izobrazbe / 

zaupanje med uporabniki in zaposlenimi / 

pozitivna javna podoba / 

prepoznavnost programa s strani 
uporabnikov (ciljne populacije in 
zainteresirane javnosti) 

(delno) osveščena javnost 

povezava z lokalno skupnostjo / 

sodelovanje prostovoljcev 
čim večje število vključenih prostovoljcev v dejavnost 
(delno) čim več usposobljenih prostovoljcev in 
strokovnjakov, ki delajo s ciljnimi skupinami; 

dostopnost do storitev zagotovljena psihosocialna pomoč uporabnikom 

spremembe na osebni ravni 
(delno) zagotovljena psihosocialna pomoč 
uporabnikom 

realizacija (ureditev) statusa 
urejen status, dokumentacija in zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki pridejo v posvetovalnico 
ambulante 

večja stopnja vključenosti uporabnikov v 
okolje 

omogočena pomoč pri integraciji beguncev, prosilcev 
za azil in drugih migrantov 

kvalitetno preţivljanje prostega časa 
prosilcev za azil 

kvalitetno preţivljanje prostega časa prosilcev za azil 

znanje slovenskega jezika uporabnikov znanje slovenskega jezika uporabnikov 

dobra informiranost uporabnikov o pravicah 
in dolţnostih, institucijah in organizacijah … 

(delno) opolnomočenje 
izvedeno zagovorništvo in izboljšana zaščita 
prosilcev za azil, beguncev in drugih skupin 
migrantov 

osveščena javnost o tematikah, ki se 
nanašajo na migracije in azil 

osveščena javnost 

 
Izvajalci imajo jasno določene cilje programa, saj so le ti zapisani v obliki, ki pokaţe, kakšen 
je pričakovan rezultat za uporabnike. Imajo nekoliko specifične cilje, ki se razlikujejo od ciljev 
programov, ki so namenjeni brezdomcem. Enajst skupaj določenih kriterijev v tej skupini 
programov tako ni pokritih s cilji programa; so pa na drugi strani s cilji pokriti vsi kriteriji, ki so 
bili določeni za program Filantropije.  

 



Zbiranje podatkov (koliko vprašalnikov posameznega tipa je bilo zbranih s strani 
izvajalcev programov)  
Izvajalec je posredoval naslednje število vprašalnikov posameznega tipa: 

 dokumentacija o programu: 1; 

 vprašalnik za uporabnike po razgovoru: Svetovalnica: 82; 

 dokumentacija za uporabnike: Ambulanta: 39; Svetovalnica: 56; 

 vprašalnik za uporabnike ob vstopu: Ambulanta: 39; Svetovalnica: 54; 

 vprašalnik za uporabnike ob izstopu oz. ob evalvaciji: Ambulanta: 39; 
Svetovalnica: 101. 

 
 
5. TEŽAVE V ORGANIZACIJAH 
 
 
a. Morebitni obstoj konfliktov med zaposlenimi o metodah, ki naj bi jih uporabljali 
 
Glavna značilnost programa je njegova heterogenost. V program vključujejo uporabnike 
različnih statusov in osebnih okoliščin, posledično se pojavlja potreba po nenehnem 
prilagajanju ciljni skupini. Kljub temu med zaposlenimi ni konfliktov o metodah, ki jih 
uporabljajo pri delu z uporabniki. 
 
b. Administrativne in organizacijske ovire 
 
Glavno teţavo pri izvajanju programa predstavlja sistemska neurejenost področja oziroma 
(še vedno) nizek nivo pravic, ki so jih uporabniki programa deleţni na podlagi veljavne 
zakonodaje.  
 
c. Posebnosti in teţave pri izvajanju programa 
 
Pojavljajo se določne teţave pri računalniškem evidentiranju opravljenih del v okviru 
evalvacijskega postopka. Računalniška baza (Open Office) zaradi nekompatibilnosti ne 
deluje na vseh računalnikih. Prav tako opaţajo določene napake v poročilih programa Open 
Office. 
 
 
6. POVZETEK IN GLAVNE UGOTOVITVE  
 
 
Viri 
 
a. Finančna sredstva 

 
Izvajalec programa ima za celotno leto 2011 odobrenih skupaj 109.701,60 EUR finančnih 
sredstev. Zaradi primerljivosti z drugimi programi smo ta znesek razpolovili in tako pridobili 
podatek o polletnih finančnih virih programa. Največji deleţ sredstev predstavljajo sredstva 
občin (tretjino sredstev), sledijo sredstva MDDSZ (31,49 %), drugi proračunski viri: Evropski 
sklad za begunce in Ministrstvo za notranje zadeve (26,35 %) in FIHO (9,12 %). Do konca 
junija 2011 so porabili 46.667,11 EUR, kar je 42,54 % odobrenih sredstev.  
Med odhodki močno prevladujejo stroški dela (dobrih 90 %), stroški storitev predstavljajo 
6,45 % odhodkov in stroški povezani z delom prostovoljcev 1,22 %. 
 



b. Kadrovski viri 
 

V programu je bilo na dan 30. 6. 2010 zaposlenih pet oseb, od tega dve s krajšim delovnim 
časom. Tri osebe imajo opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva. V programu 
sodeluje še en plačan zunanji sodelavec ter 61 prostovoljcev. V programu je zaposlen 
ustrezen kader glede na pogodbo z MDDSZ. 
 
c. Uporabniki 

 
V program je bilo v obdobju med 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 vključenih 374 različnih 
uporabnikov, od tega 54 rednih in 320 občasnih uporabnikov. Na mesec je bilo v dejavnosti 
programa vključenih povprečno 137 uporabnikov.  
 
Primerjava med načrtovano ciljno populacijo programa in opisom populacije, vključene v 
program v prvi polovici leta 2011 pokaţe, da je bila vključena načrtovana populacija. V 
program so vključili osebe obeh spolov, v največji meri polnoletne osebe. Glede na status je 
bilo največ tujcev brez statusa ali s statusom začasnega oz. stalnega prebivanja, prosilcev 
za azil, oseb s statusom begunca ter uporabnikov ostalih statusov, ki so se znašli v stiski 
(izbrisani, nekdanji podjetniki). 

 
Postopki 
Izvajalci Slovenske Filantropije postopke dela vpisujejo v dve bazi, in sicer posebej postopke 
izvedene v okviru Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in posebej za 
postopke v okviru svetovanja, zagovorništva in psihosocialne pomoči uporabnikom. 
Ugotavljamo, da pri tem uporabljajo star šifrant, ki sicer od novega ne odstopa bistveno, 
vendar pa ga bo v prihodnje potrebno uskladiti. Definirali so 12 specifičnih postopkov, ki jih 
izvajajo le v okviru svetovanja, zagovorništva in psihosocialne pomoči uporabnikom. 
Ugotavljamo, da so v okviru Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja 
postopkom dela, ki neposredno vključujejo uporabnika, namenili večino (tri četrtine) časa, 
ostalim postopkom pa bistveno manj. V svetovalnici (svetovanje, zagovorništvo in 
psihosocialna pomoči uporabnikom) pa so postopkom dela, ki neposredno vključujejo 
uporabnika, namenili le 40 % časa. V tem delu programa tretjino časa namenijo 
organizacijskemu delu, kar je v primerjavi s tem, da v Ambulanti za osebe brez 
zdravstvenega zavarovanja tovrstnemu delu ne namenijo niti odstotka časa, zelo veliko. 
Domnevamo, da se z organizacijo dela in strokovnim napredkom v celotnem programu 
ukvarjajo predvsem v svetovalnici oziroma v bazo, ki pripada temu programu, vpisujejo 
tovrstne postopke dela. 
Izvajalci omenjajo, da je pri beleţenju podatkov dela prihajalo do določenih napak oziroma 
nesporazumov, kar pomeni, da podatki zaenkrat še niso povsem točni, vendar pa zadovoljivo 
nakazujejo razporeditev postopkov dela. 
 
Cilji programa 
Izvajalci imajo jasno določene cilje programa, saj so le ti zapisani v obliki, ki pokaţe, kakšen 
je pričakovan rezultat za uporabnike. Imajo nekoliko specifične cilje, ki se razlikujejo od ciljev 
programov, ki so namenjeni brezdomcem. Enajst skupaj določenih kriterijev v tej skupini 
programov tako ni pokritih s cilji programa; so pa na drugi strani s cilji pokriti vsi kriteriji, ki so 
bili določeni za program Slovenske Filantropije. 
 
Teţave 
Glavna značilnost programa je njegova heterogenost. V program vključujejo uporabnike 
različnih statusov in osebnih okoliščin, posledično se pojavlja potreba po nenehnem 
prilagajanju ciljni skupini. Kljub temu med zaposlenimi ni konfliktov o metodah, ki jih 
uporabljajo pri delu z uporabniki.  



Glavno teţavo pri izvajanju programa predstavlja sistemska neurejenost področja oziroma 
(še vedno) nizek nivo pravic, ki so jih uporabniki programa deleţni na podlagi veljavne 
zakonodaje.  
Izvajalci poročajo o določnih teţavah pri računalniškem evidentiranju opravljenih del v okviru 
evalvacijskega postopka. 
 
 
7. ANALIZA VPRAŠALNIKOV3 
 
 
V programu Slovenske Filantropije so uporabniki Ambulante s posvetovalnico za osebe brez 
zdravstvenega zavarovanja in uporabniki svetovanja, zagovorništva in psihosocialne pomoči 
prosilcem za azil, beguncem in tujcem v Sloveniji izpolnjevali nekoliko različne vprašalnike. V 
nadaljevanju sedmega poglavja zato prikazujemo obe ločeni analizi ter skupno za vprašanja, 
ki so bila skupna oziroma se je podatke dalo analizirati zdruţeno.  
 

Analiza vprašalnikov uporabnikov Ambulante s svetovalnico za osebe brez 
zdravstvenega zavarovanja 

 
Zadovoljstvo uporabnika 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Uporabniki so ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa svoje zadovoljstvo s pomočjo pri 
reševanju problemov in stisk ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se jim je 
program nudil zelo malo pomoči, 5 pa zelo veliko.  
 
Preglednica 7.1: Ocena pomoči programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali bi lahko ocenili, koliko vam je ta program do sedaj 
pomagal? 

38 4,50 5 5 0,76 3 5 

Ali vam program pomaga reševati probleme, zaradi 
katerih ste se vanj vključili? 

36 4,58 5 5 0,69 3 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor).  

 
Ob evalvaciji (dobrih 92 % anketiranih uporabnikov) oziroma ob izstopu iz programa (slabih 8 
% anketiranih uporabnikov) so uporabniki ocenili, da jim je program do sedaj veliko pomagal 
(AS = 4,50), še bolj pa jim po njihovem mnenju program pomaga pri reševanju problemov 
zaradi katerih so se vanj vključili (AS = 4,58).  
 
Uporabniki so prepričani, da bodo s pomočjo tega programa rešili svoje probleme (AS = 
4,54; na lestvici od 1 (močno dvomim) do 5 (popolnoma sem prepričan)), prav tako pa so tudi 
prepričani, da bi se v podobnem poloţaju zopet odločili sodelovati v programu (AS = 4,82) in 
da bi program priporočili prijateljem in znancem (AS = 4,79).  
 
Preglednica 7.2: Zadovoljstvo z reševanjem problemov, stisk  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali menite, da boste s pomočjo tega programa rešili 
probleme, zaradi katerih ste se vključili vanj? 

39 4,54 5 5 0,68 2 5 

                                                
3
 Poševnica (/) v celotnem sedmem poglavju pomeni ni podatka. 

 



Če bi bili znova v podobnem poloţaju, bi se odločili, da 
spet pridete k nam? 

39 4,79 5 5 0,41 4 5 

Bi program priporočili vašim prijateljem, znancem, če bi 
bili v podobni situaciji kot vi? 

39 4,82 5 5 0,39 4 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor).  

 
Obisk programa, prostora  
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Čas, ki ga posameznik preţivi v programu 
 
V obdobju december 2010 – julij 2011 sta iz programa izstopila dva uporabnika, ki sta 
program uspešno zaključila (ureditev osnovnega zdravstvenega zavarovanja). Prvi je bil v 
programu udeleţen 9 let in 3 mesece, drugi pa slabih 6 let. 
 
Preglednica 7.3: Pogostost obiskovanja programa 

 
število % 

redkeje kot enkrat na mesec 3 7,69 

enkrat na mesec 14 35,90 

nekajkrat mesečno 12 30,77 

enkrat tedensko 6 15,38 

nekajkrat tedensko 3 7,69 

vsak dan 1 2,56 

Skupaj 39 100 

 
Uporabniki program večinoma obiskujejo enkrat (36 %) ali večkrat mesečno (31 %).  
 
Urejeno zdravstveno zavarovanje 
 
Preglednica 7.4: Urejenost zdravstvenega zavarovanja ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

 

vstop evalvacija/izstop
1 

število  % število  % 

da 1 2,56 3 7,89 

ne 38 97,44 35 92,11 

Skupaj 39 100 38 100 

Opomba: 1) Upoštevani so samo tisti uporabniki, ki ob vstopu niso imeli urejenega zdravstvenega zavarovanja. 

 
Ob vstopu je imel zdravstveno zavarovanje urejeno en uporabnik. Med tistimi, ki 
zdravstvenega zavarovanja ob vstopu niso imeli urejenega (dobrih 97 % uporabnikov), so si 
zdravstveno zavarovanje v času sodelovanja v programu uredili trije uporabniki (slabih 8 % 
uporabnikov, ki ob vstopu niso imeli urejenega zdravstvenega zavarovanja). 
 



Urejeno dovoljenje za bivanje  
 
Preglednica 7.5: Urejeno dovoljenje za bivanje ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

 

vstop evalvacija/izstop
1 

število  % število  % 

da 6 21,43 3 13,64 

ne 22 78,57 19 86,36 

Skupaj 28 100 22 100 

Opomba: 1) Upoštevani so samo tisti uporabniki, ki ob vstopu niso imeli urejenega dovoljenja za bivanje. 

 
Ob vstopu je imelo dobrih 21 % uporabnikov urejeno dovoljenje za bivanje. Na podlagi 
podatkov ob izstopu oziroma evalvaciji ugotavljamo, da so tekom udeleţbe v programu 
dovoljenja za bivanje pridobili še trije uporabniki (13,6 % uporabnikov, ki ob vstopu niso imeli 
urejenega dovoljenja za bivanje).  
 
Urejeno stalno prebivališče  
 
Ob vstopu je imelo slabih 29 % uporabnikov urejeno stalno prebivališče. Tekom sodelovanja 
v programu sta si stalno prebivališče uredila še dva uporabnika (7,4 %), en uporabnik pa je 
stalno prebivališče »izgubil«. 
 
Preglednica 7.6: Urejeno stalno prebivališče ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

 

vstop evalvacija/izstop
1 

število  % število  % 

da 11 28,95 2 7,41 

ne 27 71,05 25 92,59 

Skupaj 38 100 27 100 

Opomba: 1) Upoštevani so samo tisti uporabniki, ki ob vstopu niso imeli urejenega stalnega prebivališča. 

 
Urejenost osebnih dokumentov 
 
Preglednica 7.7: Urejenost osebnih dokumentov ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

 

vstop evalvacija/izstop
1 

število  % število  % 

da 18 46,15 3 14,29 

ne 21 53,85 18 85,71 

Skupaj 39 100 21 100 

Opomba: 1) Upoštevani so samo tisti uporabniki, ki ob vstopu niso imeli urejenih osebnih dokumentov. 

 
Več kot 46 % uporabnikov je imelo ob vstopu v program urejene osebne dokumente. Med 
tistimi, ki osebnih dokumentov niso imeli, so tekom udeleţbe v programu le-te pridobili še 
trije uporabniki (dobrih 14 % tistih, ki niso imeli urejenih dokumentov).  
 
Zaposlitev 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Večina uporabnikov je ob vstopu v program brezposelna (slabih 80 %), dobra polovica jih 
opravlja priloţnostno plačano delo (med njimi tudi brezposelni), dobrih 13 % je delovno 
nezmoţnih, nekaj več kot 11 % pa upokojenih. Plačano delo opravlja le 8 % uporabnikov, 



prav toliko uporabnikov pa je opredelilo svoj zaposlitveni status kot drugo. Med njimi so 
izbrisani, otrok in prejemnik DSP. 
 
Tudi pri izstopu iz programa je večina uporabnikov brezposelna (slabih 67 %), dobrih 42 % 
pa predstavljajo tisti, ki opravljajo priloţnostno plačano delo. Deleţa sta nekoliko niţja kot ob 
vstopu. Višji deleţ kot ob vstopu pa predstavljajo delovno nezmoţni in upokojeni, pa tudi 
uporabniki, ki opravljajo plačano delo in neplačano gospodinjsko delo oziroma skrbijo za 
otroke in druge. 
 
Preglednica 7.8: Zaposlitev uporabnikov ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da
 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

opravlja plačano delo 3 8,33 36 4 11,11 36 

opravlja priloţnostno plačano delo 20 52,63 38 16 42,11 38 

se šola 1 2,78 36 1 2,78 36 

je brezposeln 31 79,49 39 26 66,67 39 

je delovno nezmoţen 5 13,51 37 7 18,92 37 

je upokojen 4 11,43 35 6 17,14 35 

opravlja neplačana gospodinjska 
dela, skrbi za otroke in druge 

3 8,33 36 4 11,11 36 

drugo 4 100,00 4 5 83,33 6 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o zaposlitvi odgovorili z da, deleţ 
teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki so odgovarjali na 
vprašanja.  
 

Izboljšanje/vzdrţevanje zdravstvenega stanja 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Zdravstvene teţave  
Ob vstopu je imela slaba četrtina uporabnikov teţave z alkoholom (ob evalvaciji/izstopu je 
deleţ teh uporabnikov znašal dobrih 15 %), slabih 18 % je imelo telesne poškodbe (ob 
evalvaciji/izstopu je bilo takih slabih 13 %), dobrih 15 % uporabnikov je bilo gibalno oviranih 
(ta deleţ je ob evalvaciji/izstopu znašal slabih 18 %), okrog 13 % uporabnikov pa je imelo 
tako ob vstopu kot ob evalvaciji/izstopu kronično bolezen. 
 
Preglednica 7.9: Zdravstvene teţave uporabnika ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

telesne poškodbe ob 
prihodu 

7 17,95 39 5 12,82 39 

teţave z alkoholom 8 24,24 33 6 15,38 39 

teţave z nedovoljenimi 
drogami 

1 2,63 38 1 2,56 39 

teţave v duševnem 
zdravju ob prihodu 

2 5,56 36 0 0 39 

motnje v duševnem 
razvoju ob prihodu 

0 0 37 2 5,13 39 

gibalna oviranost ob 
prihodu 

6 15,38 39 7 17,95 39 

kronična bolezen ob 
prihodu 

5 13,16 38 5 12,82 39 

Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o zdravstvenih teţavah odgovorili z 
da, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki so odgovarjali 
na vprašanja. 



Dostopnost do zdravstvenih storitev 
 
Preglednica 7.10: Dostopnost do zdravstvenih storitev uporabnika ob vstopu in 
evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

Ali ste v preteklem letu bili pri zdravniku? 32 82,05 39 30 76,92 39 

Ali ste v preteklem letu bili v bolnišnici? 10 25,64 39 13 33,33 39 

Ali ste v preteklem letu jemali zdravila? 29 74,36 39 29 74,36 39 

Ali ste v preteklem letu ţeleli pomoč zdravnika, 
pa je niste mogli dobiti? 

3 8,33 36 3 7,69 39 

Ali imate kakšno telesno teţavo, ki vas ovira pri 
gibanju? 

8 20,51 39 / / / 

Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o dostopnosti do zdravstvenih 
storitev odgovorili z da, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh 
uporabnikov, ki so odgovarjali na vprašanja.  

 
Vprašanja o dostopnosti do zdravstvenih storitev so bila v vprašalniku za uporabnike ob 
vstopu nekoliko bolj razdelana kot ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa. Da smo 
omogočili primerjavo med vstopom in evalvacijo/izstopom, smo nekatera vprašanja ob 
vstopu zdruţili4. 
Ob vstopu je 82 % uporabnikov poročalo, da so v preteklem letu obiskali zdravnika. Ob 
evalvaciji/izstopu je ta deleţ nekoliko niţji (77 %). Tako ob vstopu kot evalvaciji/izstopu deleţ 
uporabnikov, ki so v preteklem letu jemali zdravila znaša dobrih 74 %. O obisku bolnišnice v 
preteklem letu poroča dobra četrtina uporabnikov ob vstopu, ob evalvaciji/izstopu pa dobra 
tretjina uporabnikov. Število oseb, ki niso mogle dobiti pomoči zdravnika je bilo ob vstopu in 
evalvaciji/izstopu enako (vendar ne gre za iste uporabnike). 
Vprašanje o telesnih teţavah pa je bilo postavljeno uporabnikom le ob vstopu v program, 
tako, da primerjava z evalvacijo/izstopom ni mogoča. 
 
Uporabniki so zadovoljstvo z zdravstvenim stanjem ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 
pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. Ob vstopu so uporabniki ocenjevali 
zadovoljstvo s splošnim psihičnim zdravstvenim stanjem in s splošnim telesnim zdravstvenim 
stanjem, pri evalvaciji/izstopu pa so ocenjevali splošno zdravstveno stanje. Zaradi moţnosti 
primerjave med vstopom in evalvacijo/izstopom, smo vprašanji ob vstopu zdruţili v eno. 
Ugotavljamo, da je zadovoljstvo s splošnim zdravstvenim stanjem nekoliko višja ob vstopu 
kot ob evalvaciji/izstopu, pa tudi vrednosti Mediane in Modusa sta on vstopu višji. Vendar pa 
razlike v povprečni oceni zadovoljstva med vstopom in evalvacijo/izstopom niso statistično 
značilne 
 
Preglednica 7.11: Zadovoljstvo z zdravstvenim stanjem  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako ste zadovoljni s splošnim zdravstvenim stanjem? 
vstop 

39 2,78 3 3 0,85 1 5 

Kako ste zadovoljni s splošnim zdravstvenim stanjem? 
evalvacija/izstop 

39 2,69 2 2 0,98 1 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor).  

                                                
4
 - Vprašanje: »Ali ste bili v preteklem letu pri zdravniku zaradi telesne bolezni?« in vprašanje »Ali ste bili v preteklem letu pri 

zdravniku zaradi psihičnih teţav(ţivcev)?« smo zdruţili v vprašanje »Ali ste v preteklem letu bili pri zdravniku«. OSTALE TUDI 
NA TA NAČIN, ŠE V OSTALI OPOMBAH, STRAN 36… 
- Ali ste bili v preteklem letu v bolnišnici zaradi telesne bolezni? in Ali ste bili v preteklem letu bolnišnici zaradi psihičnih teţav 
(ţivcev)? smo zdruţili v vprašanje Ali ste v preteklem letu bili v bolnišnici? 
- Ali ste v preteklem letu jemali zdravila za telesne bolezni? in Ali ste v preteklem letu jemali zdravila zaradi psihičnih teţav 
(ţivcev)? smo zdruţili v vprašanje Ali ste v preteklem letu jemali zdravila? 



Abstinenca 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Uporabniki so ob vstopu in ob evalvaciji oziroma izstopu navedli, kako pogosto so v zadnjem 
tednu zauţili navedene substance. Za potrebe analize smo zdruţili odgovore enkrat, dvakrat, 
več kot dvakrat ter vsak dan vsaj enkrat v odgovor da (v zadnjem tednu sem zauţil 
navedeno substanco), nikoli pa v odgovor ne (v zadnjem tednu nisem nikoli zauţil navedene 
substance).  
 
Preglednica 7.12: Uţivanje različnih substanc v preteklem tednu  

  

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

alkohol 17 43,59 39 15 38,50 39 

pomirjevala 3 7,89 38 1 2,60 39 

kanabis 1 2,63 38 / / / 

heroin 1 2,63 38 / / / 

kokain 1 2,63 38 / / / 

drugo / / / 2 40 5 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o uţivanju posameznih substanc 
odgovorili z da, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki 
so odgovarjali na vprašanja.  

 
Podatki kaţejo, da je več kot 43 % uporabnikov ob vstopu uţivalo alkohol, ta deleţ pa se je 
ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa nekoliko zniţal (38,50 %). Ostale navedene 
substance je uţival precej majhen deleţ uporabnikov. 
 
Ob vstopu v program so bili uporabniki vprašani še o teţavah z alkoholom in prepovedanimi 
drogami. Večina uporabnikov (82 %) je bila ob vstopu mnenja, da nima teţav z alkoholom, 7 
uporabnikov (18 % uporabnikov) pa je navedlo, da imajo teţave z alkoholom, vendar se ne 
ţelijo zdraviti. Da ima teţave z nedovoljenimi drogami je priznal en uporabnik, vendar se tudi 
ta ne ţeli zdraviti. 
 
Pridobitev prehrambenih in higienskih navad 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Ocena higienskih razvad uporabnika je bila pridobljena na podlagi dokumentacije o 
uporabniku. Iz podatkov je razvidno, da je ocena higienskih navad pri vseh uporabnikih ob 
vstopu enaka oceni ob izstopu. Povprečna ocena tako ob vstopu kot izstopu znaša 4,5, kar 
pomeni dobre higienske navade.  
 
Preglednica 7.13: Ocena higienskih navad uporabnika  

 

N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ocena higienskih navad uporabnika ob prihodu v 
program 

39 4,49 5 5 0,79 2 5 

Ocena higienskih navad uporabnika ob izstopu iz 
programa 

39 4,49 5 5 0,79 2 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor).  

 



Ureditev druţinskega ţivljenja 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
Uporabniki so ocenjevali pogostost stikov z druţinskimi člani na lestvici od 1 (nimam stikov) 
do 6 (vsak dan), zadovoljstvo s temi stiki pa na lestvici od 1 (zelo nezadovoljen) do 5 (zelo 
zadovoljen). 
 
Preglednica 7.14: Ocena pogostosti stikov z druţino in zadovoljstvo s temi stiki  

 
 

N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako pogosto imate stike s svojimi otroki? 
vstop 24 3,79 5 5 1,69 1 5 

izstop 24 3,83 5 5 1,71 1 5 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 36 3,06 3 3 1,43 1 5 

izstop 38 3,13 3 3 1,32 1 5 

Kako pogosto imate stike s svojimi starši? 
vstop 17 2,59 1 1 1,80 1 5 

izstop 18 2,61 2 1 1,75 1 5 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 35 2,89 3 3 1,18 1 5 

izstop 39 2,92 3 3 1,13 1 5 

Kako pogosto imate stike s svojimi sorodniki? 
vstop 37 2,14 2 1 1,21 1 5 

izstop 37 2,24 2 1 1,26 1 5 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 39 2,82 3 4 1,35 1 5 

izstop 39 2,87 3 4 1,36 1 5 
Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor).  

 
Tako ob vstopu kot izstopu imajo uporabniki najpogostejše stike s svojimi otroki in starši (v 
povprečju pogosteje kot enkrat mesečno, vendar manj kot enkrat tedensko). Zadovoljstvo je 
pri stikih z otroki (niti zadovoljen niti nezadovoljen) nekoliko višje kot pri stikih s starši. 
Uporabniki imajo najmanj pogoste stike z drugimi sorodniki (v povprečju pogosteje kot enkrat 
letno, vendar manj kot enkrat mesečno) 
Razlike med vstopom in izstopom tako pri pogostosti stikov kot pri zadovoljstvu z njimi niso 
statistično značilne.  
 
Pridobitev izobrazbe 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Uporabniki so imeli ob evalvaciji oziroma ob izstopu iz programa enako stopnjo doseţene 
izobrazbe kot ob vstopu. 
 
Preglednica 7.15: Izobrazba uporabnika ob vstopu v program in ob evalvaciji/izstopu 

 
število % 

nedokončana OŠ 6 15,38 

dokončana OŠ 12 30,77 

2 ali 3 letna poklicna šola 14 35,90 

splošna, strokovna gimnazija, štiriletna strokovna šola 7 17,95 

skupaj 39 100 

 
Tako ob vstopu kot ob evalvaciji/izstopu iz programa je imela dobra tretjina uporabnikov 
dokončano dvoletno ali triletno poklicno šolo, dobrih 30 % uporabnikov pa je imelo 
dokončano osnovno šolo. Uporabniki brez dokončane osnovnošolske izobrazbe so 
predstavljali dobrih 15 %. 



Zaupanje med uporabniki in zaposlenimi 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Uporabniki so ocenjevali zaupanje osebju in informiranje s strani osebja na lestvici od 1 do 5, 
kjer 1 pomeni zelo malo, 5 pa zelo veliko. 
 
Preglednica 7.16: Moţnost zaupanja osebju in ocena informiranja uporabnikov  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

V kolikšni meri lahko zaupate našemu osebju? 39 4,72 5 5 0,56 3 5 

V kolikšni meri vas je osebje informiralo tudi o drugih 
moţnostih oziroma drugih programih? 

39 4,74 5 5 0,55 3 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor).  

 
Uporabniki programa ocenjujejo svoje zaupanje do osebja kot veliko (AS = 4,72), prav tako 
pa uporabniki poročajo, da jih je osebje v povprečju veliko informiralo (AS = 4,74) o drugih 
moţnostih oziroma drugih programih. 
 
Prepoznavnost programa s strani uporabnikov (ciljne populacije, zainteresirane 
javnosti) 
 
Večina uporabnikov je dobila informacije o moţnosti vključitve v program pri prijateljih in 
znancih (61 % uporabnikov), slaba polovica uporabnikov pa je za program izvedela iz 
časopisov oziroma letakov. Četrtina uporabnikov je dobila informacije iz drugih virov, med 
njimi pa navajajo bolnišnico, porodnišnico, društvo Stigma, Mirovni inštitut, zavetišče za 
brezdomce, ZZZS, Slovensko filantropijo in Vincencijevo zvezo dobrote. 
 
Preglednica 7.17: Informacije o moţnosti vključitve v program 

 

odgovori da 
N 

število  %  

starši 4 11,11 36 

prijatelji, znanci 22 61,11 36 

CSD 2 5,56 36 

časopisi, letaki 17 47,22 36 

internet 2 5,71 35 

drugje 9 25,71 10 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o moţnosti vključitve v program 
odgovorili z da, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki 
so odgovarjali na vprašanja.  

 
Za vstop v program se je skoraj 90 % uporabnikov odločilo samih, 10 % pa jih je vstopilo na 
ţeljo drugih (starši, otroci, znanci).  
 
Dostopnost do storitev 
 
Program je uporabnikom dostopen v povprečju po 6,8 ur na dan. 
 
Zadovoljstvo z urnikom programa so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 
pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. 
 



Preglednica 7.18: Zadovoljstvo z urnikom programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako zadovoljni ste z urnikom, ko smo vam na voljo? 39 4,67 5 5 0,74 1 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor).  

 
Uporabniki so v povprečju zadovoljni z urnikom programa (AS = 4,67), en uporabnik pa je bil 
z urnikom zelo nezadovoljen.  
 
Realizacija (ureditev statusa) 
 
Med uporabniki programa so ob vstopu prevladovali izbrisani, ki niso v postopku urejanja 
bivanja v RS (20,50 %), slabih 18 % so predstavljali tujci brez dovoljenja za stalno prebivanje 
v RS, dobrih 15 % izbrisani v postopku urejanja bivanja v RS, slabih 13 % pa tujci z 
dovoljenjem za stalno prebivanje v RS.  
Ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa se je zniţal deleţ izbrisanih, ki niso v postopku 
urejanja bivanja v RS, na drugi strani pa se je povečal deleţ izbrisanih v postopku urejanja 
bivanja v RS. Drugih večjih sprememb statusa tekom udeleţbe v programu ni bilo. 
 
Preglednica 7.19: Status uporabnikov ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu 

 
vstop evalvacija/izstop 

  število % število % 

brezdomec z urejenimi osebnimi dokumenti 3 7,70 4 10,30 

brezdomec brez dokumentov 3 7,70 2 5,10 

drţavljan RS brez stalnega prebivališča 2 5,10 2 5,10 

drţavljan RS z dolgovi iz neplačanih prispevkov za 
zdravstveno in pokojninsko zavarovanje 

2 5,10 2 5,10 

drţavljan RS, drugo / / 1 2,60 

tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS 5 12,80 6 15,40 

tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje v RS 3 7,70 4 10,30 

tujec brez dovoljenja za stalno prebivanje v RS 7 17,90 6 15,40 

izbrisani v postopku urejanja bivanja v RS 6 15,40 10 25,60 

izbrisani, ki niso v postopku urejanja bivanja v RS 8 20,50 2 5,10 

Skupaj 39 100 39 100   

 

Analiza vprašalnikov uporabnikov Svetovanja, zagovorništva in psihosocialne pomoči 
prosilcem za azil, beguncem in tujcem v Sloveniji 

 
Zadovoljstvo uporabnika 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Uporabniki so ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa svoje zadovoljstvo s pomočjo pri 
reševanju problemov in stisk ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se jim je 
program nudil zelo malo pomoči, 5 pa zelo veliko.  
 



Preglednica 7.20: Ocena pomoči programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali bi lahko ocenili, koliko vam je ta program do sedaj 
pomagal? 

54 3,98 4 4 0,69 2 5 

Ali vam program pomaga reševati probleme, zaradi 
katerih ste se vanj vključili? 

54 4,11 4 4 0,72 2 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor).  

 
Ob evalvaciji (77 % anketiranih uporabnikov) oziroma ob izstopu iz programa (23 % 
anketiranih uporabnikov) so uporabniki ocenili, da jim je program do sedaj veliko pomagal 
(AS = 3,98), prav tako pa jim program veliko pomaga tudi pri reševanju problemov zaradi 
katerih so se vanj vključili (AS = 4,11).  
 
Preglednica 7.21: Zadovoljstvo z reševanjem problemov, stisk  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali menite, da boste s pomočjo tega programa rešili 
probleme, zaradi katerih ste se vključili vanj? 

52 4,50 5 5 0,54 3 5 

Bi program priporočili vašim prijateljem, znancem, če bi 
bili v podobni situaciji kot vi? 

53 4,79 5 5 0,41 4 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 
Uporabniki so prepričani (AS = 4,50), da bodo s pomočjo tega programa rešili probleme, 
zaradi katerih so se vanj vključili, še bolj pa so prepričani (AS = 4,79), da bi program 
priporočili svojim prijateljem in znancem, če bi bili v podobni situaciji kot oni. 
 
Oceno pomoči pri reševanju problemov in stisk so podali tudi uporabniki, ki so v okviru 
programa opravili le razgovor s svetovalcem v programu. Ocenili so, da jim je pogovor precej 
pomagal (AS = 3,50) in da bi v podobni situaciji verjetno znova prišli na pogovor (AS = 3,54). 
 
Preglednica 7.22: Zadovoljstvo z reševanjem problemov, stisk  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Koliko vam je pogovor pomagal pri reševanju 
problemov, zaradi katerih ste prišli k nam? 

24 3,50 3 3 0,72 2 5 

Če bi bili znova v podobnem poloţaju, ali bi se odločili 
za to, da znova pridete na pogovor? 

24 3,54 3 3 0,93 1 5 

 
Ob vstopu in ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa so uporabniki na lestvici od 1 (zelo 
nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen) ocenjevali še zadovoljstvo z zaščito, ki so jo deleţni v 
Sloveniji. Ocena zadovoljstva tako ob vstopu kot izstopu iz programa znaša nekaj več kot 3, 
kar pomeni, da uporabniki niso niti nezadovoljni niti zadovoljni z zaščito v Sloveniji. Razlika v 
zadovoljstvu med vstopom in izstopom/evalvacijo iz programa ni statistično značilna.  
 
Preglednica 7.23: Zadovoljstvo z zaščito 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali ste zadovoljni z zaščito, ki ste jo deleţni v Sloveniji? 
(vstop) 

40 3,13 3 4 0,85 1 4 

Ali ste zadovoljni z zaščito, ki ste jo deleţni v Sloveniji? 
(izstop) 

42 3,07 3 4 1,05 1 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 



Obisk programa, prostora  
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Čas, ki ga posameznik preţivi v programu 
 
Slabih 18 % uporabnikov je v obdobju december 2010 – julij 2011 iz programa izstopilo. 
Povprečni čas »bivanja« v programu je pri teh uporabnikih znašal 3,6 meseca. Najdaljše 
obdobje bivanja v programu je znašalo devet mesecev, najkrajše pa manj kot mesec.  
 
Preglednica 7.24: Pogostost obiskovanja programa 

 
število % 

redkeje kot enkrat na mesec 3 5,45 

enkrat na mesec 4 7,27 

nekajkrat mesečno 10 18,18 

enkrat tedensko 10 18,18 

nekajkrat tedensko 28 50,91 

Skupaj 55 100 

 
Uporabniki program obiskujejo precej pogosto, saj jih polovica program obiskuje nekajkrat 
tedensko, slabih 18 % uporabnikov pa enkrat tedensko. 
 
Urejeno zdravstveno zavarovanje 
 
Preglednica 7.25: Urejenost zdravstvenega zavarovanja ob vstopu 

 
število % 

da 27 49,09 

ne 28 50,91 

Skupaj 55 100 

 
Ob vstopu je imela slaba polovica uporabnikov urejeno zdravstveno zavarovanje. Med tistimi, 
ki zdravstvenega zavarovanja ob vstopu niso imeli urejenega, je ob evalvaciji oziroma 
izstopu zdravstveno zavarovanje uredil le en uporabnik. 
 
Urejeno dovoljenje za bivanje  
 
Preglednica 7.26: Urejeno dovoljenje za bivanje ob vstopu 

 
število % 

da 42 77,78 

ne 12 22,22 

Skupaj 54 100 

 
Ob vstopu sta dobri dve tretjini uporabnikov imeli urejeno dovoljenje za bivanje. Na podlagi 
podatkov ob izstopu oziroma evalvaciji ugotavljamo, da nihče od uporabnikov tekom 
udeleţbe v programu ni pridobil dovoljenja za bivanje. Trije uporabniki, ki so ob vstopu imeli 
urejeno dovoljenje za bivanje, so bili ob izstopu iz programa brez dovoljenja za bivanje. 
 



Urejeno stalno prebivališče  
 
Preglednica 7.27: Urejeno stalno prebivališče ob vstopu 

 
število % 

da 36 65,45 

ne 19 34,55 

Skupaj 55 100 

 
Ob vstopu je imelo dobrih 65 % uporabnikov urejeno stalno prebivališče, tekom sodelovanja 
v programu pa sta si stalno prebivališče uredila še dva uporabnika. 
 
Urejenost osebnih dokumentov 
 
Preglednica 7.28: Urejenost osebnih dokumentov 

 
število % 

da 32 57,14 

ne 24 42,86 

Skupaj 56 100 

 
Dobra polovica (57 %) uporabnikov je imela ob vstopu v program urejene osebne 
dokumente. Med tistimi, ki osebnih dokumentov niso imeli, sta tekom udeleţbe v programu 
le-te pridobila še dva uporabnika.  
 
Zaposlitev 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Večina uporabnikov je bila ob vstopu v program brezposelna (slabih 57 %), slaba tretjina jih 
opravlja priloţnostno plačano delo (med njimi tudi brezposelni), dobra četrtina se jih šola, 
nekoliko niţji deleţ uporabnikov pa je opredelilo svoj zaposlitveni status kot drugo. Med njimi 
so večinoma mladoletne osebe, dve osebi pa sta brez dovoljenja za delo. 
Tudi pri izstopu iz programa je večina uporabnikov brezposelna, nekoliko višji odstotek v 
primerjavi z vstopom pa predstavljajo uporabniki, ki opravljajo priloţnostno plačano delo, 
niţja pa sta deleţa šolajočih se uporabnikov in uporabnikov, katerih zaposlitveni status je 
opredeljen kot drugo. 
Deleţi so ob evalvaciji oziroma izstopu nekoliko višji, kar je posledica niţjega števila 
uporabnikov, ki so odgovorili na to vprašanje.  



Preglednica 7.29: Zaposlitev uporabnikov ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da
 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

Opravlja plačano delo 2 4,65 43 4 14,29 28 

Opravlja priloţnostno 
plačano delo 

14 31,82 44 12 50,00 26 

Se šola 11 26,83 41 4 20,00 25 

Je brezposeln 25 56,82 44 16 61,54 26 

Je delovno nezmoţen 5 10,42 48 5 17,86 28 

Je upokojen 4 8,33 48 4 16,00 25 

Opravlja neplačana 
gospodinjska dela, skrbi 
za otroke in druge 

7 14,58 48 7 32,00 25 

Drugo 14 25,93 54 1 16,67 6 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o zaposlitvi odgovorili z da, deleţ 
teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki so odgovarjali na 
vprašanja.  
 

Izboljšanje/vzdrţevanje zdravstvenega stanja 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Zdravstvene teţave  
 
Tako ob vstopu kot ob evalvaciji/izstopu uporabniki niso imeli veliko zdravstvenih teţav. 
Največji deleţ med uporabniki z zdravstvenimi teţavami so tako ob vstopu kot ob 
evalvaciji/izstopu predstavljali uporabniki s teţavami v duševnem zdravju. Deleţi so ob 
evalvaciji oziroma izstopu nekoliko višji, kar je posledica niţjega števila uporabnikov, ki so 
odgovorili na to vprašanje.  
 
Preglednica 7.30: Zdravstvene teţave uporabnika ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

telesne poškodbe  1 1,79 56 / / / 

teţave v duševnem 
zdravju  

4 7,27 55 3 9,38 32 

motnje v duševnem 
razvoju  

1 1,79 56 1 3,13 32 

gibalna oviranost  2 3,57 56 2 6,25 32 

kronična bolezen  2 3,85 52 1 3,23 31 

drugo  1 3,33 30 / / / 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o zdravstvenih teţavah odgovorili z 
da, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki so odgovarjali 
na vprašanja.  

 
Dostopnost do zdravstvenih storitev 
 
Skoraj 39 % uporabnikov je ob vstopu v program poročalo, da so v času bivanja v Sloveniji 
ţe obiskali zdravnika, slaba tretjina pa je bila primorana v tem času tudi uţivati zdravila. 
Bolnišnico je obiskalo dobrih 9 % uporabnikov, prav toliko pa tudi specialista. 
V primerjavi z vstopom v program so ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa deleţi 
uporabnikov, ki so se posluţevali zdravniških storitev višji, prav tako pa je višji deleţ tudi 
tistih, ki pomoči zdravnika niso mogli dobiti. Največje razlike v deleţih se kaţejo v 



obiskovanju specialističnih storitev (27 %), pri jemanju zdravil (slabih 25 %) in obiskovanju 
zdravnika (dobrih 19 %).  
 
Preglednica 7.31: Dostopnost do zdravstvenih storitev uporabnika ob vstopu in 
evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

Ali ste v času, odkar ste v Sloveniji bili 
pri zdravniku? 

21 38,89 54 32 58,18 55 

Ali ste v času, odkar ste v Sloveniji bili v 
bolnišnici? 

5 9,26 54 12 21,82 55 

Ali ste v času, odkar ste v Sloveniji bili 
deleţni specialističnih storitev? 

5 9,43 53 20 36,36 55 

Ali ste v času, odkar ste v Sloveniji 
jemali zdravila? 

17 31,48 54 31 56,36 55 

Ali ste v času, odkar ste v Sloveniji dobili 
kak ortopedski pripomoček, očala? 

4 7,41 54 5 9,09 55 

Ali ste v času, odkar ste v Sloveniji ţeleli 
pomoč zdravnika, pa je niste mogli 
dobiti? 

3 5,66 53 4 7,27 55 

Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o dostopnosti do zdravstvenih 
storitev odgovorili z da, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh 
uporabnikov, ki so odgovarjali na vprašanja.  

 
Uporabniki so zadovoljstvo z zdravstvenim stanjem ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 
pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. 
 
Preglednica 7.32: Zadovoljstvo z zdravstvenim stanjem  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

VSTOP 

Kako ste zadovoljni s splošnim psihičnim zdravstvenim 
stanjem? 

45 3,98 4 4 0,75 2 5 

Kako ste zadovoljni s splošnim telesnim zdravstvenim 
stanjem? 

52 4,12 4 4 0,73 2 5 

EVALVACIJA/IZSTOP 

Kako ste zadovoljni s splošnim psihičnim zdravstvenim 
stanjem? 

48 3,88 4 4 0,84 1 5 

Kako ste zadovoljni s splošnim telesnim zdravstvenim 
stanjem? 

55 4,09 4 4 0,80 2 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor).  

 
Uporabniki so bili tako ob vstopu kot ob evalvaciji oziroma izstopu s svojim splošnim 
psihičnim in telesnim zdravstvenim stanjem zadovoljni. Razlike v povprečni oceni 
zadovoljstva med vstopom in evalvacijo/izstopom niso statistično značilne. 
 



Pridobitev izobrazbe 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Preglednica 7.33: Izobrazba uporabnika ob vstopu v program in ob evalvaciji/izstopu 

 

vstop evalvacija/izstop 

število % število % 

nedokončana OŠ 20 36,36 8 23,53 

dokončana OŠ 10 18,18 6 17,65 

2 ali 3 letna poklicna šola 7 12,73 5 14,71 

splošna, strokovna gimnazija, štiriletna strokovna 
šola 

10 18,18 9 26,47 

dvoletna višja ali strokovna šola 3 5,45 3 8,82 

visoka šola, fakulteta ali več 5 9,09 3 8,82 

Skupaj 55 100 34 100 

 
Ob vstopu je imel največji deleţ uporabnikov z nedokončano osnovnošolsko izobrazbo, 
dobrih 18 % je bilo uporabnikov z dokončano osnovno šolo, prav toliko uporabnikov pa je 
dokončalo štiriletno strokovno šolo oziroma splošno ali strokovno gimnazijo.  
Če pogledamo situacijo ob evalvaciji oziroma ob izstopu iz programa nam podatki kaţejo 
podobno sliko, le da so informacije o izobrazbi uporabnikov podane za manjše število 
uporabnikov (informacij ni podanih za 21 uporabnikov). Neposredna primerjava doseţene 
izobrazbe med vstopom in evalvacijo/izstopom je tako moţna le pri uporabnikih, za katere 
sta podana oba podatka. Podatki kaţejo, da je tekom udeleţbe v programu en uporabnik 
pridobil osnovnošolsko izobrazbo. 
 
Zaupanje med uporabniki in zaposlenimi 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Uporabniki so ocenjevali zaupanje osebju in informiranje s strani osebja na lestvici od 1 do 5, 
kjer 1 pomeni zelo malo, 5 pa zelo veliko. 
 
Preglednica 7.34: Moţnost zaupanja osebju in ocena informiranja uporabnikov  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

V kolikšni meri lahko zaupate našemu osebju? 54 4,39 4 4 0,56 3 5 

V kolikšni meri vas je osebje informiralo tudi o drugih 
moţnostih oziroma drugih programih? 

54 4,09 4 4 0,76 2 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor).  

 
Uporabniki programa ocenjujejo svoje zaupanje do osebja kot veliko (AS = 4,39), prav tako 
pa uporabniki poročajo, da jih je osebje v povprečju veliko informiralo (AS = 4,09) o drugih 
moţnostih oziroma drugih programih. 
 
Prepoznavnost programa s strani uporabnikov (ciljne populacije, zainteresirane 
javnosti) 
 
Večina uporabnikov je dobila informacije o moţnosti vključitve v program v azilnem domu (75 
% uporabnikov), dobro polovico uporabnikov je so o programu informirali prijatelji in znanci, 



slabim 22 % uporabnikom pa so informacije posredovali svetovalci za begunce. Med drugimi 
viri informacij uporabniki navajajo še PIC (Pravno informacijski center nevladnih organizacij), 
skrbnike, socialne delavce in starše. 
 
Preglednica 7.35: Informacije o moţnosti vključitve v program 

  
odgovori da 

N število  %  

v azilnem domu 30 75,00 40 

na policiji 0 0 39 

pri svetovalcu za begunce 10 21,74 46 

prijatelji, znanci 23 57,50 40 

v šoli 5 12,82 39 

na CSD 1 2,56 39 

v časopisih, na letakih 4 10,26 39 

na internetu 5 13,16 38 

drugje 18 52,94 34 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o moţnosti vključitve v program 
odgovorili z da, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki 
so odgovarjali na vprašanja.  

 
Za vstop v program se je večina uporabnikov (66 %) odločila sama, dobrih 19 % jih je 
vstopilo na ţeljo drugih, ostali pa so prišli zaradi drugih razlogov. Med drugimi, ki so botrovali 
vstopu uporabnika v program prevladujejo starši in šola, kot druge razloge pa uporabniki 
izključno navajajo skrbništvo. 
 
Dostopnost do storitev 
 
Program je uporabnikom dostopen v povprečju po 6,8 ur na dan. 
Zadovoljstvo z urnikom programa so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 
pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. 
 
Preglednica 7.36: Zadovoljstvo z urnikom programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako zadovoljni ste z urnikom, ko smo vam na voljo? 54 4,11 4,00 4 0,50 2 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor).  

 
Uporabniki so v povprečju zadovoljni z urnikom programa (AS = 4,11), le en uporabnik je 
navedel, da bi bil program lahko odprt pogosteje.  
 
Realizacija (ureditev statusa) 
 
Med uporabniki programa so ob vstopu prevladovali prosilci za azil (46,43 %), slabih 18 % so 
predstavljali begunci, 16 % otroci brez spremstva, slabih 20 % pa uporabniki z drugimi 
statusi.  
 
Preglednica 7.37: Status uporabnika ob vstopu v program 

 

število % 

prosilec za azil 26 46,43 

begunec 10 17,86 

otrok brez spremstva 9 16,07 

ostali statusi 11 19,64 

Skupaj 56 100 



Če pogledamo spremembe statusa med vstopom in evalvacijo/izstopom ugotovimo, da je 
prišlo le do ene spremembe statusa, in sicer iz prosilca za azil v tujca brez statusa v RS.  
 
Preglednica 7.38: Status uporabnika ob vstopu in evalvaciji/izstopu iz programa1 

 

vstop evalvacija/izstop 

število % število % 

prosilec za azil 18 56,25 17 53,10 

begunec 7 21,88 7 21,9 

tujec brez statusa v RS 0 0 1 3,13 

ostali statusi 7 21,88 7 21,88 

skupaj 32 100 32 100 

Opomba: 1) Upoštevani so le tisti uporabniki, kjer je bil podan status tako ob vstopu v program kot ob evalvaciji/izstopu. 

 
 
Večja stopnja vključenosti uporabnikov v okolje 
 
Izvajalci so ocenjevali integriranost uporabnika v slovensko druţbo na lestvici od 1 do 5, kjer 
1 pomeni zelo slaba, 5 pa zelo dobra integriranost. 
 
Preglednica 7.39: Ocena integriranosti uporabnika v slovensko druţbo1 

 
AS N t sig 

Ocena integriranosti uporabnika v slovensko druţbo ob prihodu v 
program 

2,61 54 

-2,265 0,031 
Ocena integriranosti uporabnika v slovensko druţbo ob 
evalvaciji/izstopu iz programa 

3,21 33 

Opombe: 1) Upoštevani so le tisti uporabniki, kjer je bil podan status tako ob vstopu v program kot ob evalvaciji/izstopu; 
N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, t = testna statistika, sig = statistično 
značilna pomembnost (če je sig manjša od 0,05 pomeni, da med merjenima obdobjema obstaja statistično pomembna razlika, 
če je večja potem statistično pomembna razlika ne obstaja). 

 
S parnim t-testom smo preverili ali se ocena integriranosti uporabnika v slovensko druţbo v 
dveh različnih točkah (prihod v program, evalvacija/izstop iz programa) za uporabnike 
razlikuje. Torej, ali se ocene v določenem časovnem obdobju spremenijo oziroma izboljšajo. 
Če je signifikanca (sig) manjša od 0,05 to pomeni, da je razlika med obema ocenama 
statistično pomembna.  
Podatki kaţejo, da se je ocena integriranosti uporabnika ob evalvaciji oziroma izstopu iz 
programa statistično značilno zvišala. Rečemo lahko, da izvajalci ocenjujejo integriranost 
uporabnika po določenem času oziroma ob izstopu iz programa višje kot ob prihodu 
uporabnika v program. Medtem ko se je ocena integriranosti uporabnikov v slovensko druţbo 
ob vstopu bolj nagibala v smeri slabe integriranosti, se je ob evalvaciji oziroma izstopu 
pomaknila v smeri dobre vključenosti. 
 
Uporabniki so ocenjevali lastno vključenost v lokalno okolje na lestvici od 1 do 5, kjer 1 
pomeni zelo malo, 5 pa zelo veliko. 
 
Preglednica 7.40: Ocena vključenosti v lokalno okolje 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Do kolikšne mere ste vključeni v lokalno okolje, v 
katerem ţivite? (vstop) 

52 2,46 3,00 3 1,06 1 5 

Do kolikšne mere ste vključeni v lokalno okolje, v 
katerem ţivite? (evalvacija/izstop) 

55 2,98 3,00 3 1,10 1 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor).  



Ob vstopu ter ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa so uporabniki ocenili, do kakšne 
mere so vključeni v lokalno okolje v katerem ţivijo. Ocena je ob evalvaciji/izstopu iz 
programa (AS = 2,98, kar pomeni srednjo vključenost) višja kot ob vstopu (AS = 2,46, kar 
pomeni majhno vključenost). Razliko smo preverili s t-testom in ugotovili, da je razlika 
statistično značilna (t = -2,525, sig = 0,013). Uporabniki ob evalvaciji oziroma izstopu iz 
programa ocenjujejo, da so v večji meri vključeni v lokalno okolje kot ob vstopu v program.  
 
Kvalitetno preţivljanje prostega časa prosilcev za azil 
 
Za prosilce za azil smo preverili, katere aktivnosti so opravljali pred vstopom v program in ob 
evalvaciji oziroma ob izstopu iz programa. Ob vstopu se je precejšen deleţ prosilcev za azil 
druţil z drugimi ljudmi (94 %), se pogovarjal s prijatelji (84 %) in gledal televizijo (81 %). 
Nekaj več kot 30 % jih je skrbelo za duhovno rast, četrtina pa je rada ustvarjala in pridobivala 
nova znanja in spretnosti. Ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa so ti deleţi podobni, 
razen pri pridobivanju novih znanj in spretnosti kjer se je deleţ zvišal na 57 %. Precej se je 
zvišal tudi deleţ prosilcev za azil, ki hodijo na izlete, obiskujejo zabavne prireditve in hodijo v 
šolo. 
Preglednica 7.41: Opravljanje različnih aktivnosti prosilcev za azil 

  

odgovori  % 
uporabnikov 

odgovori  

% uporabnikov število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

Rad bi hodil v šolo 1 1 3 9 3 26 

Rad bi imel zaposlitev 1 1 3 5 2 14 

Rad bi se politično 
udejstvoval 

1 1 3 2 1 6 

Rad bi se druţil z 
drugimi ljudmi 

30 18 94 33 13 94 

Rad bi obiskoval športne 
prireditve 

4 2 13 11 4 31 

Rad bi se aktivno 
ukvarjal s športom 

3 2 9 3 1 9 

Rad bi obiskoval 
kulturne prireditve 

5 3 16 8 3 23 

Rad bi aktivno sodeloval 
v kulturnih skupinah 

1 1 3 3 1 9 

Rad bi se pogovarjal s 
prijatelji 

29 17 91 34 13 97 

Rad bi poslušal radio 27 16 84 33 13 94 

Rad bi gledal televizijo 26 16 81 33 13 94 

Rad bi šel na izlet 7 4 22 25 10 71 

Rad bi se udeleţil 
zabavnih prireditev 

5 3 16 21 8 60 

Rad bi pridobival nova 
znanja in spretnosti 

8 5 25 20 8 57 

Rad bi skrbel za svojo 
duhovno rast 

10 6 31 13 5 37 

Rad bi ustvarjal 8 5 25 9 3 26 

 Skupaj 166 100 519 262 100 749 

 



Znanje slovenskega jezika uporabnikov 
 
Uporabniki so tako ob vstopu kot ob evalvaciji oziroma izstopu na lestvici od 1 (jezika se ne 
učim) do 5 (jezik se učim več kot 12 ur na teden) ocenjevali koliko časa posvečajo učenju 
slovenskega jezika. Poleg tega pa so ocenili še svoje zadovoljstvo (1 – zelo nezadovoljen, 5 
– zelo zadovoljen) s svojim napredkom pri znanju slovenskega jezika. 
 
Preglednica 7.42: Znanje slovenskega jezika 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

VSTOP 

Koliko časa posvečate učenju slovenskega jezika? 54 2,39 2 1 1,35 1 5 

Kako ste zadovoljni z vašim napredkom pri znanju 
slovenskega jezika? 

52 3,21 3 3 0,87 1 5 

EVALVACIJA/IZSTOP 

Koliko časa posvečate učenju slovenskega jezika? 56 2,80 3 3 1,44 1 5 

Kako ste zadovoljni z vašim napredkom pri znanju 
slovenskega jezika? 

54 3,48 4 4 0,88 2 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor).  

 
Ob vstopu so uporabniki v povprečju učenju jezika namenili med tri in šest ur na teden. 
Vrednost, ki se najpogosteje pojavlja je 1, kar pomeni, da se uporabnik jezika ne uči. Takih 
uporabnikov je dobra tretjina. Uporabniki so z napredkom pri znanju jezika niti zadovoljni niti 
nezadovoljni, kaţe pa se nekoliko večja nagnjenost k zadovoljstvu (AS = 3,21). 
Ob evalvaciji/izstopu namenjajo uporabniki učenju jezika med tri in šest ur na teden (AS = 
2,8). Zadovoljstvo z znanjem jezika pa v povprečju znaša 3,50, kar pomeni srednje 
zadovoljstvo. Tudi vrednost, ki se največkrat pojavlja (Mo = 4) kaţe na zadovoljstvo z 
napredkom pri znanju slovenskega jezika. Ugotovimo lahko, da ob izstopu/evalvaciji 
uporabniki namenjajo nekoliko več časa učenju slovenskega jezika in da so s svojim 
napredkom pri znanju nekoliko bolj zadovoljni, vendar pa ugotavljamo, da ne obstajajo 
statistično pomembne razlike med vstopom in evalvacijo/izstopom. 
 
Dobra informiranost uporabnikov o pravicah in dolţnostih, institucijah, 
organizacijah… 
 
Uporabniki so ob vstopu in evalvaciji/izstopu ocenjevali pogostost stikov z različnimi 
drţavnimi in nevladnimi institucijami (na lestvici od 1 (nimam stikov) do 6 (vsak dan)) ter 
zadovoljstvo s to vrsto stikov (na lestvici od 1 (zelo nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen)).  
Tako ob vstopu kot izstopu so imeli uporabniki precej pogoste stike tako z drţavnimi kot 
nevladnimi organizacijami (več kot enkrat mesečno), zadovoljstvo pa je bilo s slednjimi pa je 
bilo nekoliko višje kot s prvimi. 
 
S t-testom na neodvisnih vzorcih (uporabniki, ki so izpolnili vprašalnik ob vstopu in 
uporabniki, ki so vprašalniki izpolnili ob evalvaciji/izstopu) smo preverjali ali se ocene 
pogostosti stikov z drţavnimi in nevladnimi institucijami ter zadovoljstvo s tovrstnimi stiki 
razlikujejo. Ugotavljamo, da imajo uporabniki ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa 
pogostejše stike z različnimi drţavnimi organizacijami kot ob vstopu, prav tako pa so s 
tovrstnimi stiki bolj zadovoljni kot ob vstopu. Razlike so statistično značilne.  
Pri stikih z nevladnimi organizacijami ne ugotavljamo razlik med vstopom in 
evalvacijo/izstopom. Uporabniki tako ob vstopu kot ob evalvaciji/izstopu v povprečju 
navajajo, da imajo stike z nevladnimi organizacijami vsaj enkrat tedensko, s temi stiki pa so 
precej zadovoljni (AS = 4,38). 
 



Preglednica 7.43: Stiki z različnimi institucijami, organizacijami  
   N AS t sig 

Kako pogosto imate stike z različnimi 
drţavnimi institucijami in organizacijami, ki 
vam zagotavljajo različne programe, 
aktivnosti? 

vstop 45 4,38 

-2,009 0,047 
evalvacija/ izstop 52 4,88 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 43 3,44 

-1,918 0,058 
evalvacija/ izstop 52 3,71 

Kako pogosto imate stike z različnimi 
nevladnimi organizacijami, ki vas vključujejo 
v različne programe,aktivnosti? 

vstop 51 4,98 
-0,422 0,674 

evalvacija/ izstop 53 5,04 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 49 4,33 

-0,059 0,953 
evalvacija/ izstop 54 4,33 

Opombe: Upoštevani so le tisti uporabniki, kjer je bil podan status tako ob vstopu v program kot ob evalvaciji/izstopu; 
N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, t = testna statistika, sig = statistično 
značilna pomembnost (če je sig manjša od 0,05 pomeni, da med merjenima obdobjema obstaja statistično pomembna razlika, 
če je večja potem statistično pomembna razlika ne obstaja). 

 

Skupna analiza 

 
Analiza dokumentacije o uporabnikih in vprašalnikov ob vstopu in evalvaciji/izstopu iz 
programa je opravljena na populaciji vseh uporabnikov programa »Svetovanje, 
zagovorništvo in psihosocialna pomoč prosilcem za azil, beguncem in tujcem v Sloveniji« 
(tako uporabnikov svetovanja kot uporabnikov ambulante). Ker vprašalniki in dokumentacija 
niso bili enaki za obe vrsti uporabnikov, smo lahko analizirali le tiste dele vprašalnikov in 
dokumentacije, ki sta pri obeh populacijah enaki. Pri tem nismo pokrili vseh kriterijev, temveč 
le nekatere, in sicer: zadovoljstvo uporabnika; obisk programa, prostora; urejeno zdravstveno 
zavarovanje; urejeno dovoljenje za bivanje; urejeno stalno prebivališče; urejenost osebnih 
dokumentov; zaposlitev; izboljšanje (vzdrţevanje) zdravstvenega stanja; pridobitev 
izobrazbe; zaupanje med uporabniki in zaposlenimi; pozitivna javna podoba; povezava z 
lokalno skupnostjo; sodelovanje prostovoljcev; dostopnost do storitev in osveščena javnost o 
tematikah, ki se nanašajo na migracije in azil. Analizo vseh ostalih kriterijev smo naredili 
ločeno za vsako populacijo posebej. 
 
Zadovoljstvo uporabnika 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Uporabniki so ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa svoje zadovoljstvo s pomočjo pri 
reševanju problemov in stisk ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se jim je 
program nudil zelo malo pomoči, 5 pa zelo veliko.  
 
Preglednica 7.44: Ocena pomoči programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali bi lahko ocenili, koliko vam je ta program do sedaj 
pomagal? 

92 4,20 4 4 0,76 2 5 

Ali vam program pomaga reševati probleme, zaradi 
katerih ste se vanj vključili? 

90 4,30 4 5 0,74 2 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor).  

 
Ob evalvaciji (87,40 % anketiranih uporabnikov) oziroma ob izstopu iz programa (12,6 % 
anketiranih uporabnikov) so uporabniki ocenili, da jim je program do sedaj veliko pomagal 



(AS = 4,20), še bolj pa jim po njihovem mnenju program pomaga pri reševanju problemov 
zaradi katerih so se vanj vključili (AS = 4,30).  
 
Uporabniki so prepričani, da bodo s pomočjo tega programa rešili svoje probleme (AS = 
4,52; na lestvici od 1 (močno dvomim) do 5 (popolnoma sem prepričan)), prav tako pa so tudi 
prepričani, da bi program priporočili prijateljem in znancem (AS = 4,80).  
 
Preglednica 7.45: Zadovoljstvo z reševanjem problemov, stisk  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali menite, da boste s pomočjo tega programa rešili 
probleme, zaradi katerih ste se vključili vanj? 

91 4,52 5 5 0,60 2 5 

Bi program priporočili vašim prijateljem, znancem, če bi 
bili v podobni situaciji kot vi? 

92 4,80 5 5 0,40 4 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor).  

 
Obisk programa, prostora  
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Čas, ki ga posameznik preţivi v programu 
 
V obdobju december 2010 – julij 2011 je iz programa izstopilo 12 uporabnikov. V povprečju 
so bili uporabniki v program vključeni dobrih 18 mesecev (leto in pol), najdlje pa je bil 
uporabnik v programu vključen 9 let in 3 mesece. 
 
Urejeno zdravstveno zavarovanje 
 
Preglednica 7.46: Urejenost zdravstvenega zavarovanja ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

 

vstop evalvacija/izstop
1 

število % število % 

da 28 29,79 4 7,41 

ne 66 70,21 50 92,59 

Skupaj 94 100 54 100 

Opomba: 1) Upoštevani so samo tisti uporabniki, ki ob vstopu niso imeli urejenega zdravstvenega zavarovanja. 

 
Ob vstopu je imelo zdravstveno zavarovanje urejeno slabih 30 % uporabnikov. Med tistimi, ki 
zdravstvenega zavarovanja ob vstopu niso imeli urejenega (dobrih 70 % uporabnikov), so si 
zdravstveno zavarovanje v času sodelovanja v programu uredili štirje uporabniki. 
 
Urejeno dovoljenje za bivanje  
 
Preglednica 7.47: Urejeno dovoljenje za bivanje ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

 

vstop evalvacija/izstop
1 

število % število % 

da 48 58,54 3 13,04 

ne 34 41,46 20 86,96 

Skupaj 82 100 23 100 

Opomba: 1) Upoštevani so samo tisti uporabniki, ki ob vstopu niso imeli urejenega dovoljenja za bivanje. 

 



Ob vstopu je imelo dobrih 58 % uporabnikov urejeno dovoljenje za bivanje. Na podlagi 
podatkov ob izstopu oziroma evalvaciji ugotavljamo, da so tekom udeleţbe v programu 
dovoljenje za bivanje pridobili še trije uporabniki.  
 
Urejeno stalno prebivališče  
 
Ob vstopu je imela dobra polovica uporabnikov urejeno stalno prebivališče. Tekom 
sodelovanja v programu so si stalno prebivališče uredili še štirje uporabniki, en uporabnik pa 
je stalno prebivališče »izgubil«. 
 
Preglednica 7.48: Urejeno stalno prebivališče ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

 

vstop evalvacija/izstop
1 

število % število % 

da 47 50,54 4 12,50 

ne 46 49,46 28 87,50 

Skupaj 93 100 32 100 

Opomba: 1) Upoštevani so samo tisti uporabniki, ki ob vstopu niso imeli urejenega stalnega prebivališča. 

 
Urejenost osebnih dokumentov 
 
Preglednica 7.49: Urejenost osebnih dokumentov ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

 

vstop evalvacija/izstop
1 

število % število % 

da 50 52,63 5 16,67 

ne 45 47,37 25 83,33 

Skupaj 95 100 30 100 

Opomba: 1) Upoštevani so samo tisti uporabniki, ki ob vstopu niso imeli urejenih osebnih dokumentov. 

 
Dobra polovica uporabnikov je imela ob vstopu v program urejene osebne dokumente. Med 
tistimi, ki osebnih dokumentov niso imeli, je tekom udeleţbe v programu le-te pridobilo še pet 
uporabnikov.  
 
Zaposlitev 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Večina uporabnikov je ob vstopu v program brezposelna (dobrih 67 %), dobrih 42 % jih 
opravlja priloţnostno plačano delo (med njimi tudi brezposelni), skoraj 17 % uporabnikov se 
šola, dobrih 13 % uporabnikov opravlja neplačana gospodinjska dela ter skrbi za otroke in 
druge, nekaj manj kot 12 % uporabnikov pa je delovno nezmoţnih. Plačano delo opravlja le 6 
% uporabnikov. Svoj zaposlitveni status je kot drugo opredelilo kar 31 % uporabnikov. Med 
njimi so izbrisani, otroci in mladostniki, uporabniki brez dovoljenja za drugo, prejemniki DSP 
in prostovoljci. 
 
Tudi pri izstopu iz programa je večina uporabnikov brezposelna (64,62 %), dobrih 45 % pa 
predstavljajo tisti, ki opravljajo priloţnostno plačano delo. Brezposelni predstavljajo nekoliko 
višji deleţ kot ob vstopu, medtem ko je deleţ tistih, ki opravljajo priloţnostno plačano delo 
nekoliko višji. Višji deleţ kot ob vstopu predstavljajo še uporabniki, ki opravljajo plačano delo, 
delovno nezmoţni in upokojeni, pa tudi uporabniki, ki opravljajo plačano delo in neplačano 
gospodinjsko delo oziroma skrbijo za otroke in druge. 
 



Preglednica 7.50: Zaposlitev uporabnikov ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da
 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

opravlja plačano delo 5 6,33 79 8 12,50 64 

opravlja priloţnostno plačano delo 35 42,68 82 29 45,31 64 

se šola 13 16,88 77 6 9,84 61 

je brezposeln 56 67,47 83 42 64,62 65 

je delovno nezmoţen 10 11,76 85 12 18,46 65 

je upokojen 8 9,64 83 10 16,67 60 

opravlja neplačana gospodinjska 
dela, skrbi za otroke in druge 

11 13,10 84 12 19,67 61 

drugo 18 31,03 58 6 50,00 12 

Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o zaposlitvi odgovorili z DA, deleţ 
teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki so odgovarjali na 
vprašanja.  
 

Izboljšanje/vzdrţevanje zdravstvenega stanja 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
Zdravstvene teţave  
 
Ob vstopu je imelo dobrih 8 % uporabnikov telesne poškodbe (ob evalvaciji/izstopu je bilo 
takih 7 %), prav toliko uporabnikov pa je bilo ob vstopu gibalno oviranih (ta deleţ je ob 
evalvaciji/izstopu znašal slabih 13 %). Največji deleţ uporabnikov (slabih 41 %) je imel ob 
vstopu druge zdravstvene teţave. Ob evalvaciji je ta deleţ nekoliko višji, vendar pa se število 
uporabnikov z drugimi zdravstvenimi teţavami ni zvišalo (razlog je niţje število veljavnih 
odgovorov na to vprašanje). 
Ob evalvaciji je bilo število uporabnikov z zdravstvenimi teţavami niţje kot ob vstopu. O 
zdravstvenih teţavah je ob vstopu poročalo 39 uporabnikov (41 % vseh uporabnikov), ob 
evalvaciji/izstopu pa 34 uporabnika (35,8 % vseh uporabnikov). 
 
Preglednica 7.51: Zdravstvene teţave uporabnika ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

telesne poškodbe ob 
prihodu 

8 8,42 95 5 7,04 71 

teţave v duševnem 
zdravju ob prihodu 

6 6,59 91 3 4,35 69 

motnje v duševnem 
razvoju ob prihodu 

1 1,08 93 3 4,29 70 

gibalna oviranost ob 
prihodu 

8 8,42 95 9 12,68 71 

kronična bolezen ob 
prihodu 

7 7,78 90 6 8,70 69 

drugo ob prihodu 20 40,82 49 19 61,29 31 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o zdravstvenih teţavah odgovorili z 
da, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki so odgovarjali 
na vprašanja.  

 



Dostopnost do zdravstvenih storitev 
 
Preglednica 7.52: Dostopnost do zdravstvenih storitev uporabnika ob vstopu in 
evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

Ali ste v času, odkar ste v Sloveniji bili pri 
zdravniku? 

26 27,96 93 62 65,96 94 

Ali ste v času, odkar ste v Sloveniji bili v 
bolnišnici? 

5 5,38 93 25 26,60 94 

Ali ste v času, odkar ste v Sloveniji jemali 
zdravila? 

21 22,58 93 60 63,83 94 

Ali ste v času, odkar ste v Sloveniji ţeleli pomoč 
zdravnika, pa je niste mogli dobiti? 

6 6,74 89 7 7,45 94 

Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o dostopnosti do zdravstvenih 
storitev odgovorili z da, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh 
uporabnikov, ki so odgovarjali na vprašanja.  

 
Vprašanja o dostopnosti do zdravstvenih storitev so bila v vprašalniku za uporabnike ob 
vstopu nekoliko bolj razdelana kot ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa. Da smo 
omogočili primerjavo med vstopom in evalvacijo/izstopom, smo nekatera vprašanja ob 
vstopu zdruţili5. 
Ob vstopu je 28 % uporabnikov poročalo, da so v času odkar so v Sloveniji, obiskali 
zdravnika. Ob evalvaciji/izstopu je ta deleţ precej višji (66 %). Podobno se je v primerjavi z 
vstopom (22,6 % uporabnikov ob vstopu) zvišal tudi deleţ uporabnikov, ki jemljejo zdravila 
(64 % uporabnikov ob evalvaciji/izstopu). O obisku bolnišnice je ob vstopu poročalo dobrih 5 
% uporabnikov, ob evalvaciji/izstopu pa dobra četrtina uporabnikov. Število oseb, ki niso 
mogle dobiti pomoči zdravnika je bilo ob vstopu in evalvaciji/izstopu podobno (vendar ne gre 
za iste uporabnike). 
 
Uporabniki so zadovoljstvo z zdravstvenim stanjem ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 
pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. Ob vstopu so uporabniki ocenjevali 
zadovoljstvo s splošnim psihičnim zdravstvenim stanjem in s splošnim telesnim zdravstvenim 
stanjem, pri evalvaciji/izstopu pa so ocenjevali splošno zdravstveno stanje. Zaradi moţnosti 
primerjave med vstopom in evalvacijo/izstopom, smo vprašanji ob vstopu zdruţili v eno. 
Ugotavljamo, da ni statistično značilnih razlik v zadovoljstvu s splošnim zdravstvenim 
stanjem med vstopom in evalvacijo/izstopom. Uporabniki so tako ob vstopu kot ob 
evalvaciji/izstopu srednje zadovoljni s svojim zdravstvenim stanjem. 
 
Preglednica 7.53: Zadovoljstvo z zdravstvenim stanjem  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako ste zadovoljni s splošnim zdravstvenim stanjem? 
vstop 

92 3,32 3,50 4 1,03 1 5 

Kako ste zadovoljni s splošnim zdravstvenim stanjem? 
evalvacija/izstop 

94 3,30 3,50 4 1,07 1 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 

                                                
5
 - Ali ste bili v preteklem letu pri zdravniku zaradi telesne bolezni? in Ali ste bili v preteklem letu pri zdravniku zaradi psihičnih 

teţav(ţivcev)? smo zdruţili v vprašanje Ali ste v preteklem letu bili pri zdravniku.  
- Ali ste bili v preteklem letu v bolnišnici zaradi telesne bolezni? in Ali ste bili v preteklem letu bolnišnici zaradi psihičnih teţav 
(ţivcev)? smo zdruţili v vprašanje Ali ste v preteklem letu bili v bolnišnici? 
- Ali ste v preteklem letu jemali zdravila za telesne bolezni? in Ali ste v preteklem letu jemali zdravila zaradi psihičnih teţav 
(ţivcev)? smo zdruţili v vprašanje Ali ste v preteklem letu jemali zdravila? 



Pridobitev izobrazbe 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Uporabniki so imeli ob evalvaciji oziroma ob izstopu iz programa enako stopnjo doseţene 
izobrazbe kot ob vstopu, le en uporabnik je tekom udeleţbe v programu dokončal osnovno 
šolo. 
 
Preglednica 7.54: Izobrazba uporabnika ob vstopu v program in ob evalvaciji/izstopu 

 

VSTOP EVALVACIJA/IZSTOP 

število % število % 

nedokončana OŠ 14 19,44 13 18,06 

dokončana OŠ 17 23,61 18 25,00 

2 ali 3 letna poklicna šola 19 26,39 19 26,39 

splošna, strokovna gimnazija, štiriletna strokovna šola 16 22,22 16 22,22 

dvoletna višja ali strokovna šola 3 4,17 3 4,17 

visoka šola, fakulteta ali več 3 4,17 3 4,17 

skupaj 72 100 72 100 

 
Med uporabniki največji deleţ predstavljajo tisti, ki so dokončali poklicno šolo (dobrih 26 %), 
sledijo pa uporabniki z dokončano osnovno šolo, uporabniki z dokončano gimnazijo ali 
štiriletno strokovno šolo ter uporabniki z nedokončano osnovno šolo. Uporabniki z 
dokončano višjo šolo in več pa predstavljajo nekaj več kot 8 %. 
 
Zaupanje med uporabniki in zaposlenimi 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in ga zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. So pa na 
voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Uporabniki so ocenjevali zaupanje osebju in informiranje s strani osebja na lestvici od 1 do 5, 
kjer 1 pomeni zelo malo, 5 pa zelo veliko. 
 
Preglednica 7.55: Moţnost zaupanja osebju in ocena informiranja uporabnikov  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

V kolikšni meri lahko zaupate našemu osebju? 93 4,53 5 5 0,58 3 5 

V kolikšni meri vas je osebje informiralo tudi o drugih 
moţnostih oziroma drugih programih? 

93 4,37 5 5 0,75 2 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 
Uporabniki programa ocenjujejo svoje zaupanje do osebja kot precej veliko (AS = 4,5), prav 
tako pa uporabniki poročajo, da jih je osebje v povprečju veliko informiralo (AS = 4,4) o 
drugih moţnostih oziroma drugih programih. 
 
Sodelovanje prostovoljcev: Med izvajalci programa so večinoma prostovoljci, in sicer je od 
skupaj 67 izvajalcev 91,04 % 
 
 



IV. Nadškofijska Karitas Maribor: Sprejemališče za brezdomce 
 
 
Podatki o programu (osnovni opis), podatki o finančnih virih in odhodkih ter podatki o 
postopkih se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011. Podatki, ki jih zbiramo z 
vprašalniki za uporabnike, se nanašajo na tiste uporabnike, ki so bili v program vključeni 
kadarkoli med 1. 1. 2011 in 30. 6. 2011. 
 
 
1. PODATKI O PROGRAMU 
 
 
1.1. Naziv organizacije: Nadškofijska Karitas Maribor 
 
1.2. Naslov, št. pošte in kraj: Strossmayerjeva 1, 2000 Maribor 
 
1.3. Socialnovarstveni program: Sprejemališče za brezdomce 
 
1.4. Razpisno področje: JSVP 6 
 
1.5. Pravnoorganizacijska oblika:  verska organizacija 
 
1.6. Odgovorna oseba v organizaciji: Boţidar Bračun 
 
1.7. Strokovni vodja/odgovorni nosilec programa: Boštjan Cvetič 
 
1.8. Začetek izvajanja programa – mesec in leto: 16.11.1998 
 
 
2. VIRI PROGRAMOV (iz poročila za obdobje 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011) 
 
 
2.1. Viri financiranja oziroma vsi sofinancerji programa, odobrena sredstva za 
izvajanje programa v letu 2011 ter višina sredstev prejetih za to obdobje: 
Prihodki programa* 

 Vsa prejeta sredstva po sklenjenih pogodbah 

Sofinancer programa EUR % 

MDDSZ  22.399,26 60,86 

Mestna občina Maribor  5.000,00 13,59 

donacije  2.406,85 6,54 

FIHO  6.996,81 19,01 

ZRSZ 0 0 

drugi proračunski viri (navedite) 0 0 

članarine 0 0 

drugi viri (navedite) 0 0 

S K U P A J  36.802,92 100 
*Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno in označite ali gre za letne ali polletne zneske. 

 



2.2. Vsi odhodki programa v obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011: V prva dva stolpca 
vnesemo vse odhodke (znesek, odstotek); v druga dva pa tiste, ki so kriti iz sredstev 
javnega razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2011, ki so jih 
prejeli od Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011: 

ODHODKI PROGRAMA 
Znesek v EUR 

skupaj 
%* 

Znesek v EUR od 
MDDSZ 

% 

Stroški materiala skupaj 3.484,75 11,74 759,60 3,39 

od tega – energija 
(osvetlitev in ogrevanje 
prostorov) 

1.389,93 4,68 0 0 

– stroški drugega 
materiala  

2.094,82 7,06 759,60 3,39 

  
    

Stroški storitev skupaj 2.473,91 8,34 385,12 1,72 

od tega – najemnina 
lokacija 1 

0 0 0 0 

– najemnina lokacija 2 0 0 0 0 

– prevozni stroški, 
telefonski stroški 

145,93 0,49 145,93 0,65 

– povračila stroškov 
zaposlenim  

836,78 2,82 0 0 

– stroški storitev fizičnih 
oseb (pogodbe) 

0 0 0 0 

– stroški drugih storitev  1.491,20 5,03 239,19 1,07 

  
    

Stroški dela – skupaj  23.717,42 79,92 21.254,54 94,89 

od tega – plače 
zaposlenih (+regres, 
malica, prevoz) 

20.771,60 69,99 19.244,18 85,91 

– prejemki, ki imajo 
naravo 

0 0 0 0 

 plač (regres za letni 
dopust, jubilejne 

0 0 0 0 

 nagrade, 13. plača,…) 0 0 0 0 

ostale finančne nagrade 0 0 0 0 

prevoz na delo, stroški 
prehrane 

0 0 0 0 

– delodajalčeve dajatve 
za socialno varnost 

2.945,82 9,93 2.010,36 8,98 

 
    

Stroški povezani z 
delom prostovoljcev – 
skupaj 

0 0 0 0 

Od tega – nagrade 0 0 0 0 

– potni stroški 0 0 0 0 

– drugo  0 0 0 0 

  
    

Amortizacijski stroški 0 0 0 0 

Drugi stroški 0 0 0 0 

  
    

SKUPAJ VSI ODHODKI 29.676,08 100 22.399,26 100 
*Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno in prosimo ne pozabite izpolniti tudi vmesne odstotke na dve 
decimalki natančno. 

 



2.3. Kadrovski viri 
 
a. Izvajalci programa  
(Predstavimo število zaposlenih za nedoločen in določen čas na dan 30. 6. 2011; v stolpcu 's 
strok. izpitom' vnesemo število tistih, ki imajo strokovni izpit na področju socialnega varstva.) 

 
 Zaposleni s polnim 

delovnim časom 
Zaposleni s krajšim 
delovnim časom 

Zaposleni preko 
javnih del* 

Skupaj 

 s strok. 
izpitom 

brez strok. 
izpita 

s strok. 
izpitom 

brez strok. 
izpita 

  

z VIII. 
stopnjo ali 
več 

0 0 0 0 0 0 

s VII. 
stopnjo 

0 0 0 0 0 0 

s VI. stopnjo 1 0 0 0 0 1 

s V. stopnjo 
ali manj 

0 2 0 0 0 2 

Skupaj 1 2 0 0 0 3 
*Ne glede na dolţino delovnega časa. Prosimo vpišite pod tabelo, če ima kateri javni delavec strokovni izpit po 69. členu ZSV. 

 
b. Izvajalci programa: predstavimo število drugih plačanih izvajalcev in prostovoljcev v 
obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011, vsak se šteje samo enkrat 
 Število različnih 

izvajalcev 
Število opravljenih ur Število opravljenih 

storitev* 

Drugi plačani izvajalci** 0 0 0 

Prostovoljci 8 2.108 / 
* Ti podatki se nanašajo na tiste storitve drugih plačanih izvajalcev, ki niso plačane po urah ampak po storitvi. 
** Drugi plačani izvajalci so npr. supervizorji, delavci v zunanjih računovodskih servisih. 
/ (poševnica) – v programu ne beleţijo opravljenih storitev.  

 
c. Financiranje kadra s strani MDDSZ (MDDSZ financira naslednje vrste in št. kadrov....) 
Vrsta kadrov Št. financiranih zaposlitev po pogodbi z MDDSZ 

strokovni vodja 1 

strokovni delavec 0 

laični delavec s VI. in VII. stopnjo izobrazbe 0 

laični delavec z do vključno V. stopnjo izobrazbe 1 

 
d. Ustreznost kadra glede na financiranje (Preverimo, ali v programu res dela toliko kadra in  
take vrste kader, za katerega s pogodbo MDDSZ zagotavlja financiranje).  
V programu je zaposlen ustrezen kader glede na pogodbo z MDDSZ, ki financira enega 
strokovnega vodjo s sedmo ali višjo stopnjo izobrazbe in enega laičnega delavca s peto 
stopnjo ali manj izobrazbe. Zadnje leto niso dobili odobrenih zaposlitev iz programa javnih 
del, ki so jih v vseh letih do zdaj imeli. To jim je predstavljalo veliko teţavo, reorganizacijo 
zaposlenih ter veliko angaţiranost prostovoljcev, ki so se vključili kjer in tedaj ko je bilo to 
nujno potrebno. 
 
2.4. Uporabniki 
 
a. Podatki o uporabnikih (nanašajo se na obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011)  
Skupno število različnih uporabnikov (en uporabnik se šteje samo enkrat) 58 

– od tega rednih uporabnikov 45 

– od tega občasnih uporabnikov 13 

Povprečno število uporabnikov na mesec 49,83 

Kapaciteta programa (število razpoloţljivih postelj*)  / 
* Izpolnjujejo samo izvajalci tistih programov, ki uporabnikom nudijo nastanitve oz. prenočitve. 
Opomba: poševnica (/) – ne nudi prenočitvenih kapacitet; 



b. Podatki v spodnji preglednici se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 
Mesec Skupaj število 

vključenih 
uporabnikov  

Število vključenih 
uporabnikov pod 

18 let 

Vsi uporabniki: 
Povprečno 
število ur 
aktivne* 

vključenosti 
enega 

uporabnika na 
mesec 

 

Uporabniki pod 
18 let: 

Povprečno 
število ur 
aktivne

*
 

vključenosti 
enega 

uporabnika na 
mesec 

januar  42 0 677,25 0 

februar  45 0 372,25 0 

marec  47 0 552,00 0 

april  51 0 357,75 0 

maj  56 0 377,75 0 

junij 58 0 548,50 0 

povprečno 
število na 
mesec** 

49,83 0 480,91 0 

*Aktivna vključenost pomeni, da je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti programa. To pomeni, da pri programih, ki 

uporabnikom nudijo bivanje, ne vpisujemo 720 ur na mesec, ampak število ur aktivne vključenosti uporabnika v program na 
mesec. 
**Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno. 

 
c. Povprečno število nočitev na mesec (izpolnijo samo izvajalci programov, ki 

uporabnikom 
nudijo nastanitve oz. prenočitve, npr. materinski domovi, stanovanjske skupine, 
zavetišča,…): Program ne nudi prenočitvenih kapacitet. 
 
d. Ciljna skupina uporabnikov (značilnosti uporabnikov, ki jim je namenjen program): 

 po spolu: moški in ţenske; 

 po starostnih skupinah (do pod 18 let; 18 do pod 65; 65 in več): od 18 let naprej; 

 glede na problem(e), ki ga/jih imajo: brezdomstvo, alkoholizem, prepovedane droge; 

 druţinske razmere in socialno omreţje (zakonski stan, partnerstvo, odnosi s 
sorodniki, prijatelji, znanci,…): druţinske razmere slabe oz. jih ni, socialno omreţje 
meji le na stike na prijatelje oz. znance; 

 druge pomembne značilnosti: /. 
 
e. Populacija, ki je bila v letu 2011 vključena v program: 

 po spolu: Večina moških, ţenske so bile 4; 

 po starostnih skupinah (do pod 18 let; 18 do pod 65; 65 in več): od 18 let do 65 let; 

 glede na problem(e), ki ga/jih imajo: brezdomstvo, alkoholizem, prepovedane droge; 

 druţinske razmere in socialno omreţje (zakonski stan, partnerstvo, odnosi s 
sorodniki, prijatelji, znanci,…): druţinske razmere slabe oz. jih ni, socialno omreţje 
meji le na stike s prijatelji oz. znanci; 

 druge pomembne značilnosti: /. 
 
f. Vključenost načrtovane populacije v program (primerjavo med načrtovano in dejansko  
vključeno populacijo naredimo na podlagi opisa načrtovane populacije, kot jo pripravijo 
izvajalci programov in analize demografskih podatkov, podatkov o socialnem omreţju in 
druţinskih razmerah iz vprašalnikov; o pomanjkljivostih se pogovorimo ob obisku). 
Glede na starostno strukturo je v program vključena ciljna skupina uporabnikov (uporabniki 
stari 18 do 65 let). V programu niso navedli »drugih značilnosti«, ki bi bile pomembne za 
populacijo, ki je bila v program vključena, saj jih trenutno ne zaznavajo. 
 



3. POSTOPKI V PROGRAMIH 
 
 
a. Predstavite tiste postopke, ki so v programu opredeljeni kot specifični (navedite postopke 

in morebitne opise, razlage). 
 

Specifični postopki so: v programu ne izvajajo specifičnih postopkov. 
 
b. V preglednici prikaţemo ure uporabljenega časa (človek ure) za posamezen postopek oz. 

skupino postopkov v obdobju 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011.* 

Št. 
postopka 

Ime postopka 

Čas porabljen za 
postopek (človek–
ure)** 

Število izvajanj 
postopka v 
obdobju 

Število 
vključenih 
uporabnikov 

ure % 

1 informativni razgovor 0 0 0 0 

2 svetovalni razgovor 55,00 1,14 20 65 

3 
uvodni pogovor pred 
morebitnim sprejemom 

0 0 0 0 

4 
sprejem, nastanitev, priprava 
dogovora, sprejemnega in 
osebnega lista stanovalca 

51,00 1,06 28 58 

5 
oblikovanje in evalvacija 
individualnega načrta 

0 0 0 0 

6 
pritoţbeni postopek – pisanje in 
vodenje opominov 

0 0 0 0 

7 
priprava dopisa, izdaja potrdila, 
zapisovanje in urejanje 
dokumentacije o stanovalcih 

2,25 0,05 1 1 

8 
zaključni svetovalni razgovori in 
odpust 

2,25 0,05 3 3 

9 spremstvo in zagovorništvo 8,00 0,17 4 5 

10 dnevna izdaja denarja 0 0 0 0 

11 razdeljevanje obrokov hrane 2092,50 43,32 124 3.529 

12 zagotavljanje higiene 2046,00 42,36 122 989 

13 zdravstvena pomoč 11,00 0,23 12 46 

14 delitev zdravil 7,50 0,16 10 41 

15 

nudenje pomoči pri urejanju 
zdravstvenega zavarovanja, 
osebnih dokumentov, pri 
iskanju bivalnih prostorov in pri 
iskanju zaposlitve 

19,25 0,40 11 12 

16 
priprava in vodenje skupnih 
sestankov s stanovalci 

5,75 0,12 5 57 

17 
priprava in vodenje timskih 
sestankov znotraj enote 

14,00 0,29 20 0 

18 medinstitucionalno sodelovanje 22,00 0,46 11 12 

19 

priprava in vodenje delavnic, 
delovnih akcij in drugih 
druţabnih in prostočasnih 
aktivnosti, neformalni pogovori 

55,00 1,14 20 152 

20 
posredovanje v konfliktnih 
situacijah, pregled terena, 
krizne intervencije 

24,75 0,51 12 12 

100–199 specifični postopki 0 0 0 
 

200–299 strokovno delo 28,25 0,58 7 
 

300–399 organizacijsko delo 103,25 2,14 41 
 

400–499 druga dela 243,75 5,05 125 
 

500–599 delo posredno za uporabnika 38,50 0,80 30 
 



Št. 
postopka 

Ime postopka 

Čas porabljen za 
postopek (človek–
ure)** 

Število izvajanj 
postopka v 
obdobju 

Število 
vključenih 
uporabnikov 

ure % 

600–699 
delo z anonimnimi uporabniki – 
storitve  

0 0 0 
 

Skupaj 4.830,00 100 606 58 
*Podatke lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
»poročila« in med »poročili« v sredinskem razdelku poročilo številka 8. 
**Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno. 

 
c. Skupen seštevek ur ter števila izvajanj postopkov za vse postopke od 1 – 99. 
Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopke (človek–
ure) 

Število izvajanj 
postopkov v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov* 

1–99 skupni postopki skupaj 4.416,25 403 58 
*Podatek lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
izračune« in med »izračuni« zadnjega: »Stevilo_vkljucenih_uporabnikov_mladoletnih_polnoletnih_na_obdobje1«.  
 
d. Predstavite tiste postopke, ki jih v programu izvajate z anonimnimi uporabniki 

(storitve) (navedite postopke in morebitne opise, razlage in število izvajanj). Po potrebi 
dodajte nove vrstice v tabelo.* 

Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopke (človek–
ure) 

Število izvajanj 
postopkov v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 
(število izvedenih 
storitev)** 

600 anonimni uporabniki 0 0 0 
*Podatke lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
»poročila« in med »poročili« v sredinskem razdelku poročilo številka 7. 
**Ta podatek pri kategoriji postopkov 600-699 pomeni število izvedenih storitev in ne števila uporabnikov, saj je baza 
sprogramirana pri rubriki 600-699 na način, da šteje vsakega uporabnika po večkrat.  

 
e. Interpretacija točk od »a« do »d« 
 
Ugotavljamo, da v programu nimajo definiranih specifičnih postopkov in tudi skupnih 
postopkov ne izvajajo vseh (ne izvajajo postopkov: informativni razgovor, uvodni pogovor 
pred morebitnim sprejemom, oblikovanje in evalvacija individualnega načrta, pritoţbeni 
postopek – pisanje in vodenje opominov ter dnevna izdaja denarja). Nekatere skupne 
postopke izvajajo v manjši meri. Za postopke, ki vključujejo uporabnike, porabijo večino časa 
(91,43 %), za postopke s šiframi od 200 – 499 (brez neposredne udeleţbe uporabnikov) pa 
porabijo zelo malo (8,56 %). V programu menijo, da kljub kadrovskemu primanjkljaju, večino 
časa namenijo uporabnikom zato jim zmanjka časa za aţuriranje podatkov in poudarjajo, da 
še vedno vodijo večino administracije na papirju. Pribliţno 0,50 % časa so v prvem polletju 
2011 namenili strokovnemu delu, 0,58 % časa pa so namenili delu posredno za uporabnika. 
V programu nimajo anonimnih uporabnikov, saj se vsi, ki uporabljajo njihove storitve, najprej 
vpišejo in dobijo izkaznico s številko. Potem uporabnike beleţijo po vstopni številki. 
 
 
4. CILJI PROGRAMOV 
 
 
a. Opredelitev ciljev programa (v alinejah) 

 

 socialna podpora; 

 dvig vzgojnih in prehrambnih navad; 

 higienska podpora; 

 terensko delo; 

 reševanje stanovanjske, namestitvene stiske; 



 zdravstvena podpora in krepitev zdravja; 

 kulturni dvig in osveščenost; 

 zagovorništvo; 

 resocializacija; 

 svetovanje in informativna podpora; 

 pomoč pri zaposlitvi in zaposlitev. 
 

b. Povezava s kriteriji za evalviranje (opisna ocena, ali so cilji programa 'pokriti' s kriteriji) 
Kriteriji, predvideni za programe Cilji, ki sovpadajo s kriteriji 

zadovoljstvo uporabnika 
socialna podpora, higienska podpora, 
zdravstvena podpora in krepitev zdravja, 
osveščenost 

urejeno zdravstveno zavarovanje 

socialna podpora, higienska podpora, 
zdravstvena podpora in krepitev zdravja, 
osveščenost 

urejeno stalno prebivališče 
socialna podpora, reševanje stanovanjske, 
namestitvene stiske 

urejenost osebnih dokumentov socialna podpora 

zaposlitev pomoč pri zaposlitvi in zaposlitev 

izboljšanje (vzdrţevanje) zdravstvenega stanja 
higienska podpora, zdravstvena podpora in 
krepitev zdravja 

abstinenca ne 

pridobitev prehrambnih in higienskih navad 

higienska podpora, zdravstvena podpora in 

krepitev zdravja, resocializacija, dvig 
vzgojnih in prehrambnih navad 

ureditev druţinskega ţivljenja socialna podpora, resocializacija 

pridobitev izobrazbe 
resocializacija, svetovanje in informativna 
podpora, socialna podpora 

zaupanje med uporabniki in zaposlenimi kulturni dvig in osveščenost, zagovorništvo 

pozitivna javna podoba kulturni dvig in osveščenost, zagovorništvo 

prepoznavnost programa s strani uporabnikov (ciljne 
populacije in zainteresirane javnosti) 

svetovanje in informativna podpora 

povezava z lokalno skupnostjo terensko delo 

sodelovanje prostovoljcev terensko delo 

dostopnost do storitev ne 
 

Večina ciljev je zapisanih v obliki, ki nakazuje bolj način dela v programu kot kaj so učinki za 
uporabnika. Eksplicitno nimajo navedenih ciljev, ki bi sovpadali s kriterijema: abstinenca ter 
dostopnost do storitev. V programu navajajo dodatni cilj: resocializacija.  

 

c. Zbiranje podatkov (koliko vprašalnikov posameznega tipa je bilo zbranih s strani 
izvajalcev programov)  

 
Izvajalec je posredoval naslednje število vprašalnikov posameznega tipa: 

 dokumentacija o programu: 1; 

 vprašalnik za uporabnike po razgovoru: 42; 

 dokumentacija za uporabnike: 58; 

 vprašalnik za uporabnike ob vstopu: 42; 

 vprašalnik za uporabnike ob izstopu oz. ob evalvaciji: 33. 



5. TEŽAVE V ORGANIZACIJAH 
 
 
a. Morebitni obstoj konfliktov med zaposlenimi o metodah, ki naj bi jih uporabljali 
 
Zaposleni v šest mesečnemu obdobju za leto 2011, niso imeli konfliktov glede uporabljenih 
metod pri delu z uporabniki.  
b. Administrativne in organizacijske ovire 
 
V programu poročajo, da jim v tekočem letu na ZRSZ niso odobrili programa APZ – javna 
dela, kar jim je povzročalo kadrovsko podhranjenost.  
 
c. Posebnosti in teţave pri izvajanju programa 
 
Posebnih teţav pri izvajanju programa izvajalci ne omenjajo. 
 
 
6. POVZETEK IN GLAVNE UGOTOVITVE  
 
 
Viri 
 
a. Finančna sredstva 
 
Izvajalci programa so v prvem polletju leta 2011 glede na sklenjene pogodbe dobili 
36.802,92 EUR. Največji del prihodkov predstavljajo sredstva MDDSZ (60,86 %), sledijo 
prispevki FIHA (okrog 19,01 %), malce manj kot 14 % pa predstavljajo sredstva občine, 
ostalo donacije. Tako je več kot 90 % finančnih virov programa pridobljeni iz javnih sredstev 
(MDDSZ, FIHO, občina). 
Med odhodki prevladujejo stroški dela (79,92 %), sledijo stroški materiala (11,74 %) ter 
stroški storitev (8,34 %). Omeniti velja, da je bilo v prvega pol leta v programu prihodkov več 
kot odhodkov. 
 
b. Kadrovski viri 
 
V programu so imeli na dan 30. 6. 2011 tri zaposlene sodelavce (vsi s polnim delovnim 
časom). Eden ima opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva. V programu je po 
podatkih iz »Dokumentacije o programu« sodelovalo še 19 prostovoljcev, drugih plačanih 
izvajalcev niso imeli. Na dan 30. 6. 2011 so imeli zaposlen ustrezen kader glede na pogodbo 
z MDDSZ. Financiranega imajo enega strokovnega vodjo, ki ima višjo ali visoko izobrazbo in 
enega laičnega delavca s peto stopnjo ali manj izobrazbe. Trenutno imajo programu 
zaposlenega vodjo s šesto stopnjo izobrazbe, s strokovnim izpitom iz socialnega varstva ter 
dva zaposlena s peto stopnjo izobrazbe brez strokovnega izpita. 
 
c. Uporabniki 
 
V programu je bilo v prvem polletju 2011 vključenih 58 uporabnikov, od tega 45 rednih in 13 
občasnih uporabnikov. Vsi so bili polnoletni. V povprečju je bilo na mesec vključenih 49,83 
uporabnikov, povprečna aktivna vključenost je bila 480,91 ur. Primerjava med ciljno 
populacijo programa (osebe v prepoznavni socialni stiski, starejše od 18 let) ter populacijo, ki 
je bila v program dejansko vključena v prvem polletju 2011, pokaţe, da je bila v program v 
celoti vključena načrtovana populacija. Omeniti velja, da je bilo več kot 90 odstotkov 
vključenih uporabnikov moškega spola oz. vključene so bile le štiri ţenske. 
 
 



Postopki 
 
V programu vodijo evidenco postopkov. Specifičnih postopkov nimajo definiranih. Za 
postopke skupaj z uporabnikom porabijo veliko večino časa (91,43 %), pribliţno 0,58 % časa 
so v prvem polletju 2011 namenili strokovnemu delu.  
 
Cilji programa 
Večina ciljev je zapisanih v obliki, ki nakazuje bolj način dela v programu kot kaj so učinki za 
uporabnika. Eksplicitno nimajo navedenih ciljev, ki bi sovpadali s kriterijema: abstinenca ter 
dostopnost do storitev. V programu navajajo dodatni cilj: resocializacija.  
 
Teţave 
 
Posebnih teţav pri izvajanju programa in z beleţenjem podatkov za potrebe evalvacije v 
programu nimajo. Opisujejo kadrovsko podhranjenost, saj jim to leto niso odobrili izvajalcev v 
okviru javnih del. Večino časa porabijo za postopke z uporabnikom, za ostale postopke pa 
jim v delovnem času ne ostane dovolj časa. 
 
 
7. ANALIZA VPRAŠALNIKOV6 
 
 
Zadovoljstvo uporabnika 
 
Uporabniki so ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa svoje zadovoljstvo s pomočjo pri 
reševanju problemov in stisk ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se jim je 
program nudil zelo malo pomoči, 5 pa zelo veliko.  
 
Preglednica 7.1: Ocena pomoči programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali bi lahko ocenili, koliko vam je ta program do sedaj 
pomagal? 

33 4,55 5 5 0,51 4 5 

Ali vam program pomaga reševati probleme, zaradi 
katerih ste se vanj vključili? 

33 4,39 4 4 0,56 3 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 

 
Ob evalvaciji (93,50 % anketiranih uporabnikov) oziroma ob izstopu iz programa (6,50 % 
anketiranih uporabnikov) so uporabniki ocenili, da jim je program do sedaj veliko pomagal 
(AS = 4,55), prav tako pa jim je veliko pomagal tudi pri reševanju problemov zaradi katerih so 
se vanj vključili (AS = 4,39).  
 
Uporabniki so prepričani, da bodo s pomočjo tega programa rešili svoje probleme (AS = 
4,40; na lestvici od 1 (močno dvomim) do 5 (popolnoma sem prepričan)), da bi se v 
podobnem poloţaju zopet odločili sodelovati v programu (AS = 4,60) in da bi program 
priporočili prijateljem in znancem (AS = 4,80).  
 

                                                
6
Poševnica (/) v celotnem sedmem poglavju pomeni ni podatka. 



Preglednica 7.2: Zadovoljstvo z reševanjem problemov, stisk  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali menite, da boste s pomočjo tega programa rešili 
probleme, zaradi katerih ste se vključili vanj? 

33 4,42 4 5 0,61 3 5 

Če bi bili znova v podobnem poloţaju, bi se odločili, da 
spet pridete k nam? 

33 4,64 5 5 0,49 4 5 

Bi program priporočili vašim prijateljem, znancem, če bi 
bili v podobni situaciji kot vi? 

33 4,82 5 5 0,39 4 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 

Oceno zadovoljstva z nudeno pomočjo so ocenjevali tudi uporabniki, ki so v programu 
opravili svetovalni razgovor. Slednji ocenjujejo, da jim je pogovor veliko pomagal pri 
reševanju problemov, zaradi katerih so poiskali pomoč (AS = 4,20), zelo verjetno pa bi, če bi 
se znašli v podobnem poloţaju, zoper prišli na pogovor (AS = 4,70). 
 
Preglednica 7.3: Ocena pomoči programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali bi lahko ocenili, koliko vam je pogovor pomagal pri 
reševanju problemov, zaradi katerih ste prišli? 

42 4,21 4 4 0,61 2 5 

Če bi bili znova v podobnem poloţaju, bi se odločili, da 
spet pridete na pogovor? 

42 4,71 5 5 0,51 3 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 

 
Urejeno zdravstveno zavarovanje 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo. So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Ob vstopu je imelo dobrih 70 % uporabnikov urejeno zdravstveno zavarovanje.  
 
Preglednica 7.4: Urejenost zdravstvenega zavarovanja ob vstopu 

 
število % 

da 40 70,18 

ne 17 29,82 

Skupaj 57 100 

 
Urejeno stalno prebivališče  
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo. So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Preglednica 7.5: Urejeno stalno prebivališče ob vstopu 

 
število % 

da 38 66,67 

ne 19 33,33 

Skupaj 57 100 

 



Ob vstopu sta imeli dve tretjini uporabnikov urejeno stalno prebivališče, tekom sodelovanja v 
programu pa si je stalno prebivališče uredili še en uporabnik. 
 
Urejenost osebnih dokumentov 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo. So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Preglednica 7.6: Urejeni osebni dokumenti ob vstopu 

 
število % 

da 42 73,68 

ne 15 26,32 

Skupaj 57 100 

 
Osebne dokumente je imela ob vstopu urejena večina uporabnikov (slabih 74 %). Med 
uporabniki z neurejenimi osebnimi dokumenti (dobrih 26 %), si tekom sodelovanja v 
programu osebnih dokumentov ni uredili nihče.  
 
Zaposlitev 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo. So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Preglednica 7.7: Zaposlitev ob vstopu 

 
število % 

brezposeln 55 96,49 

upokojen 2 3,51 

Skupaj 57 100 

 
Večina uporabnikov je ob vstopu v program brezposelna (96,50 %), dva uporabnika pa sta 
upokojena (3,50 %). Tekom sodelovanja v programu je en brezposelni uporabnik (1,70 % 
vseh uporabnikov) začel opravljati plačano delo. 
 
Izboljšanje/vzdrţevanje zdravstvenega stanja 
 
Ob vstopu je imelo največ uporabnikov kronično bolezen (16 %), uporabniki s telesnimi 
poškodbami so predstavljali dobrih 7 %, prav toliko je bilo gibalno oviranih uporabnikov.  
Podatki o zdravstvenih teţavah za uporabnike ob evalvaciji/izstopu niso na voljo oziroma 
izvajalec ne poroča o le-teh. 
 
Preglednica 7.8: Zdravstvene teţave uporabnika ob vstopu  

 

odgovori da 

N število  % 

VSTOP 

telesne poškodbe 4 7,14 56 

teţave v duševnem zdravju 3 5,36 56 

motnje v duševnem razvoju 1 1,79 56 

gibalna oviranost 4 7,14 56 

kronična bolezen 9 16,07 56 
Opomba: v preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o zdravstvenih teţavah odgovorili z 
»da«, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki so 
odgovarjali na vprašanja.  



Ob vstopu sta dobri dve tretjini uporabnikov poročali, da so v preteklem letu obiskali 
zdravnika. Ob evalvaciji/izstopu je ta deleţ nekoliko niţji (dobrih 59 %). O jemanju zdravil je 
ob vstopu poročala dobra polovica uporabnikov, ob evalvaciji/izstopu pa dobrih 48 % 
uporabnikov. Bolnišnico je ob vstopu obiskalo slabih 36 % uporabnikov, ob evalvaciji/izstopu 
pa je o obisku bolnišnice poročalo skoraj štiri odstotke manj uporabnikov (dobrih 32 %).  
 
 
Preglednica 7.9: Dostopnost do zdravstvenih storitev uporabnika ob vstopu in 
evalvaciji/izstopu 

 

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

Ali ste bili v preteklem letu pri zdravniku? 26 66,67 39 19 59,38 32 

Ali ste bili v preteklem letu v bolnišnici? 14 35,90 39 10 32,26 31 

Ali ste v preteklem letu jemali zdravila? 20 51,28 39 15 48,39 31 
Opomba: v preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o dostopnosti do zdravstvenih 
storitev odgovorili z DA, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh 
uporabnikov, ki so odgovarjali na vprašanja.  

 
Uporabniki so zadovoljstvo s telesnim zdravstvenim stanjem ocenjevali na lestvici od 1 do 5, 
kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. Ugotavljamo, da je zadovoljstvo s 
telesnim zdravstvenim stanjem ob vstopu statistično značilno niţje kot ob evalvaciji/izstopu. 
Uporabniki so s svojim telesnim zdravjem ob vstopu nekoliko bolj nezadovoljni (AS = 3,30) 
kot ob evalvaciji/izstopu (AS = 3,40), vendar pa razlika ni statistično značilna. Rečemo lahko, 
da so uporabniki tako ob vstopu kot ob evalvaciji/izstopu, s svojim telesnim zdravjem srednje 
zadovoljni.  
 
Preglednica 7.10: Zadovoljstvo z zdravstvenim stanjem  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako ste zadovoljni s telesnim zdravstvenim stanjem? 
vstop 

40 3,28 3 4 0,85 1 5 

Kako ste zadovoljni s telesnim zdravstvenim stanjem? 
evalvacija/izstop 

33 3,36 3 4 0,78 2 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 

 
Abstinenca  
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in programa zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. 
So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
Uporabniki so ob vstopu in ob evalvaciji oziroma izstopu navedli, kako pogosto so v zadnjem 
tednu zauţili navedene substance. Za potrebe analize smo zdruţili odgovore enkrat, dvakrat, 
več kot dvakrat ter vsak dan vsaj enkrat v odgovor da (v zadnjem tednu sem zauţil 
navedeno substanco), nikoli pa v odgovor ne (v zadnjem tednu nisem nikoli zauţil navedene 
substance).  
 
Preglednica 7.11: Uţivanje različnih substanc v preteklem tednu  

  

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

alkohol 23 56,10 41 14 43,75 32 

pomirjevala 2 4,88 41 1 3,13 32 

kokain / / / 1 3,13 32 
Opombe: v preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o uţivanju posameznih substanc 
odgovorili z »da«, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki 
so odgovarjali na vprašanja.  



Podatki kaţejo, da je dobrih 56 % uporabnikov ob vstopu uţivalo alkohol, ta deleţ pa se je 
ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa precej zniţal (slabih 44 %). Pomirjevala sta ob 
vstopu uţivala dva uporabnika, ob evalvaciji/izstopu pa le še eden. Kokaina ob vstopu ni 
uţival nihče, ob evalvaciji/izstopu pa en uporabnik. 
Ob vstopu v program so bili uporabniki vprašani še o teţavah z alkoholom in prepovedanimi 
drogami. Večina uporabnikov je ob vstopu mnenja, da nima teţav z alkoholom, le en 
uporabnik pa priznava, da ima teţave, a se ne ţeli zdraviti. Teţav s prepovedanimi drogami 
pa nima nihče izmed uporabnikov. 
 
Preglednica 12: Teţave z alkoholom in prepovedanimi drogami  

 

alkohol prepovedane droge 

število % število % 

nimam teţav 38 97,44 38 100 

se ne ţelim zdraviti 1 2,56 / / 

skupaj 39 100 38 100 

 
Pridobitev prehrambnih in higienskih navad 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo. So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Ocena higienskih razvad uporabnika je bila pridobljena na podlagi dokumentacije o 
uporabniku (ocene so bile podane na lestvici od 1 (zelo slabe) do 5 (zelo dobre)). Upoštevani 
so bili le tisti uporabniki, kjer je bila podana ocena tako ob vstopu kot ob evalvaciji/izstopu iz 
programa. Iz podatkov je razvidno, da izvajalci higienske navade uporabnikov ob vstopu 
ocenjujejo kot srednje dobre. Ocena higienskih navad uporabnikov ob evalvaciji/izstopu iz 
programa pa je podana le za 3 uporabnike, zato ne moremo delati primerjav z oceno ob 
vstopu. 
 
Preglednica 7.13: Ocena higienskih navad uporabnika 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ocena higienskih navad uporabnika ob prihodu v 
program 

57 3,18 3 3 0,78 1 4 

Ocena higienskih navad uporabnika ob izstopu iz 
programa 

3 3,33 3 3 0,58 3 4 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 

 
Ureditev druţinskega ţivljenja 
 
Uporabniki so ocenjevali pogostost stikov z druţinskimi člani na lestvici od 1 (nimam stikov) 
do 6 (vsak dan), zadovoljstvo s temi stiki pa na lestvici od 1 (zelo nezadovoljen) do 5 (zelo 
zadovoljen). 
 
Preglednica 7.14: Ocena pogostosti stikov z druţino in zadovoljstvo s temi stiki  

 
 

N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako pogosto imate stike s svojimi otroki? 
vstop 9 2,11 2 1 1,17 1 4 

izstop 9 2,11 2 1 1,17 1 4 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 8 3,00 3 3 0,76 2 4 

izstop 9 2,89 3 3 0,60 2 4 

Kako pogosto imate stike s svojimi starši? 
vstop 6 2,33 2,50 1 1,21 1 4 

izstop 4 1,50 1 1 1,00 1 3 



 
 

N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 6 3,50 4 4 0,84 2 4 

izstop 4 3,50 3,50 3 0,58 3 4 

Kako pogosto imate stike s svojimi 
sorodniki? 

vstop 25 1,92 2 1 1,00 1 4 

izstop 20 2,05 2 1 1,00 1 4 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 25 3,48 4 4 0,59 2 4 

izstop 18 3,50 3 3 0,62 3 5 
Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 

 
Otroke ima le 9 uporabnikov (33 uporabnikov otrok nima), le-ti pa imajo z njimi redko stike (v 
povprečju vsaj enkrat letno), s katerimi niso niti nezadovoljni niti zadovoljni. Povprečna ocena 
pogostosti stikov in zadovoljstva s stiki je ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu skoraj enaka. 
O stikih s starši poroča le 6 uporabnikov (36 uporabnikov staršev (več) nima). Le-ti imajo s 
starši sicer redko stike, vendar so z njimi srednje zadovoljni. Razlik med vstopom in 
evalvacijo/izstopom ni mogoče ugotavljati, saj so ob evalvaciji/izstopu o stikih poročali le 4 
uporabniki. Primerjavo med vstopom in evalvacijo/izstopom lahko ugotavljamo le pri 
pogostosti stikov s sorodniki in zadovoljstvu z njimi. Tako ob vstopu kot ob evalvaciji/izstopu 
uporabniki poročajo o precej redkih stikih s sorodniki (v povprečju vsaj enkrat letno) in o 
srednje velikem zadovoljstvu (AS = 3,50) s temi stiki.  
 
Pridobitev izobrazbe 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo. So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje. Ob vstopu v program je imelo največ 
uporabnikov dokončano osnovno šolo (slabih 46 %), slabih 37 % je bilo uporabnikov s 
končano poklicno šolo, dobrih 10 % pa so predstavljali uporabniki s končano višjo šolo ali 
več. Ob evalvaciji/izstopu so podani podatki o izobrazbi le za dva uporabnika (njuna 
izobrazba je enaka kot ob vstopu), pri ostalih pa izvajalci niso navedli podatka o izobrazbi. 
Predvidevamo, da se izobrazba uporabnikom tekom sodelovanja v programu ni spremenila. 
 
Preglednica 7.15: Izobrazba uporabnika ob vstopu v program  

 
število % 

nedokončana OŠ 1 1,75 

dokončana OŠ 26 45,61 

poklicna šola 21 36,84 

štiriletna srednja šola 3 5,26 

višja šola ali več 6 10,53 

skupaj 57 100 

 
Zaupanje med uporabniki in zaposlenimi 
 
Uporabniki so ocenjevali občutek varnosti v programu, zaupanje osebju in informiranje s 
strani osebja na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo malo, 5 pa zelo veliko. 
 



Preglednica 7.16: Moţnost zaupanja osebju in ocena informiranja uporabnikov  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

V kolikšni meri se pri nas počutite varne? 33 4,67 5 5 0,48 4 5 

V kolikšni meri lahko zaupate našemu osebju? 33 4,48 4 4 0,51 4 5 

V kolikšni meri vas je osebje informiralo tudi o drugih 
moţnostih oziroma drugih programih? 

33 4,52 5 5 0,51 4 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 

 
Uporabniki programa ocenjujejo občutek varnosti v programu kot zelo velik (AS = 4,70, 
vrednosti modusa in mediane sta 5) veliko zaupajo osebju (AS = 4,50), kot precej veliko pa 
ocenjujejo tudi informiranje o drugih moţnostih oziroma drugih programih, ki so ga bili 
deleţni od osebja (AS = 4,50). Lahko rečemo, da je zaupanje med uporabniki in zaposlenimi 
v programu zelo veliko. 
 
Pozitivna javna podoba 
 
V programu so navedli, da so izvedli 10 strokovnih objav v tiskanih medijih ter strokovno 
sodelovali v 15 vizualnih prispevkih. Vključeni so bili v tri strokovna izobraţevanja v njihovi 
mreţi.  
 
Prepoznavnost programa s strani uporabnikov (ciljne populacije, zainteresirane 
javnosti) 
 
Večina uporabnikov je dobila informacije o moţnosti vključitve v program od prijateljev in 
znancev (dobrih 65 % uporabnikov), nekaj več kot 21 % uporabnikov od centra za socialno 
delo, 9 % uporabnikov pa je za program izvedelo drugje (dve humanitarni organizaciji, 
ţelezniška postaja, javni zavod). 
Za vstop v program so se vsi uporabniki odločili sami. 
 
Preglednica 7.17: Informacije o moţnosti vključitve v program 

  
odgovori da 

N število  % 

prijatelji, znanci 36 64,29 56 

CSD 12 21,43 56 

policija 2 3,57 56 

časopisi, letaki 1 1,79 56 

drugje 5 8,93 56 
Opomba: v preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o moţnosti vključitve v program 
odgovorili z »da«, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki 
so odgovarjali na vprašanja.  

 
Povezava z lokalno skupnostjo 
 
V okviru Evropske prestolnice so na program naslovili prošnjo o sodelovanju - nastopanju 
uporabnikov na raznih prireditvah. V programu niso navedli nobenega konflikta v lokalnem 
okolju. 
 
Sodelovanje prostovoljcev 
 
V obravnavanem obdobju je sodelovalo v programu 19 prostovoljcev, niso navedli nobenega 
uporabnika, ki bi delal kot prostovoljec. Program Sprejemališče je organiziran ţe v osnovi na 
tak način, da si uporabniki pomagajo med samo in jih ne vodijo kot prostovoljce. 
 



Dostopnost do storitev 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in programa zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. 
So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Program nima čakalne dobe. Odpre se zjutraj ob sedmih in uradno zapre ob treh popoldne, 
vendar so v programu še vedno na voljo deţurni, ki delajo na drugem programu in ob ţelji 
uporabnika ta opravi tudi kakšno delo kaj v okviru programa Sprejemališče. Zato so v 
povprečju uporabniki vključeni v večini do 16 ur na dan. Pred stavbo Sprejemališča so 
stopnice, vendar jim to ne povzroča teţav, saj uporabnikom na vozičkih vedno kdo pomaga. 
 
Zadovoljstvo z urnikom programa so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 
pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. 
 
Preglednica 7.18: Zadovoljstvo z urnikom programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako zadovoljni ste z urnikom, ko smo vam na voljo? 32 4,25 4 4 0,51 3 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 

 
Uporabniki so bili ob evalvaciji/izstopu v povprečju precej zadovoljni z urnikom programa (AS 
= 4,30).  
Na podlagi dokumentacije o uporabniku pa ugotavljamo, da z urnikom programa ni 
zadovoljen le en uporabnik.  



V. Javni zavod SOCIO: Zavetišče za brezdomce Celje 
 
 
Podatki o programu (osnovni opis), podatki o finančnih virih in odhodkih ter podatki o 
postopkih se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011. Podatki, ki jih zbiramo z 
vprašalniki za uporabnike, se nanašajo na tiste uporabnike, ki so bili v program vključeni 
kadarkoli med 1. 1. 2011 in 30. 6. 2011. 
 
 
1. PODATKI O PROGRAMU 
 
 
1.1. Naziv organizacije: JZ SOCIO Celje 
 
1.2. Naslov, št. pošte in kraj: Kocenova 8, 3000 Celje 
 
1.3. Socialnovarstveni program: Zavetišče za brezdomce Celje 
 
1.4. Razpisno področje: JSVP 1 
 
1.5. Pravnoorganizacijska oblika: javni zavod 
 
1.6. Odgovorna oseba v organizaciji: Suzi Kvas 
 
1.7. Strokovni vodja/odgovorni nosilec programa: Zdenka Zupanc Zrinski 
 
1.8. Začetek izvajanja programa – mesec in leto: december 1997 (delovanje v okviru 
CSD Celje): od januarja 2003 (delovanje v okviru JZ Socio) 

 

 
2. VIRI PROGRAMOV (iz poročila za obdobje 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011) 
 
 
2.1. Viri financiranja oziroma vsi sofinancerji programa, odobrena sredstva za 
izvajanje programa v letu 2011 ter višina sredstev prejetih za to obdobje: 
Prihodki programa* 

 Vsa prejeta sredstva po sklenjenih pogodbah 

Sofinancer programa EUR % 

MDDSZ 51.359,68 50,20 

Občina (Celje in druge občine) 41.058,57 40,14 

donacije  0 0 

FIHO  0 0 

ZRSZ 0 0 

drugi proračunski viri (navedite) 0 0 

članarine 0 0 

drugi viri (prispevki uporabnikov 
zavetišča) 

9.886,17 9,66 

S K U P A J  102.304,42 100 
*Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno. 

 



 
2.2. Vsi odhodki programa v obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011: V prva dva stolpca 
vnesemo vse odhodke (znesek, odstotek); v druga dva pa tiste, ki so kriti iz sredstev 
javnega razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2011, ki so jih 
prejeli od Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011: 
ODHODKI PROGRAMA Znesek v 

EUR 
skupaj 

%* 
Znesek v 
EUR od 
MDDSZ 

% 

Stroški materiala skupaj 4.850,98 5,88 3.118,23 6,07 

od tega  
– energija (osvetlitev in ogrevanje 
prostorov) 

2.337,90 2,84 2.337,90 4,55 

– stroški drugega materiala  2.513,08 3,04 780,33 1,52 

     

Stroški storitev skupaj 4.160,62 5,05 1.982,31 3,86 

od tega 
– najemnina lokacija 1 

0 0 0 0 

– najemnina lokacija 2 0 0 0 0 

– prevozni stroški, telefonski stroški 841,16 1,02 841,16 1,64 

– povračila stroškov zaposlenim  425,40 0,52 0 0 

– stroški storitev fizičnih oseb 
(pogodbe) 

397,50 0,48 397,50 0,77 

– stroški drugih storitev  2.496,56 3,03 743,65 1,45 

     

Stroški dela – skupaj  72.040,88 87,36 46.259,14 90,07 

od tega 
– plače zaposlenih 

53.635,89 65,04 34.601,43 67,37 

– prejemki, ki imajo naravo 
 plač (regres za letni dopust, jubilejne 
 nagrade, 13. plača,…) 

5.536,00 6,71 3.460,00 6,73 

- ostale finančne nagrade 0 0 0 0 

- prevoz na delo, stroški prehrane 4.445,90 5,40 2.712,34 5,29 

– delodajalčeve dajatve za socialno 
varnost 

8.423,09 10,21 5.485,37 10,68 

     

Stroški povezani z delom 
prostovoljcev – skupaj 

1.298,88 1,58 0 0 

Od tega: 
– nagrade 

1.199,46 1,46 0 0 

– potni stroški 0 0 0 0 

– drugo  99,42 0,12 0 0 

     

Amortizacijski stroški 108,90 0,13 0 0 

Drugi stroški 0 0 0 0 

     

SKUPAJ VSI ODHODKI 82.460,26 100 51.359,68 100 
*Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno in prosimo ne pozabite izpolniti tudi vmesne odstotke na dve 
decimalki natančno. 

 
Preostanek sredstev v programu je 19.844,16 EUR. 



2.3. Kadrovski viri 
 
a. Izvajalci programa  
(Predstavimo število zaposlenih za nedoločen in določen čas na dan 30. 6. 2011; v stolpcu 's 
strok. izpitom' vnesemo število tistih, ki imajo strokovni izpit na področju socialnega varstva.) 
 Zaposleni s polnim 

delovnim časom 
Zaposleni s krajšim 
delovnim časom 

Zaposleni preko 
javnih del* 

Skupaj 

 s strok. 
izpitom 

brez strok. 
izpita 

s strok. 
izpitom 

brez strok. 
izpita 

  

z VIII. 
stopnjo ali 
več 

0 0 0 0 0 0 

s VII. 
stopnjo 

1 1 0 0 0 2 

s VI. stopnjo 0 2 0 0 0 2 

s V. stopnjo 
ali manj 

0 2 0 0 0 2 

Skupaj 1 5 0 0 0 6 
*Ne glede na dolţino delovnega časa. Prosimo vpišite pod tabelo, če ima kateri javni delavec strokovni izpit po 69. členu ZSV. 

 
b. Izvajalci programa: predstavimo število drugih plačanih izvajalcev in prostovoljcev  
obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011, vsak se šteje samo enkrat 
 Število različnih 

izvajalcev 
Število opravljenih ur Število opravljenih 

storitev* 

drugi plačani izvajalci** 1 13,50 0 

prostovoljci 3 750 0 
* Ti podatki se nanašajo na tiste storitve drugih plačanih izvajalcev, ki niso plačane po urah ampak po storitvi. 
** Drugi plačani izvajalci so npr. supervizorji, delavci v zunanjih računovodskih servisih. 

 
c. Financiranje kadra s strani MDDSZ (MDDSZ financira naslednje vrste in št. kadrov....) 
Vrsta kadrov Št. financiranih zaposlitev po pogodbi z MDDSZ 

strokovni vodja 1 

strokovni delavec 0 

laični delavec s VI. in VII. stopnjo izobrazbe 2 

laični delavec z do vključno V. stopnjo izobrazbe 1 

 
d. Ustreznost kadra glede na financiranje (Preverimo, ali v programu res dela toliko kadra in  
take vrste kader, za katerega s pogodbo MDDSZ zagotavlja financiranje).  

 
V programu je glede na pogodbo z MDDSZ zaposlen ustrezen kader. 

 
2.4. Uporabniki 
 
a. Podatki o uporabnikih (nanašajo se na obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011)  
skupno število različnih uporabnikov (en uporabnik se šteje samo enkrat) 31 

– od tega rednih uporabnikov 27 

– od tega občasnih uporabnikov 4 

povprečno število uporabnikov na mesec 19,50 

kapaciteta programa (število razpoloţljivih postelj*)  28** 
* Izpolnjujejo samo izvajalci tistih programov, ki uporabnikom nudijo nastanitve oz. prenočitve. 
** Od 28 razpoloţljivih postelj so tri namenjene za interventne, krizne namestitve.



Podatki v spodnji preglednici se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 
Mesec Skupaj število 

vključenih 
uporabnikov  

Število vključenih 
uporabnikov pod 

18 let 

Vsi uporabniki: 
Povprečno 
število ur 
aktivne* 

vključenosti 
enega 

uporabnika na 
mesec 

 

Uporabniki pod 
18 let: 

Povprečno 
število ur 
aktivne

*
 

vključenosti 
enega 

uporabnika na 
mesec 

januar  19 0 23,58 0 

februar  19 0 24,51 0 

marec  19 0 26,17 0 

april  17 0 26,11 0 

maj  21 0 22,96 0 

junij 22 0 21,04 0 

povprečno 
število na 
mesec** 

19,50 0 24,06 0 

*Aktivna vključenost pomeni, da je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti programa. To pomeni, da pri programih, ki 

uporabnikom nudijo bivanje, ne vpisujemo 720 ur na mesec, ampak število ur aktivne vključenosti uporabnika v program na 
mesec. 
**Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno. 

 
b. Povprečno število nočitev na mesec (izpolnijo samo izvajalci programov, ki uporabnikom 
nudijo nastanitve oz. prenočitve, npr. materinski domovi, stanovanjske skupine, 
zavetišča,…): 588,50. 
 
c. Ciljna skupina uporabnikov (značilnosti uporabnikov, ki jim je namenjen program): 

 po spolu: ciljna skupina po spolu v programu ni posebej določena. 

 po starostnih skupinah (do pod 18 let; 18 do pod 65; 65 in več): v programu 
sprejemajo osebe stare od 18 let naprej, zgornje starostne meje nimajo. 

 glede na problem(e), ki ga/jih imajo: zavetišče je namenjeno ljudem v prepoznavni 
socialni stiski, ki je posledica tako osebnih odločitev in značilnosti posameznikov 
(psihična stiska, nizka samopodoba, razpadanje druţin, zasvojenost s škodljivimi 
snovmi, beg od doma, teţke ţivljenjske izkušnje) kot tudi druţbenih okoliščin, ki 
omejujejo moţnosti izbire (globalizacijski procesi in strukturne spremembe na trgu 
delovne sile, draga stanovanja, nezmoţnost pridobitve drţavljanskih pravic in 
podobno, deloţacije, denacionalizacije, ki (lahko) pomenijo tudi brezdomne druţine. 
Ciljna skupina so tudi osebe (predvsem moški) po odredbi ukrepa o prepovedi 
pribliţevanja določenemu kraju oziroma osebi. 

 druţinske razmere in socialno omreţje (zakonski stan, partnerstvo, odnosi s 
sorodniki, prijatelji, znanci,…): posebnih značilnosti glede na druţinske razmere 
nimajo navedenih. 

 druge pomembne značilnosti: druge pomembne značilnosti niso navedene. 
 
d. Populacija, ki je bila v letu 2011 vključena v program: 

 po spolu: v program je bilo v prvem polletju leta 2011 vključenih 29 moških in dve 
ţenski  

 po starostnih skupinah (do pod 18 let; 18 do pod 65; 65 in več): v programu ni mlajših 
oseb od 18 let. V starostni skupini od 18 do pod 65 let je bilo 24 oseb, nad 65 pa 
sedem uporabnikov.  

 glede na problem(e), ki ga/jih imajo: vključena populacija ima teţave predvsem zaradi 
uţivanja alkohola, s teţavami v duševnem zdravju, s posledicami nasilja. 

 druţinske razmere in socialno omreţje (zakonski stan, partnerstvo, odnosi s 
sorodniki, prijatelji, znanci,…): med rednimi uporabniki je 10 oseb samskih, 12 



razvezanih in pet vdovcev. Vsi imajo šibko socialno omreţje, razen petih 
uporabnikov, imajo stike s svojimi otroki, starši ali prijatelji. 

 druge pomembne značilnosti: glede na izobrazbo je med rednimi uporabniki sedem 
uporabnikov s srednješolsko izobrazbo, devet s poklicno izobrazbo in 11 z dokončano 
osnovno šolo. Denarno socialno pomoč prejema 16 uporabnikov, osem uporabnikov 
prejema pokojnino, trije delajo preko javnih del. Veča se število starejših brezdomnih 
oseb; število uporabnikov, ki prihajajo iz doma starejših občanov in tistih, ki so bili 
deloţirani zaradi nezmoţnosti plačila najemnine za stanovanje. 

 
e. Vključenost načrtovane populacije v program (primerjavo med načrtovano in dejansko 
vključeno populacijo naredimo na podlagi opisa načrtovane populacije, kot jo pripravijo 
izvajalci programov in analize demografskih podatkov, podatkov o socialnem omreţju in 
druţinskih razmerah iz vprašalnikov; o pomanjkljivostih se pogovorimo ob obisku). 

 
Glede na predstavljene značilnosti vključene populacije je v program vključena ciljna skupina 
uporabnikov. 
 
 
3. POSTOPKI V PROGRAMIH  
 
 
a. Predstavite tiste postopke, ki so v programu opredeljeni kot specifični (navedite postopki  
in morebitne opise, razlage). 
Specifični postopki so: V programu nimajo specifičnih postopkov. 
 
b. V preglednici prikaţemo ure uporabljenega časa (človek ure) za posamezen postopek oz.  
skupino postopkov v obdobju 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011.* 
Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopek (človek–
ure)** 

Število izvajanj 
postopka v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 

ure % 

1 informativni razgovor 11,00 0,77 28 9 

2 svetovalni razgovor 47,25 3,30 7 23 

3 
uvodni pogovor pred 
morebitnim sprejemom 

6,00 0,42 8 8 

4 

sprejem, nastanitev, 
priprava dogovora, 
sprejemnega in osebnega 
lista stanovalca 

4,50 0,31 6 6 

5 
oblikovanje in evalvacija 
individualnega načrta 

7,50 0,52 6 6 

6 
pritoţbeni postopek – 
pisanje in vodenje 
opominov 

8,25 0,58 7 4 

7 

priprava dopisa, izdaja 
potrdila, zapisovanje in 
urejanje dokumentacije o 
stanovalcih 

12,75 0,89 7 14 

8 
zaključni svetovalni 
razgovori in odpust 

3,75 0,26 5 5 

9 
spremstvo in 
zagovorništvo 

10,50 0,73 8 7 

10 dnevna izdaja denarja 34,25 2,39 70 14 

11 
razdeljevanje obrokov 
hrane 

64,35 4,50 86 24 

12 zagotavljanje higiene 47,00 3,28 120 23 

13 zdravstvena pomoč 22,00 1,54 36 12 



Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopek (človek–
ure)** 

Število izvajanj 
postopka v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 

ure % 

14 delitev zdravil 60,35 4,22 88 9 

15 

nudenje pomoči pri 
urejanju zdravstvenega 
zavarovanja, osebnih 
dokumentov, pri iskanju 
bivalnih prostorov in pri 
iskanju zaposlitve 

13,00 0,91 10 14 

16 
priprava in vodenje 
skupnih sestankov s 
stanovalci 

2,25 0,16 3 14 

17 
priprava in vodenje 
timskih sestankov znotraj 
enote 

16,50 1,15 6 27 

18 
medinstitucionalno 
sodelovanje 

70,25 4,91 39 24 

19 

priprava in vodenje 
delavnic, delovnih akcij in 
drugih druţabnih in 
prostočasnih aktivnosti, 
neformalni pogovori 

268,25 18,74 185 21 

20 
posredovanje v konfliktnih 
situacijah, pregled terena, 
krizne intervencije 

14,20 0,99 32 15 

100–199 specifični postopki 0 0 0 0 

200–299 strokovno delo 183,50 12,82 130  

300–399 organizacijsko delo 73,50 5,14 32  

400–499 druga dela 305,40 21,34 407  

500–599 delo posredno za 
uporabnika 

145,00 10,13 57  

600–699 delo z anonimnimi 
uporabniki – storitve  

0 0 0  

Skupaj  1.431,30 100 1.383 31 
*Podatke lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
»poročila« in med »poročili« v sredinskem razdelku poročilo številka 8. 
**Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno. 

 
c. Skupen seštevek ur ter števila izvajanj postopkov za vse postopke od 1 – 99. 
Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopke (človek–
ure) 

Število izvajanj 
postopkov v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov* 

1–99 Skupni postopki skupaj 723,90 757 31 
*Podatek lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
izračune« in med »izračuni« zadnjega: »Stevilo_vkljucenih_uporabnikov_mladoletnih_polnoletnih_na_obdobje1«.  
 
d. Predstavite tiste postopke, ki jih v programu izvajate z anonimnimi uporabniki (storitve) 
(navedite postopke in morebitne opise, razlage in število izvajanj). Po potrebi dodajte nove 
vrstice v tabelo.* 
Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopke (človek–
ure) 

Število izvajanj 
postopkov v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 
(število izvedenih 
storitev)** 

600** / / / / 
*Podatke lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
»poročila« in med »poročili« v sredinskem razdelku poročilo številka 7. 
**Ta podatek pri kategoriji postopkov 600-699 pomeni število izvedenih storitev in ne števila uporabnikov, saj je baza 
sprogramirana pri rubriki 600-699 na način, da šteje vsakega uporabnika po večkrat. 



 

e. Interpretacija točk od »a« do »d« 
Ugotavljamo, da v programu nimajo specifičnih postopkov in da izvajajo vse splošne, skupaj 
določene postopke (nekatere med njimi res v manjši meri). Za postopke skupaj z 
uporabnikom porabijo pribliţno polovico časa (50,58 %). V programu menijo, da večino časa 
namenijo uporabnikom, kar je v skladu z njihovim namenom (spodbujanje uporabnikov k 
aktivnemu reševanju situacije, avtonomnost pri odločanju o svojem ţivljenju); pribliţno 12 % 
časa pa so v prvem polletju 2011 namenili tudi strokovnemu delu. Sam konkreten podatek 
oz. deleţ za neposredno delo z uporabniki pa kljub temu nakazuje, da je mogoče še prostor 
za prerazporeditev dela v smer neposrednega dela z uporabniki. 
 
 
4. CILJI PROGRAMOV 
 
 
a. Opredelitev ciljev programa (v alinejah) 
 
V programu samem navajajo naslednje cilje: 

 Osnovni cilj delovanja programa je zagotoviti strokovno podporo in pomoč ter 
preprečevanje in razreševanje socialnih stisk stanovalcev, ki se znajdejo v rizičnih 
ţivljenjskih situacijah in zaradi različnih razlogov niso sposobni uspešno delovati v 
svojem socialnem okolju, usposobiti brezdomne za boljši dostop do druţbenih virov, 
druţbenega vključevanja, vključno z vstopom na trg dela in stanovanj, spodbujanje 
oblik samopomoči in samoaktivacije brezdomnih. 

 V sklop ciljev, ki jih poimenujejo obvladovanje skupine, uvrščajo: 
- preprečevanje nasilja med uporabniki, 
- zaustavitev vnosa alkohola v prostor, kjer se izvaja program. 

 V sklop ciljev, ki jih poimenujejo pomoč stanovalcem, uvrščajo: 
- zagotovitev primernega bivanja, 
- zagotovitev dnevnega toplega obroka hrane, 
- pomoč pri reševanju eksistenčnih vprašanj, 
- zagovorništvo in spremstvo pri stikih z institucijami, 
- pomoč in podpora pri urejanju nadaljnjega ţivljenja, 
- pomoč in podpora pri širjenju socialne mreţe. 

 V sklop ciljev, ki jih poimenujejo sodelovanje z drugimi institucijami, uvrščajo: 
- informiranje o programu,  
- sodelovanje in izmenjava informacij, 
- predavanja in delavnice o brezdomstvu. 

 V sklop ciljev, ki jih poimenujejo izobraţevanje javnosti in preventiva, uvrščajo: 
- informiranje potencialnih uporabnikov,  
- predstavljati širši javnosti ţivljenje brezdomnih in njihovo kulturo z namenom 

vzpostavljanja odprtega dialoga o brezdomski problematiki in spodbujanja 
solidarnosti z njimi, 

- obveščanje javnosti o doseţkih, moţnostih in spoznanjih o delovanju na 
področju brezdomstva. 

 
b. Povezava s kriteriji za evalviranje (opisna ocena, ali so cilji programa 'pokriti' s kriteriji) 

Kriteriji, predvideni za 
programe 

Cilji, ki sovpadajo s kriteriji 

zadovoljstvo uporabnikov ne 

urejeno zdravstveno zavarovanje 
pomoč pri reševanju eksistenčnih vprašanj; zagovorništvo in 
spremstvo pri stikih z zunanjimi institucijami, pomoč in podpora 
pri urejanju nadaljnjega ţivljenja 

urejeno stalno prebivališče 
pomoč pri reševanju eksistenčnih vprašanj; zagovorništvo in 
spremstvo pri stikih z zunanjimi institucijami, pomoč in podpora 



Kriteriji, predvideni za 
programe 

Cilji, ki sovpadajo s kriteriji 

pri urejanju nadaljnjega ţivljenja 

urejenost osebnih dokumentov 
pomoč pri reševanju eksistenčnih vprašanj; zagovorništvo in 
spremstvo pri stikih z zunanjimi institucijami, pomoč in podpora 
pri urejanju nadaljnjega ţivljenja 

zaposlitev 

zagotoviti strokovno podporo in pomoč ter preprečevanje in 
razreševanje socialnih stisk stanovalcev, ki se znajdejo v 
rizičnih ţivljenjskih situacijah in zaradi različnih razlogov niso 
sposobni uspešno delovati v svojem socialnem okolju, 
usposobiti brezdomne za boljši dostop do druţbenih virov, 
druţbenega vključevanja, vključno z vstopom na trg dela in 
stanovanj, spodbujanje oblik samopomoči in samoaktivacije 
brezdomnih 

izboljšanje (vzdrţevanje 
zdravstvenega stanja) 

pomoč pri reševanju eksistenčnih vprašanj; zagovorništvo in 
spremstvo pri stikih z zunanjimi institucijami, pomoč in podpora 
pri urejanju nadaljnjega ţivljenja; zagotovitve primernega 
bivanja; zagotovitev dnevnega toplega obroka hrane 

abstinenca ne 

pridobitev prehrambenih in 
higienskih navad 

zagotovitev dnevnega toplega obroka hrane 

ureditev druţinskega ţivljenja ne 

pridobitev izobrazbe 

zagotoviti strokovno podporo in pomoč ter preprečevanje in 
razreševanje socialnih stisk stanovalcev, ki se znajdejo v 
rizičnih ţivljenjskih situacijah in zaradi različnih razlogov niso 
sposobni uspešno delovati v svojem socialnem okolju, 
usposobiti brezdomne za boljši dostop do druţbenih virov, 
druţbenega vključevanja, vključno z vstopom na trg dela in 
stanovanj, spodbujanje oblik samopomoči in samoaktivacije 
brezdomnih 

zaupanje med uporabniki in 
zaposlenimi 

ta cilj v programu sicer ni naveden kot eksplicitni cilj, vendar 
izvajalci navajajo, da je to osnova njihovega dela 

pozitivna javna podoba cilji iz sklopa izobraţevanje javnosti in preventiva 

prepoznavnost programa s strani 
uporabnikov (ciljne populacije in 
zainteresirane javnosti) 

cilji iz sklopa izobraţevanje javnosti in preventiva; predvsem 
informiranje potencialnih uporabnikov 

povezava z lokalno skupnostjo ne 

sodelovanje prostovoljcev ne 

dostopnost do storitev ne 

 
Ugotavljamo, da v programu prevladujejo cilji, ki so t. i. procesni cilji (vezani na način izvedbe 
dela v programu), manj pa je takih, ki so vezani neposredno na učinke za uporabnika. 
Eksplicitno v programu niso navedeni cilji, ki bi sodili pod naslednje kriterije: zadovoljstvo 
uporabnikov, abstinenca, ureditev druţinskega ţivljenja, zaupanje med uporabniki in 
zaposlenimi, dobro izpeljan skupni projekt, povezava z lokalno skupnostjo, sodelovanje 
prostovoljcev, dostopnost do storitev. 
S kriteriji, ki so bili določeni za celotno skupino programov sprejemališč in zavetišč za 
brezdomce ter programi sprejemališč in zavetišč za brezdomne uţivalce nedovoljenih drog 
pa ni pokrit eden od ciljev znotraj sklopa pomoč stanovalcem – pomoč in podpora pri širjenju 
socialne mreţe; niso pokriti cilji iz sklopa obvladovanje skupine in cilji iz sklopa sodelovanja z 
drugimi institucijami. 
 
c. Zbiranje podatkov (koliko vprašalnikov posameznega tipa je bilo zbranih s strani 

izvajalcev programov)  
 
Izvajalec je posredoval naslednje število vprašalnikov posameznega tipa: 

 dokumentacija o programu: 1; 

 vprašalnik za uporabnike po razgovoru: 11; 



 dokumentacija za uporabnike: 26; 

 vprašalnik za uporabnike ob vstopu: 26; 

 vprašalnik za uporabnike ob izstopu oz. ob evalvaciji: 25. 
 
 
5. TEŽAVE V ORGANIZACIJAH 
 
 
a. Morebitni obstoj konfliktov med zaposlenimi o metodah, ki naj bi jih uporabljali 
Zaposleni v obdobju, ki je vzeto v evalvacijo programa, niso imeli konfliktov glede 
uporabljenih metod pri delu z uporabniki. Pri organizaciji in vključevanju stanovalcev v 
skupine upoštevajo njihove ţelje po izbiri in načelo pluralizma. Poleg ţelja stanovalcev 
upoštevajo še dejstvo, da s starostjo telesne in miselne funkcije posameznika upadajo ali 
odpovedo, zato uporabljajo metode dela, ki so prilagojene posamezniku glede na preostale 
sposobnosti.  
 
b. Administrativne in organizacijske ovire 
V programu navajajo, da s samim postopkom uvajanja zbiranja podatkov za potrebe 
evalvacije niso imeli posebnih teţav in da so ga vpeljevali postopoma.  

 
c. Posebnosti in teţave pri izvajanju programa 
Posebnih teţav pri izvajanju programa izvajalci ne omenjajo. Opozarjajo pa, da so izidi 
programa v precejšnji meri odvisni od motiviranosti stanovalcev in njihovih značilnosti ob 
vstopu v program.  
 
 
6. POVZETEK IN GLAVNE UGOTOVITVE  
 
 
Viri 
 
a. Finančna sredstva 
 
Izvajalci programa so v prvem polletju leta 2011 glede na sklenjene pogodbe dobili 
102.304,42 EUR. Največji del prihodkov predstavljajo sredstva MDDSZ (50,20 %), sledijo 
prispevki občin (okrog 40 %), malce manj kot 10 % pa predstavljajo sredstva uporabnikov 
programa. Tako so v 90 % finančni viri programa pridobljeni iz javnih sredstev. 
Med odhodki prevladujejo stroški dela (87,36 %), sledijo stroški materiala (5,88 %), stroški 
storitev (5,05 %) in majhna deleţa amortizacijskih stroškov (0,13 %) ter stroškov povezanih s 
prostovoljci (1,58 %). Omeniti velja, da je bilo v prvega pol leta v programu odhodkov manj 
kot prihodkov, ker so od nekaterih financerjev ţe pridobili vsa finančna sredstva po pogodbi 
za leto 2011. 
 
b. Kadrovski viri 
 
V programu so imeli na dan 30. 6. 2011 zaposlenih šest sodelavcev (vsi s polnim delovnim 
časom). Eden ima opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva. V programu so 
sodelovali še trije prostovoljci in en dodaten plačan izvajalec. Na dan 30. 6. 2011 so imeli 
zaposlen ustrezen kader glede na pogodbo z MDDSZ. 
 
c. Uporabniki 
 
V programu je bilo v prvem polletju 2011 vključenih 31 uporabnikov, od tega 27 rednih in 
štirje občasni uporabniki. Vsi so bili polnoletni. V povprečju je bilo na mesec vključenih 19,50 
uporabnikov, povprečna aktivna vključenost je bila 24,06 ur. Primerjava med ciljno populacijo 



programa (ljudje v prepoznavni socialni stiski, starejši od 18 let) ter populacijo, ki je bila v 
program dejansko vključena v prvem polletju 2011, pokaţe, da je bila v program v celoti 
vključena načrtovana populacija.  
 
Postopki 
 
V programu vodijo evidenco postopkov. Specifičnih postopkov nimajo.  
Za postopke skupaj z uporabnikom porabijo pribliţno polovico časa (50,58 %), pribliţno 12 % 
časa so v prvem polletju 2011 namenili strokovnemu delu. Sam konkreten podatek oz. deleţ 
za neposredno delo z uporabniki nakazuje, da je mogoče še prostor za prerazporeditev dela 
v smer neposrednega dela z uporabniki. 
 
Cilji programa 
 
Večina ciljev je zapisanih v obliki, ki nakazuje bolj način dela v programu kot kaj so učinki za 
uporabnika. Eksplicitno nimajo navedenih ciljev, ki bi sovpadali s kriteriji: zadovoljstvo 
uporabnikov, abstinenca, ureditev druţinskega ţivljenja, zaupanje med uporabniki in 
zaposlenimi, dobro izpeljan skupni projekt, povezava z lokalno skupnostjo, sodelovanje 
prostovoljcev, dostopnost do storitev. 
S kriteriji, ki so bili določeni za celotno skupino programov sprejemališč in zavetišč za 
brezdomce ter programi sprejemališč in zavetišč za brezdomne uţivalce nedovoljenih drog 
pa ni pokrit eden od ciljev znotraj sklopa pomoč stanovalcem – pomoč in podpora pri širjenju 
socialne mreţe; niso pokriti cilji iz sklopa obvladovanje skupine in cilji iz sklopa sodelovanja z 
drugimi institucijami. 
 
Teţave 
 
Posebnih teţav pri izvajanju programa in z beleţenji podatkov za potrebe evalvacije v 
programu nimajo. Opozarjajo pa na velik vpliv motivacije in socialne situacije uporabnikov 
programa na ţelene rezultate programa.  
 
 
7. ANALIZA VPRAŠALNIKOV7 
 
 
Zadovoljstvo uporabnika 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in programa zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. 
So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
Uporabniki so ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa svoje zadovoljstvo s pomočjo pri 
reševanju problemov in stisk ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se jim je 
program nudil zelo malo pomoči, 5 pa zelo veliko.  
 
Preglednica 7.1: Ocena pomoči programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali bi lahko ocenili, koliko vam je ta program do sedaj 
pomagal? 

25 3,52 4,00 4 0,87 2 5 

Ali vam program pomaga reševati probleme, zaradi 
katerih ste se vanj vključili? 

24 3,42 3,50 4 1,02 1 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

                                                
7 Poševnica (/) v celotnem sedmem poglavju pomeni ni podatka. 

 



Ob evalvaciji (68 % anketiranih uporabnikov) oziroma ob izstopu iz programa (32 % 
anketiranih uporabnikov) so uporabniki ocenili, da jim je program do sedaj srednje veliko 
pomagal (AS = 3,52), nekoliko v manjši meri (AS = 3,42) pa jim program pomaga pri 
reševanju problemov, zaradi katerih so se vanj vključili.  
 
Uporabniki menijo, da bodo verjetno s pomočjo tega programa rešili svoje probleme (AS = 
3,67; na lestvici od 1 (močno dvomim) do 5 (popolnoma sem prepričan)), menijo pa tudi, da 
bi se v podobnem poloţaju verjetno zopet odločili sodelovati v programu (AS = 3,91) in da bi 
program verjetno priporočili prijateljem in znancem (AS = 3,91).  
 
Preglednica 7.2: Zadovoljstvo z reševanjem problemov, stisk  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali menite, da boste s pomočjo tega programa rešili 
probleme, zaradi katerih ste se vključili vanj? 

21 3,67 4 4 1,02 2 5 

Če bi bili znova v podobnem poloţaju, bi se odločili, da 
spet pridete k nam? 

23 3,91 4 4 1,08 1 5 

Bi program priporočili vašim prijateljem, znancem, če bi 
bili v podobni situaciji kot vi? 

22 3,91 4 4 0,92 2 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 
Oceno zadovoljstva z nudeno pomočjo so ocenjevali tudi uporabniki, ki so v programu 
opravili svetovalni razgovor. Slednji ocenjujejo, da jim je pogovor veliko pomagal pri 
reševanju problemov, zaradi katerih so poiskali pomoč (AS = 4,00), zelo verjetno pa bi, če bi 
se znašli v podobnem poloţaju, zoper prišli na pogovor (AS = 4,27). 
 
Preglednica 7.3: Ocena pomoči programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali bi lahko ocenili, koliko vam je pogovor pomagal pri 
reševanju problemov, zaradi katerih ste prišli? 

11 4,00 5 5 1,34 1 5 

Če bi bili znova v podobnem poloţaju, bi se odločili, da 
spet pridete na pogovor? 

11 4,27 4 4 0,47 4 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 
Urejeno zdravstveno zavarovanje 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo. 
 
Preglednica 7.4: Urejenost zdravstvenega zavarovanja ob vstopu  

 

vstop 

število % 

da 24 100  

ne / / 

skupaj 24 100  

 
Ob vstopu je imela večina uporabnikov urejeno zdravstveno zavarovanje (24 uporabnikov), 
za dva uporabnika pa podatka o urejenosti zdravstvenega zavarovanja ni.  
 



Urejeno stalno prebivališče  
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo. 
 
Ob vstopu sta imeli dve tretjini uporabnikov urejeno stalno prebivališče. Tekom sodelovanja v 
programu si stalnega prebivališča ni na novo uredil nihče od uporabnikov, prav tako pa ga 
nihče tudi ni »izgubil«. 
 
Preglednica 7.5: Urejeno stalno prebivališče ob vstopu  

 

vstop 

število % 

da 14 66,67 

ne 7 33,33 

skupaj 21 100 

 
Urejenost osebnih dokumentov 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo. 
Vsi uporabniki so imeli ob vstopu v program urejene osebne dokumente.  
 
Zaposlitev 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo. 
Dobra polovica uporabnikov je ob vstopu v program brezposelna (slabih 58 %), dobra tretjina 
jih je upokojena, slaba četrtina pa delovno nezmoţna. Plačano in priloţnostno plačano delo 
opravlja nekaj manj kot 27 % uporabnikov (priloţnostno plačano delo opravljajo tudi 
brezposelni). 
 
Tudi pri izstopu iz programa je večina uporabnikov brezposelna (dobrih 69 %), dobrih 30 % 
pa predstavljajo tisti, ki opravljajo priloţnostno plačano delo. Sprememb v zaposlitvenem 
statusu med vstopom in izstopom oziroma evalvacijo ni mogoče ugotavljati zaradi velike 
količine manjkajočih podatkov ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa. 
 
Preglednica 7.6: Zaposlitev uporabnikov ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da
 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

opravlja plačano delo 3 11,54 26 1 7,69 13 

opravlja priloţnostno plačano delo 4 15,38 26 4 30,77 13 

je brezposeln 15 57,69 26 9 69,23 13 

je delovno nezmoţen 6 24,00 25 1 7,69 13 

je upokojen 9 34,62 26 3 23,08 13 

opravlja neplačana gospodinjska 
dela, skrbi za otroke in druge 

1 3,85 26 / / / 

drugo 1 5,88 17 1 12,50 8 
Opombi: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o zaposlitvi odgovorili z »da«, deleţ 
teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki so odgovarjali na 
vprašanja. Oznaka / pomeni, da ni podatka 



Izboljšanje/vzdrţevanje zdravstvenega stanja 
 
Zdravstvene teţave  
 
Ob vstopu je imela slaba četrtina uporabnikov kronično bolezen, 20 % uporabnikov je imelo 
teţave v duševnem zdravju, dobrih 16 % uporabnikov je bilo gibalno oviranih, 16 % 
uporabnikov pa je imelo ob vstopu telesne poškodbe. Ob evalvaciji je bilo število 
uporabnikov z zdravstvenimi teţavami manjše kot ob vstopu. O zdravstvenih teţavah je ob 
vstopu poročalo 13 uporabnikov (50 % vseh uporabnikov), ob evalvaciji/izstopu pa 5 
uporabnikov (19,2 % vseh uporabnikov). 
 
Preglednica 7. 7: Zdravstvene teţave uporabnika ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

telesne poškodbe 4 16,00 25 1 10,0 10 

teţave v duševnem 
zdravju 

5 20,00 25 1 10,0 10 

motnje v duševnem 
razvoju 

1 4,00 25 1 10,0 10 

gibalna oviranost 4 16,67 24 3 30,0 10 

kronična bolezen 6 24,00 25 2 20,0 10 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o zdravstvenih teţavah odgovorili z 
»da«, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki so 
odgovarjali na vprašanja.  

 
Dostopnost do zdravstvenih storitev 
 
Ob vstopu je 76 % uporabnikov poročalo, da so v preteklem letu obiskali zdravnika. Ob 
evalvaciji/izstopu je ta deleţ nekoliko manjši (67 %). O jemanju zdravil je ob vstopu poročalo 
56 % uporabnikov, ob evalvaciji/izstopu pa točno polovica uporabnikov. Več kot 30 % 
uporabnikov je ob vstopu navedlo, da so v preteklem letu obiskali bolnišnico, ob 
evalvaciji/izstopu iz programa pa je ta deleţ še nekoliko večji (36 %). Število oseb, ki niso 
mogle dobiti pomoči zdravnika, je bilo ob vstopu in evalvaciji/izstopu enako. 
 
Preglednica 7.8: Dostopnost do zdravstvenih storitev uporabnika ob vstopu in 
evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

Ali ste bili v preteklem letu pri zdravniku? 19 76,00 25 16 66,67 24 

Ali ste bili v preteklem letu v bolnišnici? 8 30,77 26 9 36,00 25 

Ali ste v preteklem letu jemali zdravila? 14 56,00 25 12 50,00 24 

Ali ste v preteklem letu ţeleli pomoč zdravnika, 
pa je niste mogli dobiti? 

2 8,00 25 2 8,33 24 

Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o dostopnosti do zdravstvenih 
storitev odgovorili z »da«, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh 
uporabnikov, ki so odgovarjali na vprašanja.  

 
Uporabniki so zadovoljstvo s telesnim zdravstvenim stanjem ocenjevali na lestvici od 1 do 5, 
kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. Ugotavljamo, da je zadovoljstvo s 
telesnim zdravstvenim stanjem nekoliko večje ob evalvaciji/izstopu, pa tudi vrednosti 
mediane in modusa sta ob evalvacij/izstopu višji. Vendar pa razlike v povprečni oceni 
zadovoljstva med vstopom in evalvacijo/izstopom niso statistično značilne. 
 



Preglednica 7.9: Zadovoljstvo z zdravstvenim stanjem  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako ste zadovoljni s telesnim zdravstvenim stanjem? 
vstop 

25 3,44 3 3 0,77 2 5 

Kako ste zadovoljni s telesnim zdravstvenim stanjem? 
evalvacija/izstop 

24 3,63 4 4 0,65 2 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 
Abstinenca 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in programa zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. 
So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Uporabniki so ob vstopu in ob evalvaciji oziroma izstopu navedli, kako pogosto so v zadnjem 
tednu zauţili navedene substance. Za potrebe analize smo zdruţili odgovore enkrat, dvakrat, 
več kot dvakrat ter vsak dan vsaj enkrat v odgovor da (v zadnjem tednu sem zauţil 
navedeno substanco), nikoli pa v odgovor ne (v zadnjem tednu nisem nikoli zauţil navedene 
substance).  
 
Preglednica 7.10: Uţivanje različnih substanc v preteklem tednu  

  

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

alkohol 15 60 25 17 70,83 24 

pomirjevala 5 20,83 24 4 17,39 23 

kanabis 1 4 25 / / / 

heroin 1 4 25 / / / 

kokain 1 4 25 / / / 
Opombi: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o uţivanju posameznih substanc 
odgovorili z »da«, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki 
so odgovarjali na vprašanja. Oznaka / pomeni, da ni podatka. 

 
Podatki kaţejo, da je 60 % uporabnikov ob vstopu uţivalo alkohol, ta deleţ pa se je ob 
evalvaciji oziroma izstopu iz programa še nekoliko povečal (slabih 71 %). Ob vstopu je 
pomirjevala uţivalo dobrih 20 % uporabnikov, ob evalvaciji/izstopu pa se je ta deleţ nekoliko 
zmanjšal (dobrih 17 %). Ostale navedene substance (kanabis, heroin, kokain) je ob vstopu 
uţival precej majhen deleţ uporabnikov, ob evalvaciji/izstopu pa nihče.  
Ob vstopu v program so bili uporabniki vprašani še o teţavah z alkoholom in s 
prepovedanimi drogami. Večina uporabnikov (68 %) je ob vstopu mnenja, da nima teţav z 
alkoholom, 11 % uporabnikov razmišlja o moţnostih zdravljenja, en uporabnik išče pomoč v 
zvezi z zdravljenjem, dobrih 15 % uporabnikov pa se ne ţeli zdraviti. Da ima teţave z 
nedovoljenimi drogami je priznal en uporabnik, ki razmišlja o moţnostih zdravljenja. 
 
Pridobitev prehrambnih in higienskih navad 
 
Ocena higienskih razvad uporabnika je bila pridobljena na podlagi dokumentacije o 
uporabniku. Iz podatkov je razvidno, da je ocena higienskih navad nekoliko višja ob vstopu 
kot evalvaciji/izstopu, kar pa je posledica niţjega števila odgovorov ob evalvaciji/izstopu. Če 
pogledamo povprečno oceno higienskih navad pri uporabnikih, za katere imamo podatek 
tako ob vstopu kot izstopu, ugotovimo, da razlik v oceni ni. Rečemo lahko, da imajo 
uporabniki tako ob vstopu kot evalvaciji srednje dobre higienske navade. 
 



Preglednica 7.11: Ocena higienskih navad uporabnika  

 

N AS Me Mo SD MIN MAX 

ocena higienskih navad uporabnika ob prihodu v 
program 

24 3,38 4 4 1,24 1 5 

ocena higienskih navad uporabnika ob izstopu iz 
programa 

11 3,18 4 4 1,25 1 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 
Ureditev druţinskega ţivljenja 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in programa zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. 
So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
Uporabniki so ocenjevali pogostost stikov z druţinskimi člani na lestvici od 1 (nimam stikov) 
do 6 (vsak dan), zadovoljstvo s temi stiki pa na lestvici od 1 (zelo nezadovoljen) do 5 (zelo 
zadovoljen). 
 
Preglednica 7.12: Ocena pogostosti stikov z druţino in zadovoljstvo s temi stiki  

 
 

N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako pogosto imate stike s svojimi otroki? 
vstop 10 2,60 3 1 1,26 1 4 

izstop 9 2,56 3 1 1,33 1 4 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 14 3,36 3,5 4 0,93 2 5 

izstop 14 3,50 4 4 0,85 2 5 

Kako pogosto imate stike s svojimi starši? 
vstop 6 1,67 1 1 1,63 1 5 

izstop 5 2,60 1 1 2,19 1 5 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 9 3,33 3 3 1,12 2 5 

izstop 10 3,30 3 3 0,95 2 5 

Kako pogosto imate stike s svojimi sorodniki? 
vstop 21 1,62 1 1 0,80 1 3 

izstop 21 1,71 1 1 1,06 1 5 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 20 3,45 3 3 1,00 2 5 

izstop 21 3,33 3 3 0,97 2 5 
Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 
Tako ob vstopu kot evalvaciji/izstopu imajo uporabniki najpogostejše stike s svojimi otroki (v 
povprečju pogosteje več kot enkrat letno, vendar manj kot enkrat mesečno). Stiki s starši so 
pogostejši ob evalvaciji/izstopu (AS = 2, 60) kot ob vstopu (AS = 1,67), vendar pa razlike niso 
statistično značilne. Zadovoljstvo je pri stikih z otroki (AS = 3,36 ob vstopu in AS = 3,50 ob 
evalvaciji/izstopu) nekoliko večje kot pri stikih s starši (AS = 3,33 ob vstopu in 3,30 ob 
evalvaciji/izstopu). Uporabniki imajo najmanj pogoste stike z drugimi sorodniki (AS = 1,62 ob 
vstopu in AS = 1,71 ob evalvaciji/izstopu). 
Razlike med vstopom in evalvacijo/izstopom tako pri pogostosti stikov z druţino kot pri 
zadovoljstvu z njimi niso statistično značilne.  
 
Pridobitev izobrazbe 
 
Uporabniki so imeli ob evalvaciji oziroma ob izstopu iz programa enako stopnjo doseţene 
izobrazbe kot ob vstopu. 



Preglednica 7.13: Izobrazba uporabnika ob vstopu v program in ob evalvaciji/izstopu 

 
število % 

nedokončana OŠ 2 12,50 

dokončana OŠ 4 25,00 

poklicna šola 5 31,25 

štiriletna srednja šola 4 25,00 

brez odgovora 1 6,25 

skupaj 16 100 

 
Tako ob vstopu kot ob evalvaciji/izstopu iz programa je imela slaba tretjina uporabnikov 
dokončano poklicno šolo, četrtina uporabnikov je imela dokončano osnovno šolo, prav toliko 
pa tudi štiriletno srednjo šolo. Uporabniki brez dokončane osnovnošolske izobrazbe so 
predstavljali dobrih 12 %.  
 
Zaupanje med uporabniki in zaposlenimi 
 
Ta kriterij ni eksplicitni cilj programa, sicer v programu navajajo, da je to osnova njihovega 
dela; vendar zanj v vprašalnikih, ki so jih v programu uporabljali, tudi ni razpoloţljivih 
podatkov. Odgovori na vprašanja o zaupanju med uporabniki in zaposlenimi niso na voljo, 
ker so v programu izpolnjevali starejšo verzijo vprašalnikov, ki teh vprašanj ni vključevala. 
 
Pozitivna javna podoba 
 
Strokovni delavci v medijih v letu 2011 niso imeli objav; so pa imeli pet objav o programu v 
medijih; tri strokovna predavanja s področja delovanja programa. 
 
Prepoznavnost programa s strani uporabnikov (ciljne populacije, zainteresirane 
javnosti) 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar podatkov, da bi ga lahko ocenili, nimamo na voljo, ker 
so v programu izpolnjevali starejšo verzijo vprašalnikov, ki teh vprašanj ni vključevala. 
 
Povezava z lokalno skupnostjo 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in programa zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. 
So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
V letu 2011 so v programu izvedli dve skupni akciji z lokalnim okoljem: eno kulturno in eno 
delovno akcijo. 
 
Sodelovanje prostovoljcev 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in programa zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. 
So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
Letno v programu sodelujejo trije prostovoljci (v deleţu med vsemi izvajalci to predstavlja eno 
tretjino (33 %). En uporabnik (kar predstavlja tri odstotke vseh uporabnikov) je hkrati tudi 
prostovoljec. 
 
Dostopnost do storitev 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in programa zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. 
So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
Urnik programa kaţe na to, da je program na voljo uporabnikom 24 ur na dan. 
Odgovori na vprašanja o zadovoljstvu uporabnikov z urnikom programa niso na voljo, ker so 
v programu izpolnjevali starejšo verzijo vprašalnikov, ki teh vprašanj ni vključevala. 



VI. Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice: Dnevni 
distribucijski center s terenskim delom za brezdomne 

 
 
Podatki o programu (osnovni opis), podatki o finančnih virih in odhodkih ter podatki o 
postopkih se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011. Podatki, ki jih zbiramo z 
vprašalniki za uporabnike, se nanašajo na tiste uporabnike, ki so bili v program vključeni 
kadarkoli med 1. 1. 2011 in 30. 6. 2011. 
 
 
1. PODATKI O PROGRAMU 
 
 
1.1. Naziv organizacije: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice 
 
1.2. Naslov, št. pošte in kraj: Praţakova ulica 6, 1000 Ljubljana 
 
1.3. Socialnovarstveni program: Dnevni distribucijski center s terenskim delom za 
brezdomne 
 
1.4. Razpisno področje: JSVP 6 
 
1.5. Pravnoorganizacijska oblika: društvo 
 
1.6. Odgovorna oseba v organizaciji: Maja Viţintin 
 
1.7. Strokovni vodja/odgovorni nosilec programa: Klavdija Krapeţ 
 
1.8. Začetek izvajanja programa – mesec in leto: september 2005 
 
 
2. VIRI PROGRAMOV (iz poročila za obdobje 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011) 
 
 
2.1. Viri financiranja oziroma vsi sofinancerji programa, odobrena sredstva za 
izvajanje programa v letu 2011 ter višina sredstev prejetih za to obdobje: 
Prihodki programa* 

 Vsa prejeta sredstva po sklenjenih pogodbah 

Sofinancer programa EUR % 

MDDSZ 60.442,31 64,90 

občina 15.667,26 16,82 

donacije  2.262,46 2,43 

FIHO  3.671,88 3,94 

ZRSZ 3.444,20 3,70 

drugi proračunski viri (navedite) 1.400,00 1,50 

članarine 0 0 

drugi viri (navedite) 6.242,84 6,70 

S K U P A J  93.130,95 100 
*Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno. 

 



2.2. Vsi odhodki programa v obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011: V prva dva stolpca 
vnesemo vse odhodke (znesek, odstotek); v druga dva pa tiste, ki so kriti iz sredstev 
javnega razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2011, ki so jih 
prejeli od Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011: 

ODHODKI PROGRAMA 
Znesek v 

EUR skupaj 
%* 

Znesek v 
EUR od 
MDDSZ 

% 

Stroški materiala skupaj 2.932,83 3,69 178,68 0,37 

od tega  
– energija (osvetlitev in ogrevanje 
prostorov) 

728,47 0,92 178,68 0,37 

– stroški drugega materiala  2.204,36 2,77 0 0 

     

Stroški storitev skupaj 20.886,51 26,25 5.621,74 11,51 

od tega 
– najemnina lokacija 1 

8.000,00 10,06 4.000,00 8,19 

– najemnina lokacija 2 0 0 0 0 

– prevozni stroški, telefonski stroški 3.825,44 4,81 497,55 1,02 

– povračila stroškov zaposlenim  2.322,94 2,92 1.124,19 2,30 

– stroški storitev fizičnih oseb 
(pogodbe) 

2.484,30 3,12 0 0 

– stroški drugih storitev  4.253,83 5,35 0 0 

     

Stroški dela – skupaj  50.521,29 63,51 42.342,79 86,71 

od tega 
– plače zaposlenih 

38.282,46 48,12 32.918,96 67,42 

– prejemki, ki imajo naravo 
 plač (regres za letni dopust, jubilejne 
 nagrade, 13. plača,…) 

3.258,20 4,10 2.422,00 4,96 

ostale finančne nagrade 0 0 0 0 

prevoz na delo, stroški prehrane 3.619,54 4,55 2.765,76 5,66 

– delodajalčeve dajatve za socialno 
varnost 

5.361,09 6,74 4.236,07 8,68 

     

Stroški povezani z delom 
prostovoljcev – skupaj 

0 0 0 0 

Od tega: 
– nagrade 

0 0 0 0 

– potni stroški 0 0 0 0 

– drugo  0 0 0 0 

     

Amortizacijski stroški 0 0 0 0 

Drugi stroški 5.212,94 6,55 686,83 1,41 

     

Preostanek sredstev 0 0 0 0 

SKUPAJ VSI ODHODKI 79.553,57 100 48.830,04 100 
*Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno in prosimo ne pozabite izpolniti tudi vmesne odstotke na dve 
decimalki natančno. 

 
Preostanka sredstev v programu po poročanju izvajalcev v obravnavanem obdobju ni bilo 



2.3. Kadrovski viri 
 
a. Izvajalci programa  
(Predstavimo število zaposlenih za nedoločen in določen čas na dan 30. 6. 2011; v stolpcu 's 
strok. izpitom' vnesemo število tistih, ki imajo strokovni izpit na področju socialnega varstva.) 

 
 Zaposleni s polnim 

delovnim časom 
Zaposleni s krajšim 
delovnim časom 

Zaposleni preko 
javnih del* 

Skupaj 

 s strok. 
izpitom 

brez strok. 
izpita 

s strok. 
izpitom 

brez strok. 
izpita 

  

z VIII. 
stopnjo ali 
več 

0 0 0 0 0 0 

s VII. 
stopnjo 

1 6 0 0 0 7 

s VI. stopnjo 0 0 0 0 0 0 
s V. stopnjo 
ali manj 

0 0 0 0 1 1 

Skupaj 1 6 0 0 1 8 
*Ne glede na dolţino delovnega časa. Prosimo vpišite pod tabelo, če ima kateri javni delavec strokovni izpit po 69. členu ZSV. 

 
b. Izvajalci programa: predstavimo število drugih plačanih izvajalcev in prostovoljcev v 

obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011, vsak se šteje samo enkrat 

 
Število različnih 
izvajalcev 

Število opravljenih ur 
Število opravljenih 
storitev* 

Drugi plačani izvajalci** 4 184,50 12 

Prostovoljci 9 880,00 / 
* Ti podatki se nanašajo na tiste storitve drugih plačanih izvajalcev, ki niso plačane po urah ampak po storitvi. 
** Drugi plačani izvajalci so npr. supervizorji, delavci v zunanjih računovodskih servisih. 

 
c. Financiranje kadra s strani MDDSZ (MDDSZ financira naslednje vrste in št. kadrov....) 
Vrsta kadrov Št. financiranih zaposlitev po pogodbi z MDDSZ 

strokovni vodja 1 

strokovni delavec 3 

laični delavec s VI. in VII. stopnjo izobrazbe 0 

laični delavec z do vključno V. stopnjo izobrazbe 0 

 
d. Ustreznost kadra glede na financiranje (Preverimo, ali v programu res dela toliko kadra in 

take vrste kader, za katerega s pogodbo MDDSZ zagotavlja financiranje).  
 
V programu je zaposlen kader, ki ga s pogodbo financira MDDSZ. 

 
2.4. Uporabniki 
 
a. Podatki o uporabnikih (nanašajo se na obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011)  
Skupno število različnih uporabnikov (en uporabnik se šteje samo enkrat) 273 

– od tega rednih uporabnikov 183 

– od tega občasnih uporabnikov 90 

Povprečno število uporabnikov na mesec 240,50 

Kapaciteta programa (število razpoloţljivih postelj*)  / 
* Izpolnjujejo samo izvajalci tistih programov, ki uporabnikom nudijo nastanitve oz. prenočitve. 

 



b. Podatki v spodnji preglednici se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 
Mesec Skupaj število 

vključenih 
uporabnikov  

Število vključenih 
uporabnikov pod 

18 let 

Vsi uporabniki: 
Povprečno število 

ur aktivne* 
vključenosti 

enega uporabnika 
na mesec 

 

Uporabniki pod 
18 let: 

Povprečno število 
ur aktivne

*
 

vključenosti 
enega uporabnika 

na mesec 

Januar  238 0 105 0 

Februar  238 0 108 0 

Marec  241 0 110 0 

April  233 0 112 0 

Maj  254 0 109 0 

Junij 239 0 110 0 

Povprečno 
število na 
mesec** 

240,50 0 109,00 0 

*Aktivna vključenost pomeni, da je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti programa. To pomeni, da pri programih, ki 

uporabnikom nudijo bivanje, ne vpisujemo 720 ur na mesec, ampak število ur aktivne vključenosti uporabnika v program na 
mesec. 

 
c. Povprečno število nočitev na mesec (izpolnijo samo izvajalci programov, ki uporabnikom  
nudijo nastanitve oz. prenočitve, npr. materinski domovi, stanovanjske skupine, 
zavetišča,…): /. 
 
d. Ciljna skupina uporabnikov (značilnosti uporabnikov, ki jim je namenjen program): 

 po spolu: ni omejitev; 

 po starostnih skupinah (do pod 18 let; 18 do pod 65; 65 in več): načeloma polnoletnim 
uporabnikom;  

 glede na problem(e), ki ga/jih imajo: ni omejitev; 

 druţinske razmere in socialno omreţje (zakonski stan, partnerstvo, odnosi s 
sorodniki, prijatelji, znanci,…): ni omejitev; 

 druge pomembne značilnosti: /. 
 

e. Populacija, ki je bila v letu 2011 vključena v program: 

 po spolu: dve tretjini moški, ena tretjina ţensk; 

 po starostnih skupinah (do pod 18 let; 18 do pod 65; 65 in več): mladoletnih ni bilo 
vključenih, povprečna starost je bila 42 let; 

 glede na problem(e), ki ga/jih imajo: kompleksne psihosocialne in stanovanjske 
teţave; 

 druţinske razmere in socialno omreţje (zakonski stan, partnerstvo, odnosi s 
sorodniki, prijatelji, znanci,…): večinoma samske osebe brez druţine in sorodnikov; 

 druge pomembne značilnosti: tedensko opaţajo nove ljudi, ki zahajajo v dnevni 
center; v program se vključuje vedno več tujih drţavljanov, predvsem iz vzhodnih 
drţav ter bivše Jugoslavije.  

 
f. Vključenost načrtovane populacije v program (primerjavo med načrtovano in dejansko  
vključeno populacijo naredimo na podlagi opisa načrtovane populacije, kot jo pripravijo 
izvajalci programov in analize demografskih podatkov, podatkov o socialnem omreţju in 
druţinskih razmerah iz vprašalnikov; o pomanjkljivostih se pogovorimo ob obisku). 
 
V program je bila v obarvanem obdobju vključena ciljna skupina uporabnikov. Sicer pa 
tedensko opaţajo nove ljudi, ki zahajajo v dnevni center, v program pa se vključuje vedno 
več tujih drţavljanov, predvsem iz vzhodnih drţav ter bivše Jugoslavije.  

 



3. POSTOPKI V PROGRAMIH  
 
 
a. Predstavite tiste postopke, ki so v programu opredeljeni kot specifični (navedite postopke  
in morebitne opise, razlage). 
Specifični postopki so: 

 
101 – skupinsko delo (sestanki prodajalcev, sestanki uredniškega odbora, sestanki športne 
sekcije, skupinsko terensko delo, delo v skupnosti) 
 
Skupinsko delo znotraj programa je vezano predvsem na delo s prodajalci, ustvarjalci in 
udeleţenci različnih delavnic ter akcij v skupnosti. 
Sestanki prodajalcev potekajo enkrat mesečno, praviloma zadnji dan v mesecu, trajajo v 
povprečju uro in pol, vodi pa jih predstavnik prodajalcev (ob podpori enega izmed strokovnih 
delavcev). Mandat predstavnika je omejen na eno leto, izvolijo pa ga prodajalci. Na sestanku 
se obravnavajo teme, povezane z distribucijo in/ali teţavami pri prodaji, s teţavami v 
medsebojnih odnosih in z odzivom javnosti (t.j. kritike ali pohvale kupcev). Predstavijo se tudi 
najboljši prodajalci v preteklem mesecu, ki so za svoj doseţek nagrajeni z brezplačnimi 
izvodi. Teţi se k temu, da se sestankov redno udeleţujejo vsi prodajalci, zlasti pa tisti, ki so v 
projekt prodaje vključeni na novo. 
Sestanki uredniškega odbora potekajo prav tako enkrat mesečno in sicer na reden termin - 
prva sreda v mesecu. Vodi jih odgovorna urednica v sodelovanju s pomočnico, nanje pa so 
vabljeni vsi, ki aktivno sodelujejo pri nastanku časopisa. Na sestankih se določajo teme, ki 
bodo v časopisu obdelane, kdo bo avtor, kakšni so roki za oddajo člankov, potekajo dogovori 
tudi glede morebitnega, na novo vzpostavljenega sodelovanja z ljudmi, ki nam pošljejo 
predloge o sodelovanju.  
Športna sekcija, ki deluje v okviru terenskega dela, se sestaja enkrat mesečno, na sestankih 
pa se člani dogovarjajo glede konkretnih vabil na športne prireditve, glede morebitne 
udeleţbe, logistike ipd. Poleg tega so redno, dvakrat tedensko organizirani treningi in sicer v 
sredo med 14.00-16.00 uro v športnem centru (na pokritem igrišču), ter v nedeljo, v 
dopoldanskem času na športnem igrišču. 
Pri skupnostnem terenskem delu organizirajo čistilne akcije odvrţenega materiala za 
injiciranje, ki predstavlja veliko tveganje najrazličnejših okuţb. Na osnovi pregledov terena in 
poizvedovanj se odločijo za lokacijo pobiranja odvrţenega materiala. V akcijah sodelujejo 
prostovoljci in uporabniki, ki jim pomagajo tudi pri odkrivanju novih lokacij. Pobrane igle 
dostavijo društvu za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma, od koder jih odpeljejo na varno 
uničenje. Čistilne akcije izvajajo tudi na pobudo prostovoljcev, uporabnikov ali občanov, ki 
sporočajo lokacije, kjer so zaznali odvrţen material.  
Odzivajo se tudi na najrazličnejša vabila na različne skupnostne dogodke, ki jih prirejajo 
organizacije, društva in izobraţevalne ustanove po Sloveniji in na njih sodelujejo s 
prvoosebnimi predstavitvami brezdomstva, programa dela na področju brezdomstva, s 
kulturnim programom, kreativnimi delavnicami ali na druge načine. 
Prav tako organizirajo skupnostne akcije in kulturne dogodke v sodelovanju s sorodnimi 
organizacijami. Gledališka skupina se odziva povabilom za nastope po različnih kulturnih in 
mladinskih centrih ter festivalih, likovna sekcija pa razstavlja po knjiţnicah in prav tako v 
kulturnih centrih. 
 
102 - zmanjševanje škode - distribucija (omogočanje varnega dnevnega bivanja, časopisa, 
sterilni pribor, kondomi, hrana, oblačila, donacija) 
 
Dnevni center omogoča uporabnikom varno bivanje štiri ure na dan, nudijo jim hladne in 
tople napitke ter prigrizke, sadje, pa tudi dostop do interneta in moţnost uporabe telefona. 
Imajo lastno knjiţnico, ponujajo dnevno časopisje ter prejemajo in razdeljujejo pošto 
uporabnikov. Pri njih imajo prostor in moţnost za pogovor, pridobivanje informacij, druţabne 
igre ali poslušanje radia (dvakrat tedensko izpolnjujejo glasbene ţelje). Izvajajo preventivno 



dejavnost (izmenjava igel in razdeljevanje kondomov), angaţirajo se tudi v smislu 
izdelovanja preventivno-izobraţevalnih plakatov, in aktivno sodelujejo v skupinskih akcijah 
znotraj mesta. V garderobi podarjenih oblačil se lahko uporabniki preoblečejo in tudi 
ostriţejo. Na Društvu Kralji ulice lahko shranjujejo lastnino ter v t. i. banki hranijo osebne 
dokumente in/ali denar, ki ga na varnem zbirajo za zastavljene cilje. Občasno v dnevnem 
centru razdeljujejo podarjene dobrine (hrano, kozmetiko, hrano za ţivali) ter v sodelovanju z 
Rdečim kriţem humanitarno pomoč (mleko, riţ, moko in testenine).  
V dnevnem centru se odvija izdelava in razdeljevanje časopisa Kralji ulice uličnim 
prodajalcem in distribucija le-tega po Sloveniji. Cestni časopis v največji meri prinaša novice 
in informacije iz Ljubljane, kjer je tudi največ brezdomcev, vključuje pa tudi novice, 
informacije in literarne prispevke iz drugih regij in krajev Slovenije s strani naših dopisnikov 
(tako so letos v posebni ediciji predstavili »odmeve« iz drugih uličnih časopisov Evrope). 
Uporabniki so ključni sodelavci in sooblikovalci časopisa. S prodajo časopisa pridejo do 
legitimnega zasluţka, s soustvarjanjem časopisa pa imajo priloţnost naslavljati širšo druţbo 
in s tem tvoriti njen aktivni del. Aktivnejši uporabniki se vključujejo v redno pisanje stalnih 
rubrik v časopisu ali pa jim kot novinarjem omogočimo udeleţbo na različnih kulturnih in 
druţabnih dogodkih, katerih recenzije potem zapišejo za časopis. Ustvarjanje časopisa 
podpira in omogoča organiziranje sestankov uredniškega odbora ter aktiva prodajalcev, ki so 
organizirani enkrat mesečno.  
 
103 - neformalno druţenje prostovoljci 
 
V programu sodelujejo številni prostovoljci, saj se je to izkazalo za nadvse uspešen način 
širjenja socialnih mreţ brezdomnim, onkraj meja brezdomnih krogov, z namenom 
vzajemnega učenja, sodelovanja in soustvarjanja novih skupnosti. Socialne mreţe 
kompenzirajo nezadosten dostop do druţbenih virov in omogočajo vir moči za zadovoljivo 
spoprijemanje z ţivljenjskimi izzivi. Za prostovoljce, ki se v največji meri vključujejo v dnevni 
center, dejavnosti Univerze pod zvezdami, športne sekcije ter skupnostnih akcij, organizirajo 
sklop uvodnih predavanj in izobraţevanj o prostovoljnem delu z brezdomnimi ter drugimi 
socialno izključenimi skupinami. Kasneje jih kontinuirano spremljajo, podpirajo ter 
organizirajo redne mesečne supervizijske sestanke. 
 
b. V preglednici prikaţemo ure uporabljenega časa (človek ure) za posamezen postopek oz. 
skupino postopkov v obdobju 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011.* 

Št. 
postopka 

Ime postopka 
Čas porabljen za 
postopek (človek–
ure)** 

Število 
izvajanj 
postopka v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 

  ure %   

1 Informativni razgovor 71,25 1,39 66 51 

2 Svetovalni razgovor 146,25 2,85 118 60 

3 
Uvodni pogovor pred 
morebitnim sprejemom 

0 0 0 0 

4 

Sprejem, nastanitev, 
priprava dogovora, 
sprejemnega in osebnega 
lista stanovalca 

0 0 0 0 

5 
Oblikovanje in evalvacija 
individualnega načrta 

0 0 0 0 

6 
Pritoţbeni postopek – 
pisanje in vodenje 
opominov 

0 0 0 0 

7 

Priprava dopisa, izdaja 
potrdila, zapisovanje in 
urejanje dokumentacije o 
stanovalcih 

0 0 0 0 

8 Zaključni svetovalni 0 0 0 0 



Št. 
postopka 

Ime postopka 
Čas porabljen za 
postopek (človek–
ure)** 

Število 
izvajanj 
postopka v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 

razgovori in odpust 

9 
Spremstvo in 
zagovorništvo 

98,00 1,91 56 31 

10 Dnevna izdaja denarja 0 0 0 0 

11 
Razdeljevanje obrokov 
hrane 

0 0 0 0 

12 Zagotavljanje higiene 0 0 0 0 

13 Zdravstvena pomoč 0 0 0 0 

14 Delitev zdravil 0 0 0 0 

15 

Nudenje pomoči pri 
urejanju zdravstvenega 
zavarovanja, osebnih 
dokumentov, pri iskanju 
bivalnih prostorov in pri 
iskanju zaposlitve 

44,00 0,86 40 27 

16 
Priprava in vodenje 
skupnih sestankov s 
stanovalci 

0 0 0 0 

17 
Priprava in vodenje 
timskih sestankov znotraj 
enote 

0 0 0 0 

18 
Medinstitucionalno 
sodelovanje 

0 0 0 0 

19 

Priprava in vodenje 
delavnic, delovnih akcij in 
drugih druţabnih in 
prostočasnih aktivnosti, 
neformalni pogovori 

225,50 4,40 77 59 

20 
Posredovanje v konfliktnih 
situacijah, pregled terena, 
krizne intervencije 

0 0 0 0 

100–199 Specifični postopki 1.932,00 37,70 192 199 

200–299 Strokovno delo 384,25 7,50 139  

300–399 Organizacijsko delo 1.170,50 22,84 370  

400–499 Druga dela 626,50 12,23 123  

500–599 
Delo posredno za 
uporabnika 

169,25 3,30 49  

600–699 
Delo z anonimnimi 
uporabniki – storitve  

256,50 5,01 26  

Skupaj  5.124,00 100,00 1.256  
*Podatke lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
»poročila« in med »poročili« v sredinskem razdelku poročilo številka 8. 
**Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno. 

 
c. Skupen seštevek ur ter števila izvajanj postopkov za vse postopke od 1 – 99. 
Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopke (človek–
ure) 

Število izvajanj 
postopkov v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov* 

1–99 Skupni postopki skupaj 585 357 138 
*Podatek lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
izračune« in med »izračuni« zadnjega: »Stevilo_vkljucenih_uporabnikov_mladoletnih_polnoletnih_na_obdobje1«.  



Postopki, ki jih v programu izvajajo z anonimnimi uporabniki (storitve) (navedeni so  
postopki in morebitni opisi, razlage in število izvajanj). * 
Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopke (človek–
ure) 

Število izvajanj 
postopkov v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 
(število izvedenih 
storitev)** 

602** 

Zmanjševanje škode – 
distribucija (omogočanje 
varnega dnevnega 
bivanja, časopisa, sterilni 
pribor, kondomi, hrana, 
oblačila, donacija) 

256,50 26 270 

*Podatke lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
»poročila« in med »poročili« v sredinskem razdelku poročilo številka 7. 
**Ta podatek pri kategoriji postopkov 600-699 pomeni število izvedenih storitev in ne števila uporabnikov, saj je baza 
sprogramirana pri rubriki 600-699 na način, da šteje vsakega uporabnika po večkrat.  

 
d. Interpretacija točk od »a« do »d« 
Ugotavljamo, da v programu izvajajo v veliki meri specifične postopke, saj je šifrant skupnih 
postopkov prilagojen zavetiščem in ne dnevnim centrom. Specifični postopki se mestoma 
prepletajo s postopki, ki ne vključujejo uporabnikov. Iz istega razloga izvajajo tudi samo pet 
skupnih postopkov. Za postopke skupaj z uporabnikom glede na prejete podatke porabijo 
dobro tretjino časa (54,13 %). Vendar je potrebno dodati, da postopki niso povsem ustrezno 
beleţeni, saj se specifični postopki mestoma prepletajo s postopki, ki ne vključujejo 
uporabnikov. 
 
 
4. CILJI PROGRAMOV 
 
 
a. Opredelitev ciljev programa (v alinejah) 

 
Razlikujejo cilje dnevnega distribucijskega centra in cilje terenskega dela. 

 
Osnovni cilji dnevnega distribucijskega centra so: 

 omogočanje prostora, kjer lahko brezdomni bivajo čez dan in kakovostno/bolj 
smiselno preţivljajo čas; 

 zagotavljanje legitimnega vira zasluţka za brezdomne s prodajo časopisa (namesto 
beračenja, kraj, goljufij ali prostitucije in drugih nesprejemljivih oblik pridobivanja 
finančnih sredstev); 

 pridobivanje delovnih izkušenj in razvijanje delovnih navad brezdomnih; 

 zmanjševanje škode povezane z brezdomnim načinom ţivljenja; 

 dekriminalizacija brezdomnega načina ţivljenja; 

 spreminjanje druţbenega odnosa do brezdomstva v smeri razvoja solidarnosti in 
vzpostavljanja ugodnejših pogojev v skupnosti za vključevanje brezdomnih vanjo; 

 usposabljanje poklicnih in nepoklicnih novinarjev medijev za kredibilno, kakovostno, 
nediskriminatorno ter uravnoteţeno novinarsko poročanje o različnih socialnih 
tematikah (kot so npr. revščina, socialna izključenost, zasvojenosti, duševne bolezni 
itd.); 

 omogočanje samorefleksivnosti ter spodbujanje solidarnosti med brezdomnimi; 

 informiranje uporabnikov o različnih vrstah pomoči, ki so na voljo in zagovorništvo; 

 spodbujanje oblik samopomoči in samoaktivacije brezdomnih; 

 ponuditi prostor za konstruktivno reševanje osebnih stisk in problemov. 
 



Osnovni cilji programa terenskega dela so: 

 doseganje skrite populacije – socialno najbolj izključenih ter pritegovanje čim večjega 
števila brezdomnih v dejavnosti društva; 

 poulično terensko delo z namenom vzpostavljanja stikov z novimi uporabniki, ki še 
niso vključeni v kakšen program; 

 zmanjševanje socialne, zdravstvene, ekonomske, pravne škode brezdomnega 
ţivljenja ter zmanjševanje socialne škode za ljudi s teţavami v duševnem zdravju; 

 spodbujanje in spremljanje brezdomnih v programih reintegracije in zdravljenja 
zasvojenosti; 

 aktivacija obstoječih virov ter večanje dostopnosti in ustvarjanje novih virov moči 
uporabnikov, spodbujanje oblik samopomoči brezdomnih in samoaktivacije; 

 spodbujanje bolj kvalitetnega preţivljanja časa preko športnih in drugih aktivnosti;  

 promocija zdravega načina ţivljenja, pridobivanje pozitivnih izkušenj ter posledično 
večje kvalitete ţivljenja; 

 druţbeno vključevanje brezdomnih, vključno z vstopom na trg dela ter krepitev moči 
in zagotavljanje večjih pravic socialno izključenih; 

 svetovanje in podpora osebam na prestajanju pripora ali zaporne kazni, da bi bolj 
kvalitetno in kreativno preţivele čas prestajanja in da bi se po izpustu zopet ne 
soočile s popolno socialno izključenostjo; 

 spremljanje uporabnikov po drugih ustanovah in institucijah, informiranje o različnih 
vrstah pomoči in zagovorništvo; 

 skupnostno terensko delo (npr. čistilne akcije odvrţenega materiala za injiciranje); 

 ustvarjanje alternativnih socialnih mreţ ter vključevanje prostovoljcev (širjenje 
socialnih mreţ brezdomnih onkraj meja brezdomnih krogov in z namenom 
vzajemnega učenja, sodelovanja in soustvarjanja novih skupnosti); 

 usposabljanje strokovnjakov na področju brezdomstva (sodelovanje s Fakulteto za 
socialno delo, Pedagoško fakulteto in Filozofsko fakulteto); 

 sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami in institucijami, kamor brezdomna 
populacija tudi zahaja (konstruktivno sodelovanje med organizacijami je ključnega 
pomena). 

 
Glavni cilj programa je v končni fazi čim manj brezdomnih, saj program deluje v smeri njihove 
večje samostojnosti, neodvisnosti oz. stanja, ko bi storitev, namenjenih brezdomnim sploh ne 
potrebovali več. 

 
b. Povezava s kriteriji za evalviranje (opisna ocena, ali so cilji programa 'pokriti' s kriteriji) 

Kriteriji, predvideni za 
programe 

Cilji, ki sovpadajo s kriteriji 

zadovoljstvo uporabnika 
omogočanje prostora, kjer lahko brezdomni bivajo čez dan in 
kvalitetno/bolj smiselno preţivljajo čas; 

urejeno zdravstveno 
zavarovanje 

zmanjševanje socialne, zdravstvene, ekonomske, pravne škode 
brezdomnega ţivljenja ter zmanjševanje socialne škode za ljudi s 
teţavami v duševnem zdravju; 

urejeno stalno prebivališče 
zmanjševanje socialne, zdravstvene, ekonomske, pravne škode 
brezdomnega ţivljenja ter zmanjševanje socialne škode za ljudi s 
teţavami v duševnem zdravju; 

urejenost osebnih dokumentov 
zmanjševanje socialne, zdravstvene, ekonomske, pravne škode 
brezdomnega ţivljenja ter zmanjševanje socialne škode za ljudi s 
teţavami v duševnem zdravju; 

zaposlitev 

zagotavljanje legitimnega vira zasluţka za brezdomne s prodajo 
časopisa Kralji ulice (namesto beračenja, kraj, goljufij ali 
prostitucije in drugih nesprejemljivih oblik pridobivanja finančnih 
sredstev); pridobivanje delovnih izkušenj in razvijanje delovnih 
navad brezdomnih; druţbeno vključevanje brezdomnih, vključno z 
vstopom na trg dela ter krepitev moči in zagotavljanje večjih 
pravic socialno izključenih; 



Kriteriji, predvideni za 
programe 

Cilji, ki sovpadajo s kriteriji 

izboljšanje (vzdrţevanje) 
zdravstvenega stanja 

spodbujanje in spremljanje brezdomnih v programih reintegracije 
in zdravljenja zasvojenosti; 

abstinenca 
spodbujanje in spremljanje brezdomnih v programih reintegracije 
in zdravljenja zasvojenosti; 

pridobitev prehrambnih in 
higienskih navad 

spodbujanje bolj kvalitetnega preţivljanja časa preko športnih in 
drugih aktivnosti;  
promocija zdravega načina ţivljenja, pridobivanje pozitivnih 
izkušenj ter posledično večje kvalitete ţivljenja; 

ureditev druţinskega ţivljenja 

ustvarjanje alternativnih socialnih mreţ ter vključevanje 
prostovoljcev (širjenje socialnih mreţ brezdomnih onkraj meja 
brezdomnih krogov in z namenom vzajemnega učenja, 
sodelovanja in soustvarjanja novih skupnosti); 

pridobitev izobrazbe Izvajanje različnih socialno-kulturnih in ustvarjalnih delavnic; 

zaupanje med uporabniki in 
zaposlenimi 

poulično terensko delo z namenom vzpostavljanja stikov z novimi 
uporabniki, ki še niso vključeni v kakšen program; 

pozitivna javna podoba mesečno izdajanje cestnega časopisa; 

prepoznavnost programa s 
strani uporabnikov (ciljne 
populacije in zainteresirane 
javnosti) 

spreminjanje druţbenega odnosa do brezdomstva v smeri razvoja 
solidarnosti in vzpostavljanja ugodnejših pogojev v skupnosti za 
vključevanje brezdomnih vanjo; 

povezava z lokalno skupnostjo 
sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami in institucijami, 
kamor brezdomna populacija tudi zahaja (konstruktivno 
sodelovanje med organizacijami je ključnega pomena); 

sodelovanje prostovoljcev 
usposabljanje strokovnjakov na področju brezdomstva 
(sodelovanje s Fakulteto za socialno delo, Pedagoško fakulteto in 
Filozofsko fakulteto); 

dostopnost do storitev 

doseganje skrite populacije – socialno najbolj izključenih ter 
pritegovanje čim večjega števila brezdomnih v dejavnosti društva; 
poulično terensko delo z namenom vzpostavljanja stikov z novimi 
uporabniki, ki še niso vključeni v kakšen program; omogočanje 
prostora, kjer lahko brezdomni bivajo čez dan in kakovostno/bolj 
smiselno preţivljajo čas. 

 
Ugotavljamo, da imajo v programu dosti t.i. procesnih ciljev (vezanih na način izvedbe dela v 
programu in ne neposredno na učinke za uporabnika). 
 
Vsi kriteriji se pokrivajo s cilji programa. S kriteriji, ki so bili določeni za celotno skupino 
programov sprejemališč in zavetišč za brezdomce ter programi sprejemališč in zavetišč za 
brezdomne uţivalce nedovoljenih drog pa nista neposredno pokrita naslednja cilja: 
svetovanje in podpora osebam na prestajanju pripora ali zaporne kazni, da bi bolj kvalitetno 
in kreativno preţivele čas prestajanja in da bi se po izpustu zopet ne soočile s popolno 
socialno izključenostjo; skupnostno terensko delo (npr. čistilne akcije odvrţenega materiala 
za injiciranje). 
 
c. Zbiranje podatkov (koliko vprašalnikov posameznega tipa je bilo zbranih s strani  
izvajalcev programov)8  
 
Izvajalec je posredoval naslednje število vprašalnikov posameznega tipa: 

 dokumentacija o programu: 1; 

 vprašalnik za uporabnike po razgovoru: 0; 

 dokumentacija za uporabnike: 61; 

 vprašalnik za uporabnike ob vstopu: 61; 

 vprašalnik za uporabnike ob izstopu oz. ob evalvaciji: 61. 

                                                
8
 Vprašalnikov za uporabnike ob vstopu nismo analizirali, saj sta bili v vseh vprašalnikih izpolnjeni le dve vprašanji. 



5. TEŽAVE V ORGANIZACIJAH 
 
 
a. Morebitni obstoj konfliktov med zaposlenimi o metodah, ki naj bi jih uporabljali 
 
Ko in če pride do konfliktov med zaposlenimi okrog metod dela, po navadi skličejo izredni 
timski sestanek, s katerim skušajo rešiti nastalo situacijo. Do konfliktov sicer prihaja redko, 
saj so si v nizkopraţnih metodah dela enotni, kar pomeni, da omenjene metode vsi zaposleni 
dosledno upoštevajo ter se o njihovi smiselnosti veliko pogovarjajo. Pomembno se jim zdi, da 
v timu obstaja konsenz o metodah in korakih dela. 
Za uspešno delo z brezdomnimi ter v izogib teţavam uporabljajo metode kot so: intervizija, 
supervizija ter redni timski sestanki. Organizirani so, vsak posebej, do dvakrat mesečno. 
 
b. Administrativne in organizacijske ovire 
 
Najpogostejše teţave s katerimi se srečujejo so: premalo kadra za pokrivanje vseh 
obstoječih zaznanih potreb, oziroma pomanjkanje finančnih sredstev ter neenakomerna 
razporeditev le-teh (s petletnim financiranjem se bo financiranje končno bolj ustalilo – redni 
mesečni dotok sredstev, brez kritičnega premora v prvi polovici leta). 
Pogosto se prisotne tudi birokratske ovire, kar v realnosti pomeni, da več časa posvetijo 
pisanju razpisnih obrazcev, poročil in beleţenju dela, kot pa ga posledično lahko posvetimo 
človeku, ki potrebuje njihovo pozornost.  
V dosedanji praksi so bili omejeni tudi z moţnostmi za dodatno usposabljanje kadra, kar 
pomeni, da je primanjkovalo finančnega kritja za udeleţbo na tečajih, seminarjih…  
Kljub selitvi v prostornejše, in v primerjavi s prejšnjimi, precej bolj funkcionalne prostore so 
prostorsko še vedno omejeni. Odzivajo se namreč na potrebe uporabnikov, ki so čedalje bolj 
zainteresirani za dejavnosti Univerze pod zvezdami (v planu imajo več različnih delavnic), ţal 
pa na razpolago nimajo ustrezno velikih ali namenu primernih prostorov (kot primer navajajo 
restavratorsko delavnico) ter tudi ne prostorov, ki bi lahko omogočali potek dveh aktivnosti 
hkrati.  
 
c. Posebnosti in teţave pri izvajanju programa 
 
Pri delu z brezdomnimi je teţava ţe specifika ciljne skupine: nezaupanje v institucije, v lastne 
zmoţnosti, občutki lastne nevrednosti, brezizhodnosti, pomanjkanje socialnih veščin, 
kompleksnost posameznikove situacije… 
Ob iskanju različnih oblik pomoči pa poleg tega pogosto naletijo tudi na sistemske ovire, 
pošiljanje od vrat do vrat s strani različnih institucij oziroma odstopanje pristojnosti ene 
institucije drugi, pa tudi na »vrzeli v zakonu« oz. nelogičnosti znotraj določenih zakonov. 
Glede na to, da nekateri ostanejo čez noč brez vsega in so v brezizhodni situaciji, jim teţko 
zagotovijo takojšnje ali vsaj čim prejšnje reševanje stiske, ker so postopki na različnih uradih 
praviloma dolgotrajni ali pa celo neizvedljivi. Na teţave so doslej naleteli pri urejanju osebnih 
dokumentov in statusa, pridobivanju denarne socialne pomoči, nadomestila za brezposelnost 
in drugih dodatkov, prijavi zakonskega stalnega prebivališča, urejanju zdravstvenega 
zavarovanja, iskanju primernega prebivališča, nadaljevanju izobraţevanja, vključevanju na 
trg dela, vključevanju v programe zdravljenja in psihosocialne rehabilitacije, oblikovanju vizij 
za prihodnost, podpori pri ponovnem socialnem vključevanju, pri pravni pomoči (pisanje 
dopisov, pritoţb, ugovorov, prošenj), vključevanju bivših zapornikov nazaj v druţbo. Na 
področju brezdomstva opaţajo še številne nepokrite potrebe in posledično moţnosti razvoja 
novih programov, ki bodo prilagojeni potrebam ljudi in situacijam v katerih se ljudje znajdejo, 
ter bodo nudili konstruktivne rešitve v smeri končanja brezdomstva. 
 
 



6. POVZETEK IN GLAVNE UGOTOVITVE  
 
 
Viri 
 
a. Finančna sredstva 
 
Izvajalci programa so v prvem polletju leta 2011 glede na sklenjene pogodbe dobili 
93.130,95 EUR. Največji del prihodkov predstavljajo sredstva MDDSZ (64,90 %), sledijo 
prispevki občin (okrog 17 %), malce manj kot sedem odstotkov predstavljajo sredstva 
uporabnikov programa, iz ostalih virov so dobili manjše deleţe sredstev. Tako so v dobrih 90 
% finančni viri programa pridobljeni iz javnih sredstev. 
Med odhodki je bilo največ stroškov dela (63,51 %), sledijo stroški storitev (26,25 %), drugi 
stroški (6,55 %) in stroški materiala (3,69 %). Omeniti velja, da je bilo v prvega pol leta v 
programu odhodkov manj kot prihodkov, ker so od nekaterih financerjev ţe pridobili vsa 
finančna sredstva po pogodbi za leto 2011. 
 
b. Kadrovski viri 
 
V programu so imeli na dan 30. 6. 2011 zaposlenih osem sodelavcev (sedem s polnim 
delovnim časom in enega javnega delavca). Eden ima opravljen strokovni izpit s področja 
socialnega varstva. V programu je sodelovalo še devet prostovoljcev in štirje dodatni plačani 
izvajalci. Na dan 30. 6. 2011 so imeli zaposlen ustrezen kader glede na pogodbo z MDDSZ. 
 
c. Uporabniki  

 
V programu je bilo v prvem polletju 2011 vključenih 273 uporabnikov, od tega 183 rednih in 
90 občasnih uporabnikov. Vsi so bili polnoletni. V povprečju je bilo na mesec vključenih 
pribliţno 240 uporabnikov, povprečna aktivna vključenost je bila 109 ur. Primerjava med 
ciljno populacijo programa (polnoletni brezdomni uporabniki obeh spolov) ter populacijo, ki je 
bila v program dejansko vključena v prvem polletju 2011, pokaţe, da je bila v program v 
celoti vključena načrtovana populacija. Sicer pa tedensko opaţajo nove ljudi, ki zahajajo v 
dnevni center, v program pa se vključuje vedno več tujih drţavljanov, predvsem iz vzhodnih 
drţav ter bivše Jugoslavije.  
 
Postopki 
 
V programu vodijo evidenco postopkov. Ugotavljamo, da v programu izvajajo v veliki meri 
specifične postopke, saj je šifrant skupnih postopkov prilagojen zavetiščem in ne dnevnim 
centrom. Specifični postopki se mestoma prepletajo s postopki, ki ne vključujejo uporabnikov. 
Iz istega razloga izvajajo tudi samo pet skupnih postopkov. Za postopke skupaj z 
uporabnikom glede na prejete podatke porabijo dobro tretjino časa (54,13 %). Vendar je 
potrebno dodati, da postopki niso povsem ustrezno beleţeni, saj se specifični postopki 
mestoma prepletajo s postopki, ki ne vključujejo uporabnikov. 
 
Cilji programa 
 
Ugotavljamo, da imajo v programu dosti t.i. procesnih ciljev (vezanih na način izvedbe dela v 
programu in ne neposredno na učinke za uporabnika). 
 
Vsi kriteriji se pokrivajo s cilji programa. S kriteriji, ki so bili določeni za celotno skupino 
programov sprejemališč in zavetišč za brezdomce ter programi sprejemališč in zavetišč za 
brezdomne uţivalce nedovoljenih drog pa nista neposredno pokrita naslednja cilja: 
svetovanje in podpora osebam na prestajanju pripora ali zaporne kazni, da bi bolj kvalitetno 
in kreativno preţivele čas prestajanja in da bi se po izpustu zopet ne soočile s popolno 



socialno izključenostjo; skupnostno terensko delo (npr. čistilne akcije odvrţenega materiala 
za injiciranje). 
 
Teţave 
 
Ko pride do (redkih) konfliktov med zaposlenimi okrog metod dela, zadeve rešujejo na timski 
sestankih. V izogib teţavam uporabljajo metode kot so: intervizija, supervizija ter redni timski 
sestanki.  
Navajajo kadrovske, prostorske in finančne teţave (pomanjkanje in neenakomerna 
razporeditev sredstev, pomanjkanje sredstev za dodatna usposabljanja). Pogosto so prisotne 
tudi birokratske ovire na račun dela z uporabniki.  
Pri delu z brezdomnimi je teţava ţe specifika ciljne skupine: nezaupanje v institucije, v lastne 
zmoţnosti, občutki lastne nevrednosti, brezizhodnosti, pomanjkanje socialnih veščin, 
kompleksnost posameznikove situacije… Ob iskanju različnih oblik pomoči pa poleg tega 
pogosto naletijo tudi na sistemske ovire, odstopanje pristojnosti ene institucije drugi, pa tudi 
na nelogičnosti znotraj določenih zakonov. Glede na to, da nekateri ostanejo čez noč brez 
vsega in so v brezizhodni situaciji, jim teţko zagotovijo takojšnje reševanje stiske, ker so 
postopki na različnih uradih praviloma dolgotrajni ali pa celo neizvedljivi. Na področju 
brezdomstva opaţajo še številne nepokrite potrebe in posledično moţnosti razvoja novih 
programov, ki bodo prilagojeni potrebam ljudi in situacijam v katerih se znajdejo, ter bodo 
nudili konstruktivne rešitve v smeri končanja brezdomstva. 
 
 
7. ANALIZA VPRAŠALNIKOV 
 
 
Zadovoljstvo uporabnika 
 
Uporabniki so ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa svoje zadovoljstvo s pomočjo pri 
reševanju problemov in stisk ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se jim je 
program nudil zelo malo pomoči, 5 pa zelo veliko.  
 
Preglednica 7.1: Ocena pomoči programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali bi lahko ocenili, koliko vam je ta program do sedaj 
pomagal? 

60 4,10 4,50 5 1,10 1 5 

Ali vam program pomaga reševati probleme, zaradi 
katerih ste se vanj vključili? 

59 4,00 4,00 5 1,02 1 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor). 

 
Vsi uporabniki so vprašalnike izpolnjevali ob evalvaciji, saj iz programa v obdobju od januarja 
2011 do junija 2011 ni nihče izstopil iz programa. Uporabniki so tako ob evalvaciji ocenili, da 
jim je program do sedaj veliko pomagal (AS = 4,10), veliko pa jim je pomagal tudi pri 
reševanju problemov zaradi katerih so se vanj vključili (AS = 4).  
 
Uporabniki menijo, da bodo s pomočjo tega programa verjetno rešili svoje probleme (AS = 
3,90; na lestvici od 1 (močno dvomim) do 5 (popolnoma sem prepričan)), prepričani pa so, 
da bi se v podobnem poloţaju zopet odločili sodelovati v programu (AS = 4,75) in da bi 
program priporočili prijateljem in znancem (AS = 4,80).  
 



Preglednica 7.2: Zadovoljstvo z reševanjem problemov, stisk  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali menite, da boste s pomočjo tega programa rešili 
probleme, zaradi katerih ste se vključili vanj? 

58 3,93 4 4 1,04 1 5 

Če bi bili znova v podobnem poloţaju, bi se odločili, da 
spet pridete k nam? 

61 4,75 5 5 0,60 2 5 

Bi program priporočili vašim prijateljem, znancem, če bi 
bili v podobni situaciji kot vi? 

61 4,84 5 5 0,37 4 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor).  

 
Urejeno zdravstveno zavarovanje 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo, ker so nepopolni. 
 
Izvajalci programa v dodatni razlagi k vrnjenim vprašalnikom/dokumentacijam in protokolu za 
izvajalce, omenjajo, da se tedensko srečujejo z urejanjem zdravstvenega zavarovanja, 
vendar tega ne beleţijo posebej v dokumentacije o uporabnikih, temveč zgolj v bazo 
postopkov dela, v rubriko individualno delo ali pa stvari urejajo v času deţuranja dnevnega 
centra in beleţijo pod rubriko specifični postopki. Zato ti podatki niso razvidni. 
 
Ob vstopu je imela večina uporabnikov urejeno zdravstveno zavarovanje (80 %). Ob 
evalvaciji/izstopu iz programa ni podatkov o urejenosti zdravstvenega zavarovanja.  
 
Preglednica 7.3: Urejenost zdravstvenega zavarovanja ob vstopu 

 
število % 

da 48 80 

ne 12 20 

Skupaj 60 100 

 
Urejeno stalno prebivališče  
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo, ker so nepopolni. Izvajalci programa v dodatni razlagi k vrnjenim 
vprašalnikom/dokumentacijam in protokolu za izvajalce, omenjajo, da se tedensko srečujejo 
z urejanjem stalnega prebivališča. Vendar tega ne beleţijo posebej v dokumentacije o 
uporabnikih, temveč zgolj v bazo postopkov dela, v rubriko individualno delo ali pa stvari 
urejajo v času deţuranja dnevnega centra in beleţijo pod rubriko specifični postopki. Zato ti 
podatki niso razvidni. 
 
Preglednica 7.4: Urejeno stalno prebivališče ob vstopu 

 
število % 

da 54 90 

ne 6 10 

Skupaj 60 100 

 
Ob vstopu je imelo 90 % uporabnikov urejeno stalno prebivališče. Ob evalvaciji/izstopu iz 
programa ni podatkov o urejenosti stalnega prebivališča.  
 



Urejenost osebnih dokumentov 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo, ker so nepopolni. Izvajalci programa v dodatni razlagi k vrnjenim 
vprašalnikom/dokumentacijam in protokolu za izvajalce, omenjajo, da se tedensko srečujejo 
z urejanjem osebnih dokumentov. Vendar tega ne beleţijo posebej v dokumentacije o 
uporabnikih, temveč zgolj v bazo postopkov dela, v rubriko individualno delo ali pa stvari 
urejajo v času deţuranja dnevnega centra in beleţijo pod rubriko specifični postopki. Zato ti 
podatki niso razvidni. 
 
Preglednica 7.5: Urejeni osebni dokumenti ob vstopu 

 
število % 

da 49 81,67 

ne 11 18,33 

Skupaj 60 100 

 
Osebne dokumente je imela ob vstopu urejena večina uporabnikov (slabih 92 %). Ob 
evalvaciji/izstopu iz programa ni podatkov o urejenosti osebnih dokumentov.  
 
Zaposlitev 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo, ker so nepopolni. 
 
Večina uporabnikov je ob vstopu v program brezposelna (81 %), polovica je kot zaposlitveni 
status navedla drugo (večina teh prodaja časopis Kralji ulice ali pa so na delovni 
rehabilitaciji), dobra tretjina pa opravlja priloţnostno plačano delo.  
Ob evalvaciji/izstopu iz programa ni podanih podatkov o zaposlitvenem statusu uporabnikov. 
 
Preglednica 7.6: Zaposlitev uporabnikov ob vstopu  

  

odgovori da
 

N število  %  

VSTOP 

Opravlja plačano delo 2 4,76 42 

Opravlja priloţnostno plačano delo 15 34,09 44 

Se šola 4 9,76 41 

Je brezposeln 43 81,13 53 

Je delovno nezmoţen 7 16,28 43 

Je upokojen 4 9,30 43 

Opravlja neplačana gospodinjska dela, skrbi za otroke in druge 2 4,76 42 

Drugo 19 50,00 38 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o zaposlitvi odgovorili z da, deleţ 
teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki so odgovarjali na 
vprašanja.  
 

Izboljšanje/vzdrţevanje zdravstvenega stanja 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo, ker so nepopolni. 
 
Zdravstvene teţave  
Ob vstopu je imelo nekaj več kot 28 % uporabnikov kronično bolezen, 27,6 % uporabnikov je 
imelo telesne poškodbe, slabih 18 % so predstavljali uporabniki z drugimi, neopredeljenimi 
zdravstvenimi teţavami, nekaj več kot 15 % uporabnikov pa je imelo teţave v duševnem 
zdravju.  



Zdravstvene teţave je imelo ob vstopu 34 uporabnikov (55,7 % vseh uporabnikov), ob 
evalvaciji/izstopu iz programa pa ni podanih podatkov o zdravstvenih teţavah uporabnikov. 
 
Preglednica 7.7: Zdravstvene teţave uporabnika ob evalvaciji/izstopu 

 

odgovori da 

N število  %  

EVALVACIJA/IZSTOP 

telesne poškodbe 16 27,59 58 

teţave v duševnem zdravju 9 15,52 58 

motnje v duševnem razvoju 1 1,72 58 

gibalna oviranost 7 12,07 58 

kronična bolezen 16 28,07 57 

drugo 6 17,65 34 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o zdravstvenih teţavah odgovorili z 
da, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki so odgovarjali 
na vprašanja.  

 
O dostopnosti uporabnika do zdravstvenih storitev so na voljo le podatki ob evalvaciji 
oziroma ob izstopu iz programa, saj ob vstopu v program ni podanih podatkov o dostopnosti 
uporabnikov do zdravstvenih storitev. Primerjava med vstopom in evalvacijo/izstopom iz 
programa tako ni mogoča.  
Ob evalvaciji/izstopu iz programa je nekaj več kot 60 % uporabnikov poročalo, da so v 
preteklem letu obiskali zdravnika, o jemanju zdravil pa je poročala dobra polovica 
uporabnikov. Bolnišnico je obiskalo nekaj manj kot 30 % uporabnikov, pomoči zdravnika pa 
ni moglo dobiti 19 % uporabnikov.  
 
Preglednica 7.8: Dostopnost uporabnika do zdravstvenih storitev ob evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da 

N število  %  

EVALVACIJA/IZSTOP 

Ali ste v preteklem letu bili pri zdravniku? 35 60,34 58 

Ali ste v preteklem letu bili v bolnišnici? 17 29,31 58 

Ali ste v preteklem letu jemali zdravila? 33 55,93 59 

Ali ste v preteklem letu ţeleli pomoč zdravnika, pa je niste mogli 
dobiti? 

11 18,97 58 

Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o dostopnosti do zdravstvenih 
storitev odgovorili z da, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh 
uporabnikov, ki so odgovarjali na vprašanja.  

 
Tudi ocena zadovoljstva uporabnikov s svojim telesnim zdravstvenim stanjem je na voljo le 
ob evalvaciji/izstopu iz programa, saj ob vstopu v program ti podatki niso podani. Primerjava 
med vstopom in evalvacijo/izstopom iz programa tako ni mogoča.  
Uporabniki so zadovoljstvo s telesnim zdravstvenim stanjem ocenjevali na lestvici od 1 do 5, 
kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. Ugotavljamo, da so ob 
evalvaciji/izstopu uporabniki s svojim telesnim zdravjem srednje zadovoljni (AS = 3,50). 
 
Preglednica 7.9: Zadovoljstvo z zdravstvenim stanjem  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako ste zadovoljni s telesnim zdravstvenim stanjem? vstop / / / / / / / 

Kako ste zadovoljni s telesnim zdravstvenim stanjem? 
evalvacija/izstop 

60 3,47 4 4 1,07 1 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor).  

 



Abstinenca  
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo, ker so nepopolni. 
 
Uporabniki so ob vstopu in ob evalvaciji oziroma izstopu navedli, kako pogosto so v zadnjem 
tednu zauţili navedene substance. Za potrebe analize smo zdruţili odgovore enkrat, dvakrat, 
več kot dvakrat ter vsak dan vsaj enkrat v odgovor da (v zadnjem tednu sem zauţil 
navedeno substanco), nikoli pa v odgovor ne (v zadnjem tednu nisem nikoli zauţil navedene 
substance).  
O uţivanju različnih substanc so na voljo le podatki ob evalvaciji oziroma ob izstopu iz 
programa, saj ob vstopu v program izvajalec teh podatkov ni navedel. Primerjava med 
vstopom in evalvacijo/izstopom iz programa tako ni mogoča.  
 
Preglednica 7.10: Uţivanje različnih substanc v preteklem tednu  

  

odgovori da 

N število  %  

EVALVACIJA / IZSTOP 

alkohol 31 53,45 58 

pomirjevala 17 29,31 58 

kanabis 22 37,93 58 

heroin 13 22,03 59 

kokain 12 20,69 58 

drugo 8 25,81 31 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o uţivanju posameznih substanc 
odgovorili z da, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki 
so odgovarjali na vprašanja.  

 
Podatki kaţejo, da je dobra polovica uporabnikov ob evalvaciji/izstopu uţivala alkohol, 38 % 
uporabnikov je uţivalo kanabis, slabih 30 % pa pomirjevala. Heroin, kokain in druge 
substance je uţivalo po nekaj več kot 20 % uporabnikov.  
Ob vstopu v program so bili uporabniki vprašani še o teţavah z alkoholom in prepovedanimi 
drogami, vendar pa ti podatki niso na voljo. 
 
Pridobitev prehrambenih in higienskih navad 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo, ker so nepopolni. 
Ocena higienskih navad uporabnika je bila pridobljena na podlagi dokumentacije o 
uporabniku (ocene so bile podane na lestvici od 1 (zelo slabe) do 5 (zelo dobre)).  
Podatkov o higienskih navadah uporabnikov, tako ob vstopu v program kot ob 
evalvaciji/izstopu iz programa, izvajalec ni navedel. 
 
Ureditev druţinskega ţivljenja 
 
Uporabniki so ocenjevali pogostost stikov z druţinskimi člani na lestvici od 1 (nimam stikov) 
do 6 (vsak dan), zadovoljstvo s temi stiki pa na lestvici od 1 (zelo nezadovoljen) do 5 (zelo 
zadovoljen). 
Podatki o oceni pogostosti stikov in zadovoljstvu uporabnikov z njimi so na voljo le ob 
evalvaciji /izstopu iz programa. Primerjava z vstopom tako ni mogoča. 
 



Preglednica 7.11: Ocena pogostosti stikov z druţino in zadovoljstvo s temi stiki  

 
 

N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako pogosto imate stike s svojimi otroki? 
vstop / / / / / / / 

izstop 18 2,83 3 3 1,15 1 5 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop / / / / / / / 

izstop 20 2,75 2,5 1 1,45 1 5 

Kako pogosto imate stike s svojimi starši? 
vstop / / / / / / / 

izstop 45 2,89 3 1 1,53 1 5 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop / / / / / / / 

izstop 44 2,84 3 4 1,29 1 5 

Kako pogosto imate stike s svojimi sorodniki? 
vstop / / / / / / / 

izstop 53 2,09 2 1 1,11 1 5 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop / / / / / / / 

izstop 53 3,04 3 4 1,41 1 5 
Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor).  

 
Ob evalvaciji/izstopu imajo uporabniki s svojimi otroki srednje pogoste stike (v povprečju več 
kot vsaj enkrat letno, vendar manj kot enkrat mesečno), s to vrsto stikov pa so bolj 
nezadovoljni kot zadovoljni.  
Pogostost stikov s starši je v povprečju zelo podobna stikom z otroki, s to vrsto stikov pa so 
uporabniki niti nezadovoljni niti zadovoljni. 
S sorodniki imajo uporabniki najmanj pogoste stike (vsaj enkrat letno), s to vrsto stikov pa 
niso niti nezadovoljni niti zadovoljni. 
 
Pridobitev izobrazbe 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo, ker so nepopolni. 
 
Podatki o stopnji doseţene izobrazbe uporabnikov so na voljo le ob vstopu v program. 
Ugotavljamo, da ima dobrih 39 % uporabnikov dokončano poklicno šolo, skoraj 30 % 
uporabnikov ima osnovnošolsko izobrazbo, 18 % uporabnikov pa srednješolsko. Štirje 
uporabniki nimajo dokončane osnovne šole, prav toliko uporabnikov pa ima dokončano višjo 
šolo ali več. 
 
Preglednica 7.12: Izobrazba uporabnika ob vstopu v program  

 
število % 

nedokončana OŠ 4 6,56 

dokončana OŠ 18 29,51 

poklicna šola 24 39,34 

štiriletna srednja šola 11 18,03 

višja šola ali več 4 6,56 

Total 61 100 

 
Zaupanje med uporabniki in zaposlenimi 
 
Uporabniki so ob evalvaciji/izstopu ocenjevali občutek varnosti v programu, zaupanje osebju 
in informiranje s strani osebja na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo malo, 5 pa zelo veliko. 
 



Preglednica 7.13: Moţnost zaupanja osebju in ocena informiranja uporabnikov  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

V kolikšni meri se pri nas počutite varne? 58 4,38 5 5 0,83 2 5 

V kolikšni meri lahko zaupate našemu osebju? 59 4,44 5 5 0,73 3 5 

V kolikšni meri vas je osebje informiralo tudi o drugih 
moţnostih oziroma drugih programih? 

59 4,00 4 5 1,16 1 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor).  

 
Uporabniki programa ocenjujejo občutek varnosti v programu kot precej veliko (AS =4,38) 
osebju zaupajo še nekoliko bolj (AS=4,38), informiranje o drugih moţnostih oziroma drugih 
programih, ki so ga bili deleţni od osebja pa ocenjujejo kot veliko (AS=4). 
 
Pozitivna javna podoba 
 
Podatkov o medijskih objavah v programu ne beleţijo sprotno in jih bodo začeli beleţiti s 1. 
1. 2012. Sicer pa poročajo, da jih mesečno kontaktirajo novinarji iz tiskanih medijev ali 
televizije za stvari vezane na brezdomstvo ali pa na programe, ki jih izvajajo.  
 
Podatkov o izvedbi strokovnih predavanj s področja delovanja programa nam niso 
posredovali.  
 
Prepoznavnost programa s strani uporabnikov (ciljne populacije, zainteresirane 
javnosti) 
 
Večina uporabnikov je dobila informacije o moţnosti vključitve v program od prijateljev in 
znancev (dobrih 87 % uporabnikov), slabih 29 % uporabnikov je o programu izvedelo drugje 
(večinoma na društvu Stigma ali na ulici), skoraj 24 % uporabnikov pa je za program izvedelo 
iz časopisov oziroma letakov. 
Za vstop v program so se vsi uporabniki odločili sami.  
 
Preglednica 7.14: Informacije o moţnosti vključitve v program 

  
odgovori da 

N število  %  

starši 2 4,88 41 

prijatelji, znanci 48 87,27 55 

CSD 3 7,14 42 

časopisi, letaki 10 23,81 42 

internet 4 9,52 42 

drugje 10 28,57 35 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o moţnosti vključitve v program 
odgovorili z da, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki 
so odgovarjali na vprašanja.  

 
Povezava z lokalno skupnostjo 
 
V letu 2011 so v programu izvedli 12 skupnih akciji z lokalnim okoljem.  
Organizirali so razstavo likovne sekcije v knjiţnici ter kulturno umetniškim društvom. Ravno 
tako so sodelovali z gledališko skupino ter na festivalu.  
 
S športno sekcijo so sodelovali na turnirju na Pedagoški fakulteti, odigrali so tekmo z 
zaporniki ljubljanskih in koprskih zaporov, sodelovali so na turnirju na Veliki Planini, v Murski 
Soboti, Novi Gorici in Celju. V mesecu marcu so organizirali izborno tekmo za svetovno 
prvenstvo v Franciji. 



Sodelovanje prostovoljcev 
 
V obravnavanem obdobju je v programu sodelovalo devet prostovoljcev (v deleţu med vsemi 
izvajalci to predstavlja 56 %. Noben uporabnik (kar predstavlja nič odstotkov vseh 
uporabnikov) ni bil v programu hkrati tudi prostovoljec.. 
 
Dostopnost do storitev 
 
Urnik programa kaţe na to, da je program na voljo uporabnikom osem ur. 
 
Zadovoljstvo z urnikom programa so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 
pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. 
 
Preglednica 7.15: Zadovoljstvo z urnikom programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako zadovoljni ste z urnikom, ko smo vam na voljo? 59 4,22 4 4 0,95 1 6 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor).  

 
Uporabniki so bili ob evalvaciji/izstopu v povprečju precej zadovoljni z urnikom programa 
(AS=4,20).  
Na podlagi dokumentacije o uporabniku pa ugotavljamo, da je z urnikom programa 
zadovoljnih 83 % uporabnikov.  
 
 



VII. Društvo za pomoč in samopomoč Ţelva – Eureka Ţalec: Zavetišče za 
brezdomce »Ţelva« 

 
 
Podatki o programu (osnovni opis), podatki o finančnih virih in odhodkih ter podatki o 
postopkih se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011. Podatki, ki jih zbiramo z 
vprašalniki za uporabnike, se nanašajo na tiste uporabnike, ki so bili v program vključeni 
kadarkoli med 1. 1. 2011 in 30. 6. 2011. 
 
 
1. PODATKI O PROGRAMU 
 
 
1.1. Naziv organizacije: Društvo za pomoč in samopomoč Ţelva – Eureka Ţalec 
 
1.2. Naslov, št. pošte in kraj: Levstikova 15, 3310 Ţalec 
 
1.3. Socialnovarstveni program: Zavetišče za brezdomce »Ţelva« 
 
1.4. Razpisno področje: JSVP 6 
 
1.5. Pravnoorganizacijska oblika: društvo 
 
1.6. Odgovorna oseba v organizaciji: Natalija Zupančič 
 
1.7. Strokovni vodja/odgovorni nosilec programa: mag. Rastislav Knez 
 
1.8. Začetek izvajanja programa – mesec in leto: november 2005 
 

 
2. VIRI PROGRAMOV (iz poročila za obdobje 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011) 
 
 

2.1. Viri financiranja oziroma vsi sofinancerji programa, odobrena sredstva za 
izvajanje programa v letu 2011 ter višina sredstev prejetih za to obdobje: 

Prihodki programa* 

 Vsa prejeta sredstva po sklenjenih pogodbah 

Sofinancer programa EUR % 

MDDSZ 24.596,87 40,98 

Občina (Ţalec in druge občine) 10.724,34 17,87 

donacije  310,00 0,52 

FIHO  0 0 

ZRSZ 10.710,18 17,84 

drugi proračunski viri (navedite) 0 0 

Članarine 0 0 

drugi viri (prispevki uporabnikov 
zavetišča in lastna sredstva) 

13.680,09 22,79 

S K U P A J  60.021,48 100 
*Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno. 

 



2.2. Vsi odhodki programa v obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011: V prva dva stolpca 
vnesemo vse odhodke (znesek, odstotek); v druga dva pa tiste, ki so kriti iz sredstev 
javnega razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2011, ki so jih 
prejeli od Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011: 

ODHODKI PROGRAMA Znesek v 
EUR 

skupaj 

%* 
Znesek v 
EUR od 
MDDSZ 

% 

Stroški materiala skupaj 1.147,32 2,53 0 0 

od tega  
– energija (osvetlitev in ogrevanje 
prostorov) 

1.147,32 2,53 0 0 

– stroški drugega materiala  0 0 0 0 

     

Stroški storitev skupaj 2.385,81 5,25 1.752,36 7,12 

od tega 
– najemnina lokacija 1 

0 0 0 0 

– najemnina lokacija 2 0 0 0 0 

– prevozni stroški, telefonski stroški 1.118,19 2,46 484,74 1,97 

– povračila stroškov zaposlenim  0 0 0 0 

– stroški storitev fizičnih oseb 
(pogodbe) 

1.267,62 2,79 1.267,62 5,15 

– stroški drugih storitev  0 0 0 0 

     

Stroški dela – skupaj  37.108,33 81,72 22.844,51 92,88 

od tega 
– plače zaposlenih 

21.320,38 46,95 12.838,62 52,20 

– prejemki, ki imajo naravo 
 plač (regres za letni dopust, jubilejne 
 nagrade, 13. plača,…) 

2.768,00 6,10 1.384,00 5,63 

ostale finančne nagrade 0 0 0 0 

prevoz na delo, stroški prehrane 3.028,44 6,67 1.006,96 4,09 

– delodajalčeve dajatve za socialno 
varnost 

9.991,51 22,00 7.614,93 30,96 

     

Stroški povezani z delom 
prostovoljcev – skupaj 

0 0 0 0 

Od tega: 
– nagrade 

0 0 0 0 

– potni stroški 0 0 0 0 

– drugo  0 0 0 0 

     

Amortizacijski stroški 0 0 0 0 

Drugi stroški 4.766,82 10,50 0 0 

     

SKUPAJ VSI ODHODKI 45.408,28 100 24.596,87 100 
*Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno in prosimo ne pozabite izpolniti tudi vmesne odstotke na dve 
decimalki natančno. 

 
Preostanek sredstev v programu je 14.613,20 EUR. 



2.3. Kadrovski viri 

 
a. Izvajalci programa  
(Predstavimo število zaposlenih za nedoločen in določen čas na dan 30. 6. 2011; v stolpcu 's 
strok. izpitom' vnesemo število tistih, ki imajo strokovni izpit na področju socialnega varstva.) 
 Zaposleni s polnim 

delovnim časom 
Zaposleni s krajšim 
delovnim časom 

Zaposleni preko 
javnih del* 

Skupaj 

 s strok. 
izpitom 

brez strok. 
izpita 

s strok. 
izpitom 

brez strok. 
izpita 

  

z VIII. 
stopnjo ali 
več 

1 0 0 0 0 1 

s VII. 
stopnjo 

0 0 1**  0 0 1 

s VI. stopnjo 0 1 0 0 0 1 

s V. stopnjo 
ali manj 

0 1 0 0 2 3 

Skupaj 1 2 1 0 2 6 
*Ne glede na dolţino delovnega časa. Prosimo vpišite pod tabelo, če ima kateri javni delavec strokovni izpit po 69. členu ZSV. 
**Zaposlen 16 ur mesečno. 

 
b. Izvajalci programa: predstavimo število drugih plačanih izvajalcev in prostovoljcev v 

obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011, vsak se šteje samo enkrat 
 Število različnih 

izvajalcev 
Število opravljenih ur Število opravljenih 

storitev* 

drugi plačani izvajalci** 3 30 / 

Prostovoljci 17 618  0 
* Ti podatki se nanašajo na tiste storitve drugih plačanih izvajalcev, ki niso plačane po urah ampak po storitvi. 
** Drugi plačani izvajalci so npr. supervizorji, delavci v zunanjih računovodskih servisih. 
/ - ni podatka 

 
c. Financiranje kadra s strani MDDSZ (MDDSZ financira naslednje vrste in št. kadrov....) 
Vrsta kadrov Št. financiranih zaposlitev po pogodbi z MDDSZ 

strokovni vodja 1 

strokovni delavec 0 

laični delavec s VI. in VII. stopnjo izobrazbe 1 

laični delavec z do vključno V. stopnjo izobrazbe 0 

 
d. Ustreznost kadra glede na financiranje (Preverimo, ali v programu res dela toliko kadra in  
take vrste kader, za katerega s pogodbo MDDSZ zagotavlja financiranje).  
 
V programu je glede na pogodbo z MDDSZ zaposlen ustrezen kader. 
 

2.4. Uporabniki 

 
a. Podatki o uporabnikih (nanašajo se na obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011)  
skupno število različnih uporabnikov (en uporabnik se šteje samo enkrat) 24 

– od tega rednih uporabnikov 15 

– od tega občasnih uporabnikov 9 

povprečno število uporabnikov na mesec 16,33 

kapaciteta programa (število razpoloţljivih postelj*)  12 
* Izpolnjujejo samo izvajalci tistih programov, ki uporabnikom nudijo nastanitve oz. prenočitve. 

 



Podatki v spodnji preglednici se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 
Mesec Skupaj število 

vključenih 
uporabnikov  

Število vključenih 
uporabnikov pod 

18 let 

Vsi uporabniki: 
Povprečno 
število ur 
aktivne* 

vključenosti 
enega 

uporabnika na 
mesec 

 

Uporabniki pod 
18 let: 

Povprečno 
število ur 
aktivne

*
 

vključenosti 
enega 

uporabnika na 
mesec 

januar  14 0 108,04 0 

februar  15 0 86,07 0 

marec  20 0 89,76 0 

april  17 0 81,96 0 

maj  13 0 87,71 0 

junij 19 0 80,73 0 

povprečno 
število na 
mesec** 

16,33 0 89,05 0 

*Aktivna vključenost pomeni, da je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti programa. To pomeni, da pri programih, ki 

uporabnikom nudijo bivanje, ne vpisujemo 720 ur na mesec, ampak število ur aktivne vključenosti uporabnika v program na 
mesec. 
**Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno. 

 
b. Povprečno število nočitev na mesec (izpolnijo samo izvajalci programov, ki uporabnikom  
nudijo nastanitve oz. prenočitve, npr. materinski domovi, stanovanjske skupine, 
zavetišča,…): 246,33. 

 
c. Ciljna skupina uporabnikov (značilnosti uporabnikov, ki jim je namenjen program): 

 po spolu: Ciljna skupina po spolu v programu ni posebej določena. Sprejemajo tako 
moške kot ţenske. 

 po starostnih skupinah (do pod 18 let; 18 do pod 65; 65 in več): Starostnih omejitev v 
programu ni. 

 glede na problem(e), ki ga/jih imajo: Program je namenjen vsem občanom (tudi 
prebivalcem drugih občin), ki so ostali brez bivališča ali so ţe prej ţiveli na ulici oz. v 
neprimernih bivališčih; uporabnikom programov, ki jih sicer izvaja organizacija 
(posebej tistim, ki se odločijo za vzpostavitev abstinence brez medikamentozne 
terapije); uporabnikom nedovoljenih drog, ki so začasno ostali brez bivališča.  

 druţinske razmere in socialno omreţje (zakonski stan, partnerstvo, odnosi s 
sorodniki, prijatelji, znanci,…): Posebnih značilnosti glede na druţinske razmere 
nimajo navedenih. 

 druge pomembne značilnosti: Druge pomembne značilnosti niso navedene. 
 
d. Populacija, ki je bila v letu 2011 vključena v program: 

 po spolu: V program je bilo v prvem polletju leta 2011 vključenih 14 moških in ena 
ţenska.  

 po starostnih skupinah (do pod 18 let; 18 do pod 65; 65 in več): V programu ni mlajših 
oseb od 18 let. Vsi vključeni v program so stari med 18 in 65 let. Povprečna starost 
vključenih uporabnikov je 38,6 let.  

 glede na problem(e), ki ga/jih imajo: Vključeni uporabniki programa so brezdomci, ki 
nimajo drugih moţnosti bivanja; pred vključitvijo v program so ţiveli na ulici, v 
zapuščenih avtomobilih, po stopniščih. So izključeni iz socialne mreţe. Večinoma 
uţivajo dovoljene pa tudi nedovoljene droge; prisotna je predvsem politoksikomanija; 
so večinoma brezposelni in nezaposljivi; prisotna je nemotiviranost za spremembe, 
rigidnost v razmišljanju in vedenju, zdravstveni problemi, teţave v duševnem zdravju, 
teţave v vedenju, kognitivne motnje, motnje čustvovanja in razpoloţenja. Vključeni so 



tudi uporabniki z dvojnimi diagnozami, storilci prekrškov in kaznivih dejanj. Večina jih 
je bila ţe pred vključitvijo vključena v druge programe, ki jih izvaja organizacija; okrog 
40 % jih prihaja iz območij izven občine, v kateri je lociran program.  

 druţinske razmere in socialno omreţje (zakonski stan, partnerstvo, odnosi s 
sorodniki, prijatelji, znanci,…): Vsi vključeni uporabniki so neporočeni oz. so ţe pred 
vključitvijo ţiveli brez partnerja. S sorodniki imajo občasne odnose, sicer pa so bili 
večinoma tako uporabniki kot njihovi svojci ţe obravnavani na centrih za socialno 
delo. Večinoma imajo tudi prijatelji uporabnikov podobne teţave kot oni sami. Večina 
uporabnikov ima le malo stikov z drugimi ljudmi izven programa. Večinoma gre za 
stike z različnimi sluţbami, kjer iščejo pomoč, za stike s svojci in v redkih primerih z 
delodajalci.  

 druge pomembne značilnosti: Drugih pomembnih značilnosti v programu niso 
navajali. 

 
e. Vključenost načrtovane populacije v program (primerjavo med načrtovano in dejansko  
vključeno populacijo naredimo na podlagi opisa načrtovane populacije, kot jo pripravijo 
izvajalci programov in analize demografskih podatkov, podatkov o socialnem omreţju in 
druţinskih razmerah iz vprašalnikov; o pomanjkljivostih se pogovorimo ob obisku). 

 
Glede na opis problemov je v program vključena ciljna skupina uporabnikov.  
 
 
3. POSTOPKI V PROGRAMIH  
 
 
a. Predstavite tiste postopke, ki so v programu opredeljeni kot specifični (navedite postopke  
in morebitne opise, razlage). 
 

Specifični postopki so: psihodiagnostika, krizna namestitev, informiranje, delo s svojci. 
 
b. V preglednici prikaţemo ure uporabljenega časa (človek ure) za posamezen postopek  
oz. skupino postopkov v obdobju 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011.* 

Št. 
postopka 

Ime postopka 

Čas porabljen za 
postopek (človek–
ure)** 

Število izvajanj 
postopka v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 

ure % 

1 informativni razgovor 4,75 0,13 9 13 

2 svetovalni razgovor 197,75 5,41 173 13 

3 
uvodni pogovor pred 
morebitnim sprejemom 

4,50 0,12 8 6 

4 

sprejem, nastanitev, 
priprava dogovora, 
sprejemnega in osebnega 
lista stanovalca 

4,50 0,12 4 5 

5 
oblikovanje in evalvacija 
individualnega načrta 

44,75 1,23 61 14 

6 
pritoţbeni postopek – 
pisanje in vodenje 
opominov 

1,25 0,03 3 3 

7 

priprava dopisa, izdaja 
potrdila, zapisovanje in 
urejanje dokumentacije o 
stanovalcih 

38,50 1,05 50 14 

8 
zaključni svetovalni 
razgovori in odpust 

0,75 0,02 1 5 

9 
spremstvo in 
zagovorništvo 

3,25 0,09 7 5 



Št. 
postopka 

Ime postopka 

Čas porabljen za 
postopek (človek–
ure)** 

Število izvajanj 
postopka v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 

ure % 

10 dnevna izdaja denarja 1,00 0,03 4 3 

11 
razdeljevanje obrokov 
hrane 

471,75 12,91 669 15 

12 zagotavljanje higiene 137,00 3,76 168 14 

13 zdravstvena pomoč 15,75 0,43 57 11 

14 delitev zdravil 23,25 0,64 87 7 

15 

nudenje pomoči pri 
urejanju zdravstvenega 
zavarovanja, osebnih 
dokumentov, pri iskanju 
bivalnih prostorov in pri 
iskanju zaposlitve 

41,50 1,14 96 15 

16 
priprava in vodenje 
skupnih sestankov s 
stanovalci 

28,75 0,79 31 14 

17 
priprava in vodenje 
timskih sestankov znotraj 
enote 

1,75 0,05 5 0 

18 
medinstitucionalno 
sodelovanje 

13,00 0,36 20 10 

19 

priprava in vodenje 
delavnic, delovnih akcij in 
drugih druţabnih in 
prostočasnih aktivnosti, 
neformalni pogovori 

383,00 10,48 542 15 

20 
posredovanje v konfliktnih 
situacijah, pregled terena, 
krizne intervencije 

42,00 1,15 110 12 

100-199 specifični postopki 76,75 2,10 149 24 

200-299 strokovno delo 39,50 1,08 28  

300-399 organizacijsko delo 145,25 3,98 249  

400-499 druga dela 1.485,75 40,67 1041  

500-599 
delo posredno za 
uporabnika 

439,50 12,03 906  

600-699 
delo z anonimnimi 
uporabniki – storitve  

7,50 0,21 14  

Skupaj  3.653,00 100 4.492 24 
*Podatke lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
»poročila« in med »poročili« v sredinskem razdelku poročilo številka 8. 
**Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno. 

 
c. Skupen seštevek ur ter števila izvajanj postopkov za vse postopke od 1-99. 

Št. 
postopka 

Ime postopka 
Čas porabljen za 
postopke (človek–
ure) 

Število izvajanj 
postopkov v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov* 

1-99 Skupni postopki skupaj 1.458,75 2.105 21 
*Podatek lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
izračune« in med »izračuni« zadnjega: »Stevilo_vkljucenih_uporabnikov_mladoletnih_polnoletnih_na_obdobje1«.  
 



d. Predstavite tiste postopke, ki jih v programu izvajate z anonimnimi uporabniki (storitve)  
(navedite postopke in morebitne opise, razlage in število izvajanj). Po potrebi dodajte nove 
vrstice v tabelo.* 

Št. 
postopka 

Ime postopka 
Čas porabljen za 
postopke (človek–
ure) 

Število izvajanj 
postopkov v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 
(število izvedenih 
storitev)** 

600** 
AU- telefonsko 
svetovanje 

0,50 2 2 

601 AU- predavanja 0 0 0 

602 
AU- uvodni pogovor o 
moţnostih namestitve 

1,75 5 5 

603 
AU- zbiranje in 
razdeljevanje obleke in 
obutve 

0,25 1 1 

605 
AU- neformalno druţenje 
in razgovor 

5,00 6 6 

600-699 
skupaj- delo z 
anonimnimi uporabniki- 
storitve 

7,50 14 14 

*Podatke lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
»poročila« in med »poročili« v sredinskem razdelku poročilo številka 7. 
**Ta podatek pri kategoriji postopkov 600-699 pomeni število izvedenih storitev in ne števila uporabnikov, saj je baza 
sprogramirana pri rubriki 600-699 na način, da šteje vsakega uporabnika po večkrat.  

 
e. Interpretacija točk od »a« do »d« 
V programu izvajajo štiri specifične postopke: krizne namestitve, informiranje, delo s svojci in 
psihodiagnostiko. Ugotavljamo, da je potrebno razmisliti, v čem se informiranje razlikuje od 
informativnega razgovora, ki je določen kot skupen, splošen postopek. Menimo, da se ta dva 
postopka prekrivata. V programu so namreč splošni postopek informativnega razgovora 
uporabljali zgolj ob prvem razgovoru. Sicer izvajajo vse splošne, skupaj določene postopke 
(nekatere med njimi res v manjši meri). Ugotovili smo, da so v bazi beleţili še dva skupna 
postopka, ki sta bila predvidena v prvotni verziji postopkov, vendar smo jih kasneje premestili 
v specifične zgolj za tiste programe, ki so jih izvajali. Za postopke skupaj z uporabnikom 
(splošni, specifični in delo z anonimnimi uporabniki) porabijo manj kot polovico časa (42,23 
%). Izvajalci programa pojasnjujejo, da se uporabniki vključujejo tudi v druga dela 
(vzdrţevanje, čiščenje, pranje, prevozi oblačil, nabava opreme), ki pa v sistemu vodenja 
postopkov niso predvidena kot dela z uporabniki. Navajajo tudi, da se večina uporabnikov 
vključuje kot prostovoljci v različna dela in da tega ne beleţijo pri postopku 19 (delavnice, 
neformalni pogovor), ampak pri delih posredno za uporabnika. Poleg tega so lahko 
uporabniki vključeni tudi takrat, ko sicer beleţijo druga dela – varovanje in nočno deţurstvo, 
kadar delavci nudijo podporo v obliki neformalnih razgovorov. 
Sam konkreten podatek oz. deleţ za neposredno delo z uporabniki pa ob dodatni obrazloţitvi 
izvajalcev programov nakazuje, da bi njihovo neposredno vključenost v postopke morali 
beleţiti na drugačen način – predlagamo nov specifičen postopek, ki bi potem pokazal realno 
sliko vključenosti uporabnikov (v programu sicer ocenjujejo, da so uporabniki prisotni v okrog 
70 % postopkov). Če uporabniki sodelujejo pri izvedbi delavnic in v neformalnih pogovorih, 
pa je to ravno tako nujno potrebno beleţiti pri ustreznem splošnem postopku. 
 
 



4. CILJI PROGRAMOV 
 
 
a. Opredelitev ciljev programa (v alinejah) 
V programu samem navajajo naslednje cilje: 

 zagotovitev ustreznih bivalnih ter higienskih pogojev; 

 spoštovanje in upoštevanje pravil programa, kar predstavlja odgovorno vedenje v 
prostorih (podpis dogovora od namestitvi); 

 urejanje socialne situacije posameznika; 

 odkriti pričakovanja uporabnika glede lastnih sprememb z namenom ustreznega 
načrtovanja 

 urejanje drugih teţav, ki so pri uporabniku manj ali bolj evidentne (uţivanje drog, 
alkohola, nezdravljene psihoze…); 

 naloge v smislu sprejemanja odgovornosti; 

 samonadzor dnevnih aktivnosti; 

 učenje konstruktivnega preţivljanja prostega časa (delovna terapija - vsebinsko in 
časovno strukturirana); 

 urejanje medosebnih odnosov uporabnika z bliţnjimi z namenom osebnostne ureditve 
in vrnitve domov; 

 individualno načrtovanje ter izvedba aktivnosti na podlagi terapevtskega dogovora; 

 v dolgoročnem smislu je glavni cilj vrnitev v samostojno ţivljenje, nazaj k svojcem, 
pridobitev stanovanja in odgovorno ţivljenje oz. bistveno spremeniti njihovo kvaliteto 
ţivljenja v pozitivni smeri. 
 

b. Povezava s kriteriji za evalviranje (opisna ocena, ali so cilji programa 'pokriti' s kriteriji) 
Kriteriji, predvideni za programe Cilji, ki sovpadajo s kriteriji 

zadovoljstvo uporabnikov 
ta cilj ni eksplicitno izpostavljen, so pa v programu 
navedli, da je pomemben del njihovega dela 
povezan s tem, da so uporabniki zadovoljni 

urejeno zdravstveno zavarovanje urejanje socialne situacije posameznika 

urejeno stalno prebivališče urejanje socialne situacije posameznika 

urejenost osebnih dokumentov urejanje socialne situacije posameznika 

zaposlitev 
vrnitev v samostojno ţivljenje;odgovorno ţivljenje 
oz. bistveno spremeniti kvaliteto ţivljenja v 
pozitivni smeri 

izboljšanje (vzdrţevanje zdravstvenega stanja) 
urejanje drugih teţav, ki so pri uporabniku bolj ali 
manj evidentne (uţivanje drog, alkohola, 
nezdravljene psihoze,…)  

abstinenca ne 

pridobitev prehrambenih in higienskih navad 
zagotovitev ustreznih bivalnih in higienskih 
pogojev 

ureditev druţinskega ţivljenja 
urejanje medosebnih odnosov uporabnika z 
bliţnjimi z namenom osebnostne ureditve in 
vrnitve domov 

pridobitev izobrazbe 
vrnitev v samostojno ţivljenje…in odgovorno 
ţivljenje oz. bistveno spremeniti kvaliteto ţivljenja 
v pozitivni smeri 

zaupanje med uporabniki in zaposlenimi 
*ta cilj v programu sicer ni naveden kot eksplicitni 
cilj, vendar izvajalci navajajo, da je to osnova 
njihovega dela 

pozitivna javna podoba ne 

prepoznavnost programa s strani uporabnikov 
(ciljne populacije in zainteresirane javnosti) 

ne 

povezava z lokalno skupnostjo ne 

sodelovanje prostovoljcev naloge v smislu sprejemanja odgovornosti 

dostopnost do storitev ne 



Ugotavljamo, da v programu prevladujejo cilji, ki so t. i. procesni cilji (vezani na način izvedbe 
dela v programu), manj pa je takih, ki so vezani neposredno na učinke za uporabnika. 
Eksplicitno v programu niso navedeni cilji, ki bi sodili pod naslednje kriterije: abstinenca, 
zaupanje med uporabniki in zaposlenimi, dobro izpeljan skupni projekt, pozitivna javna 
podoba, prepoznavnost programa s strani uporabnikov (ciljne populacije in zainteresirane 
javnosti), povezava z lokalno skupnostjo, sodelovanje prostovoljcev, dostopnost do storitev. 
S kriteriji, ki so bili določeni za celotno skupino programov sprejemališč in zavetišč za 
brezdomce ter programi sprejemališč in zavetišč za brezdomne uţivalce nedovoljenih drog 
pa ni pokritih kar nekaj sicer procesnih ciljev programa, ki so konkretno vezani na uporabnika 
in individualno delo z njim: spoštovanje in upoštevanje pravil programa, odkriti pričakovanja 
uporabnika glede lastnih sprememb z namenom ustreznega načrtovanja; samonadzor 
dnevnih aktivnosti; učenje konstruktivnega preţivljanja prostega časa (delovna terapija - 
vsebinsko in časovno strukturirana). 
 
c. Zbiranje podatkov (koliko vprašalnikov posameznega tipa je bilo zbranih s strani 

izvajalcev programov)  
Izvajalec je posredoval naslednje število vprašalnikov posameznega tipa: 

 dokumentacija o programu: 1; 

 vprašalnik za uporabnike po razgovoru: 0; 

 dokumentacija za uporabnike: 15; 

 vprašalnik za uporabnike ob vstopu: 15; 

 vprašalnik za uporabnike ob izstopu oz. ob evalvaciji: 15. 
 
 
5. TEŽAVE V ORGANIZACIJAH 
 
 
a. Morebitni obstoj konfliktov med zaposlenimi o metodah, ki naj bi jih uporabljali 
Zaposleni ne navajajo, da bi obstajali konflikti, saj so pri uporabi metod kooperativni in se pri 
delu različni strokovni kadri med seboj dopolnjujejo.  
 
b. Administrativne in organizacijske ovire 
V programu omenjajo, da je pri izvedbi programa veliko tudi administrativnega dela in da 
zato občasno primanjkuje časa za delo z uporabniki.  

 
c. Posebnosti in teţave pri izvajanju programa 
Teţave so povezane predvsem s pomanjkanjem prostora, saj lokacija, na kateri deluje 
program ni ustrezna za izvedbo vseh programov, ki jih organizacija izvaja; vendar so se kljub 
temu odločili za širitev programov zaradi izraţenih potreb uporabnikov.  
 
 
6. POVZETEK IN GLAVNE UGOTOVITVE  
 
 
Viri 
 
a. Finančna sredstva 
 
Izvajalci programa so v prvem polletju leta 2011 glede na sklenjene pogodbe dobili 
60.021,48 EUR. Največji del prihodkov predstavljajo sredstva MDDSZ (40,98 %), sledijo 
prispevki občin (okrog 18 %), okrog 18 % predstavljajo prispevki ZRSZ, okrog 23 % je drugih 
virov. Tako so v nekaj manj kot 80 % finančni viri programa pridobljeni iz javnih sredstev. 
Med odhodki prevladujejo stroški dela (81,72 %), sledijo drugi stroški (10,50 %), stroški 
storitev (5,25 %), stroški materiala (2,53 %). Omeniti velja, da je bilo v prvega pol leta 



porabljenih manj sredstev kot je bilo prihodkov po pogodbah, saj je ena od občin ţe nakazala 
vsa sredstva. 
 
b. Kadrovski viri 
 
V programu so imeli na dan 30. 6. 2011 zaposlenih šest sodelavcev (trije s polnim delovnim 
časom, eden s krajšim in dva preko javnih del). Dva imata opravljen strokovni izpit s področja 
socialnega varstva. V programu je sodelovalo 17 prostovoljcev (od tega trije redno) in trije 
plačani izvajalci. Na dan 30. 6. 2011 so imeli zaposlen ustrezen kader glede na pogodbo z 
MDDSZ. 
 
c. Uporabniki 
 
V programu je bilo v prvem polletju 2011 vključenih 24 različnih uporabnikov. 15 uporabnikov 
je bilo rednih in devet občasnih uporabnikov. Vsi so bili polnoletni. V povprečju je bilo na 
mesec vključenih 16,33 uporabnikov, povprečna aktivna vključenost je bila 89,05 ur. 
Primerjava med ciljno populacijo programa glede na opis problemov ter populacijo, ki je bila 
v program dejansko vključena v prvem polletju 2011, pokaţe, da je bila v program vključena 
načrtovana populacija.  
 
Postopki 
 
V programu vodijo evidenco postopkov. Poleg vseh splošnih postopkov izvajajo še štiri 
specifične postopke: krizne namestitve, informiranje, delo s svojci in psihodiagnostiko. Pri 
tem sta specifičen postopek informiranje in splošen postopek informativni razgovor na videz 
podobna in se lahko prekrivata. V programu so do zdaj namreč kot splošen postopek 
informativni razgovor upoštevali le prve pogovore z uporabniki. Za postopke skupaj z 
uporabnikom (splošni, specifični in delo z anonimnimi uporabniki) porabijo manj kot polovico 
časa (42,23 %) časa. Iz opisa vodenja postopkov pa je razbrati, da se uporabniki dejansko 
vključujejo še v druge postopke (druga dela), vendar tega v programu ne beleţijo na ta 
način, da bi bila razvidna vključenost uporabnikov. Zato predlagamo, da bi neposredno 
vključenost uporabnikov v postopke morali beleţiti na drugačen način – predlagamo nov 
specifičen postopek, ki bi potem pokazal realno sliko vključenosti uporabnikov. Kadar 
uporabniki sodelujejo pri izvedbi delavnic in v neformalnih pogovorih, pa je to ravno tako 
nujno potrebno beleţiti pri ustreznem splošnem postopku. 
 
Cilji programa 
 
Večina ciljev je zapisanih v obliki, ki nakazuje bolj način dela v programu, kot kaj so učinki za 
uporabnika. Eksplicitno v programu niso navedeni cilji, ki bi sodili pod naslednje kriterije: 
abstinenca, zaupanje med uporabniki in zaposlenimi, dobro izpeljan skupni projekt, pozitivna 
javna podoba, prepoznavnost programa s strani uporabnikov (ciljne populacije in 
zainteresirane javnosti), povezava z lokalno skupnostjo, sodelovanje prostovoljcev, 
dostopnost do storitev. 
S kriteriji, ki so bili določeni za celotno skupino programov sprejemališč in zavetišč za 
brezdomce ter programi sprejemališč in zavetišč za brezdomne uţivalce nedovoljenih drog 
pa ni pokritih kar nekaj sicer procesnih ciljev programa, ki so konkretno vezani na uporabnika 
in individualno delo z njim: odkriti pričakovanja uporabnika glede lastnih sprememb z 
namenom ustreznega načrtovanja; samonadzor dnevnih aktivnosti; učenje konstruktivnega 
preţivljanja prostega časa (delovna terapija - vsebinsko in časovno strukturirana). 
 



Teţave 
 
Posebnih teţav pri izvajanju programa in z beleţenji podatkov za potrebe evalvacije v 
programu nimajo. Opozarjajo pa na precejšen deleţ administrativnega dela in pomanjkanje 
prostora na lokaciji, kjer izvajajo več programov.  
 
 
7. ANALIZA VPRAŠALNIKOV9 
 
 
Zadovoljstvo uporabnika 
 
Ta kriterij sicer ni bil eksplicitni cilj programa, vendar so izvajalci programa navedli, da je 
pomemben sestaven del njihovega dela, zato bomo program ocenili tudi po tem kriteriju.  
 
Uporabniki so ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa svoje zadovoljstvo s pomočjo pri 
reševanju problemov in stisk ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se jim je 
program nudil zelo malo pomoči, 5 pa zelo veliko.  
 
Preglednica 7.1: Ocena pomoči programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali bi lahko ocenili, koliko vam je ta program do sedaj 
pomagal? 

15 2,73 3 3 0,59 2 4 

Ali vam program pomaga reševati probleme, zaradi 
katerih ste se vanj vključili? 

15 3,00 3 3 0,76 2 4 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 
Ob evalvaciji (60 % anketiranih uporabnikov) oziroma ob izstopu iz programa (40 % 
anketiranih uporabnikov) so uporabniki ocenili, da jim je program do sedaj srednje malo 
pomagal (AS = 2,73), pri reševanju problemov, zaradi katerih so se vanj vključili, pa jim 
program srednje pomaga (AS = 3,00).  
 
Uporabniki menijo, da bodo verjetno s pomočjo tega programa rešili svoje probleme (AS = 
3,53; na lestvici od 1 (močno dvomim) do 5 (popolnoma sem prepričan)), menijo pa tudi, da 
bi se v podobnem poloţaju verjetno zopet odločili sodelovati v programu (AS = 3,79) in da bi 
program verjetno priporočili prijateljem in znancem (AS = 3,93).  
 
Preglednica 7.2: Zadovoljstvo z reševanjem problemov, stisk  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali menite, da boste s pomočjo tega programa rešili 
probleme, zaradi katerih ste se vključili vanj? 

15 3,53 4 4 0,64 2 4 

Če bi bili znova v podobnem poloţaju, bi se odločili, da 
spet pridete k nam? 

14 3,79 4 4 0,43 3 4 

Bi program priporočili vašim prijateljem, znancem, če bi 
bili v podobni situaciji kot vi? 

15 3,93 4 4 0,26 3 4 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 
V programu niso opravljali svetovalnih razgovorov z uporabniki, zato podatki o zadovoljstvu 
le-teh niso na voljo.  

                                                
9
 Poševnica (/) v celotnem sedmem poglavju pomeni ni podatka. 



Urejeno zdravstveno zavarovanje 
 
Ob vstopu so imeli vsi uporabniki urejeno zdravstveno zavarovanje (15 uporabnikov). 
Podatki ob evalvaciji/izstopu iz programa kaţejo, da nihče izmed uporabnikov zdravstvenega 
zavarovanja ni »izgubil«. 
 
Urejeno stalno prebivališče  
 
Ob vstopu so imeli vsi uporabniki urejeno stalno prebivališče (15 uporabnikov). Podatki ob 
evalvaciji/izstopu iz programa ne kaţejo, da bi kdo izmed uporabnikov ostal brez stalnega 
prebivališča. 
 
Urejenost osebnih dokumentov 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo. 
 
Vsi uporabniki so imeli ob vstopu v program urejene osebne dokumente.  
 
Zaposlitev 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo, ker so nepopolni. 
 
Večina uporabnikov je ob vstopu v program brezposelna (dobrih 92 %). Po en uporabnik 
opravlja plačano delo, priloţnostno plačano delo, eden se šola, en je delovno nezmoţen in 
en upokojen.  
 
Podatki o zaposlitvenem statusu uporabnikov ob evalvaciji/izstopu so dosegljivi le za tri 
(brezposelne) uporabnike, pri ostalih pa strokovni delavci podatka o zaposlitvi niso zabeleţili. 
Predvidevamo, da se status pri teh uporabnikih ni spremenil. 
 
Preglednica 7.3: Zaposlitev uporabnikov ob vstopu  

  

odgovori da
 

N število  %  

VSTOP 

opravlja plačano delo 1 25,00 4 

opravlja priloţnostno plačano delo 1 33,33 3 

se šola 1 25,00 4 

je brezposeln 13 92,86 14 

je delovno nezmoţen 1 33,33 3 

je upokojen 1 33,33 3 
Opomba: v preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o zaposlitvi odgovorili z »da«, deleţ 
teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki so odgovarjali na 
vprašanja.  
 

Izboljšanje/vzdrţevanje zdravstvenega stanja 
 
Zdravstvene teţave  
 
Ob vstopu je imela tretjina uporabnikov teţave v duševnem zdravju, dobrih 28 % 
uporabnikov je imelo telesne poškodbe, prav toliko uporabnikov je bilo gibalno oviranih, 
kronično bolezen pa je imeli 20 % uporabnikov. Ob evalvaciji je bilo število uporabnikov z 



zdravstvenimi teţavami niţje kot ob vstopu, saj so o zdravstvenih teţavah poročali le 4 
uporabniki (ob vstopu 9 uporabnikov). 
 
Preglednica 7.4: Zdravstvene teţave uporabnika ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

telesne poškodbe 4 28,57 14 1 16,67 6 

teţave v duševnem 
zdravju 

5 33,33 15 3 50,00 6 

gibalna oviranost 4 28,57 14 / / / 

kronična bolezen 3 20,00 15 / / / 

Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o zdravstvenih teţavah odgovorili z 
»da«, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki so 
odgovarjali na vprašanja.  

 
Dostopnost do zdravstvenih storitev 
 
Ob vstopu je 93 % uporabnikov poročalo, da so v preteklem letu obiskali zdravnika. Ob 
evalvaciji/izstopu je ta deleţ nekoliko manjši (84 %). O jemanju zdravil je ob vstopu poročalo 
dobrih 73 % uporabnikov, ob evalvaciji/izstopu pa 84 % uporabnikov (število uporabnikov se 
med vstopom in izstopom ne razlikuje). Več kot polovica uporabnikov je ob vstopu navedla, 
da so v preteklem letu obiskali bolnišnico, ob evalvaciji/izstopu iz programa pa je ta deleţ še 
nekoliko večji (61,50 %). Deleţ oseb, ki niso mogle dobiti pomoči zdravnika pa je bil ob 
evalvaciji/izstopu (dobrih 84 %) večji kot ob vstopu (dobra polovica uporabnikov). 
 
Preglednica 7.5: Dostopnost do zdravstvenih storitev uporabnika ob vstopu in 
evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število   %  število   %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

Ali ste bili v preteklem letu pri zdravniku? 14 93,33 15 11 84,62 13 

Ali ste bili v preteklem letu v bolnišnici? 8 53,33 15 8 61,54 13 

Ali ste v preteklem letu jemali zdravila? 11 73,33 15 11 84,62 13 

Ali ste v preteklem letu ţeleli pomoč zdravnika, 
pa je niste mogli dobiti? 

8 53,33 15 11 84,62 13 

Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o dostopnosti do zdravstvenih 
storitev odgovorili z »da«, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh 
uporabnikov, ki so odgovarjali na vprašanja.  

 
Uporabniki so zadovoljstvo s telesnim zdravstvenim stanjem ocenjevali na lestvici od 1 do 5, 
kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. Ugotavljamo, da je zadovoljstvo s 
telesnim zdravstvenim stanjem enako ob vstopu in ob evalvaciji/izstopu. Ocena zadovoljstva 
uporabnikov s telesnim zdravstvenim stanjem se tako ob vstopu kot ob evalvaciji/izstopu bolj 
nagiba k zadovoljstvu kot nezadovoljstvu (AS = 3,27). 
 
Preglednica 7.6: Zadovoljstvo z zdravstvenim stanjem  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako ste zadovoljni s telesnim zdravstvenim stanjem? 
Vstop 

15 3,27 3 3 0,80 2 5 

Kako ste zadovoljni s telesnim zdravstvenim stanjem? 
evalvacija/izstop 

15 3,27 3 3 0,59 2 4 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 



Abstinenca  
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in programa zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. 
So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Uporabniki so ob vstopu in ob evalvaciji oziroma izstopu navedli, kako pogosto so v zadnjem 
tednu zauţili navedene substance. Za potrebe analize smo zdruţili odgovore enkrat, dvakrat, 
več kot dvakrat ter vsak dan vsaj enkrat v odgovor da (v zadnjem tednu sem zauţil 
navedeno substanco), nikoli pa v odgovor ne (v zadnjem tednu nisem nikoli zauţil navedene 
substance).  
 
Preglednica 7.7: Uţivanje različnih substanc v preteklem tednu  

  

odgovori da 

N 

Odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

alkohol 9 64,29 14 11 78,57 14 

pomirjevala 6 42,86 14 6 40,00 15 

kanabis 4 28,57 14 6 40,00 15 

Heroin 7 50,00 14 8 53,33 15 

Kokain 1 8,33 12 1 7,69 13 

Drugo 1 25,00 4 / / / 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o uţivanju posameznih substanc 
odgovorili z »da«, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki 
so odgovarjali na vprašanja.  
Podatki kaţejo, da je dobrih 64 % uporabnikov ob vstopu uţivalo alkohol, ta deleţ pa se je 
ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa še nekoliko povečal (dobrih 78 %). Polovica 
uporabnikov je ob vstopu uţivala heroin, ob izstopu pa dobrih 53 %. V času sodelovanja v 
programu se je povečal tudi deleţ uţivalcev kanabisa, in sicer iz dobrih 28 % na 40 %. 
 
Ob vstopu v program so bili uporabniki vprašani še o teţavah z alkoholom in prepovedanimi 
drogami. Večina uporabnikov (67 %) je ob vstopu mnenja, da nima teţav z alkoholom, en 
uporabnik razmišlja o moţnostih zdravljenja, ostali pa se ne ţelijo zdraviti. Da nimajo teţav s 
prepovedanimi drogami meni 40 %, dobra četrtina uporabnikov se zdravi zaradi 
prepovedanih drog, dobrih 13 % išče pomoč v zvezi z zdravljenem, prav toliko pa jih o 
moţnostih zdravljenja le razmišlja. 
 
Preglednica 7.8: Teţave z alkoholom in prepovedanimi drogami  

 

alkohol prepovedane droge 

število % število % 

nimam teţav  10 66,67 6 40 

razmišljam o moţnostih zdravljenja / / 2 13,33 

iščem pomoč v zvezi z zdravljenjem 1 6,67 2 13,33 

se zdravim / / 4 26,67 

se ne ţelim zdraviti 4 26,67 1 6,67 

skupaj 15 100 15 100 

 
Pridobitev prehrambenih in higienskih navad 
 
Ocena higienskih razvad uporabnika je bila pridobljena na podlagi dokumentacije o 
uporabniku. Iz podatkov je razvidno, da je ocena higienskih navad nekoliko višja ob vstopu 
kot evalvaciji/izstopu, kar pa je posledica manjšega števila odgovorov ob evalvaciji/izstopu. 
Če pogledamo povprečno oceno higienskih navad pri uporabnikih, za katere imamo podatek 
tako ob vstopu kot izstopu, ugotovimo, da razlik v oceni ni. Rečemo lahko, da imajo 
uporabniki tako ob vstopu kot evalvaciji dobre higienske navade. 



Preglednica 7.9: Ocena higienskih navad uporabnika  

 

N AS Me Mo SD MIN MAX 

ocena higienskih navad uporabnika ob prihodu v 
program 

15 3,80 4 4 1,01 1 5 

ocena higienskih navad uporabnika ob izstopu iz 
programa 

6 4,17 4 4 0,75 3 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 
Ureditev druţinskega ţivljenja 
 
Uporabniki so ocenjevali pogostost stikov z druţinskimi člani na lestvici od 1 (nimam stikov) 
do 6 (vsak dan), zadovoljstvo s temi stiki pa na lestvici od 1 (zelo nezadovoljen) do 5 (zelo 
zadovoljen). 
 
Preglednica 7.10: Ocena pogostosti stikov z druţino in zadovoljstvo s temi stiki  

 
 

N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako pogosto imate stike s svojimi otroki? 
vstop 3 1,67 1 1 1,15 1 3 

izstop 3 1,67 1 1 1,15 1 3 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 3 3,00 3 2 1,00 2 4 

izstop 4 2,75 3 3 1,26 1 4 

Kako pogosto imate stike s svojimi starši? 
vstop 12 3,67 4 4 0,89 2 5 

izstop 11 3,82 4 4 0,75 3 5 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 12 3,42 3 3 0,67 3 5 

izstop 10 3,60 3 3 0,84 3 5 

Kako pogosto imate stike s svojimi 
sorodniki? 

vstop 9 3,00 3 3 0,71 2 4 

izstop 10 2,60 3 1 1,26 1 4 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 9 3,89 4 4 0,60 3 5 

izstop 10 3,60 4 4 0,84 2 5 
Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 
Tako ob vstopu kot evalvaciji/izstopu so le trije uporabniki navedli pogostost stikov s svojimi 
otroki (nekateri otrok sploh nimajo, drugi pa niso odgovorili na to vprašanje). Ti uporabniki so 
v povprečju največ enkrat letno v stiku s svojimi otroci, zadovoljstvo s tovrstnimi stiki pa je 
neopredeljeno (niti nezadovoljen niti zadovoljen). 
Stike s starši imajo uporabniki v povprečju kar pogosto (več kot enkrat mesečno, vendar 
manj kot enkrat tedensko). Povprečna vrednost je ob vstopu nekoliko manjša kot ob 
evalvaciji/izstopu, vendar ta razlika ni statistično značilna. S to vrsto stikov so uporabniki kar 
zadovoljni, razlike med vstopom in evalvacijo/izstopom pa niso statistično značilne. 
S sorodniki so uporabniki ob vstopu v stiku vsaj enkrat mesečno (ob evalvaciji/izstopu 
nekoliko manj pogosto), s to vrsto stikov pa so tako ob vstopu kot evalvaciji/izstopu kar 
zadovoljni. 
 
Razlike med vstopom in evalvacijo/izstopom tako pri pogostosti stikov z druţino kot pri 
zadovoljstvu z njimi niso statistično značilne.  
 
Pridobitev izobrazbe 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo. 



Največ uporabnikov je imelo ob vstopu v program dokončano poklicno šolo (slabih 47 %), 
tretjina uporabnikov je imela dokončano osnovno šolo, en uporabnik pa štiriletno srednjo 
šolo. Uporabniki brez dokončane osnovnošolske izobrazbe so predstavljali dobrih 13 %.  
Ob evalvaciji/izstopu imamo podatek o izobrazbi le za štiri uporabnike (stopnja doseţene 
izobrazbe je enaka kot ob vstopu), predvidevamo pa, da se stopnja doseţene izobrazbe tudi 
pri ostalih uporabnikih ni spremenila. 
 
Preglednica 7.11: Izobrazba uporabnika ob vstopu v program  

 
število % 

nedokončana OŠ 2 13,33 

dokončana OŠ 5 33,33 

poklicna šola 7 46,67 

štiriletna srednja šola 1 6,67 

skupaj 15 100 

 
Zaupanje med uporabniki in zaposlenimi 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa, vendar izvajalci programa navajajo, da je to temelj 
njihovega dela in program zato ocenjujejo tudi po tem kriteriju. 
 
Uporabniki so ocenjevali občutek varnosti v programu, zaupanje osebju in informiranje s 
strani osebja na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo malo, 5 pa zelo veliko. 
 
Preglednica 7.12: Moţnost zaupanja osebju in ocena informiranja uporabnikov  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

V kolikšni meri se pri nas počutite varne? 15 3,47 4 4 0,83 2 4 

V kolikšni meri lahko zaupate našemu osebju? 14 3,29 3 3 0,73 2 5 

V kolikšni meri vas je osebje informiralo tudi o drugih 
moţnostih oziroma drugih programih? 

14 3,50 4 4 0,94 2 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 
Uporabniki programa ocenjujejo občutek varnosti v programu kot srednje veliko (AS = 3,47) 
osebju zaupajo nekoliko manj, vendar še vedno več kot srednje (AS = 3,29), nekoliko boljše 
pa ocenjujejo informiranje o drugih moţnostih oziroma drugih programih, ki so ga bili deleţni 
od osebja (AS = 3,5). 
 
Pozitivna javna podoba 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in programa zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. 
So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Strokovni delavci v medijih v letu 2011 niso imeli objav; ravno tako v medijih ni bilo objav o 
programu; so pa izvedli 4 strokovna predavanja s področja delovanja programa. 
 
Prepoznavnost programa s strani uporabnikov (ciljne populacije, zainteresirane 
javnosti) 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in programa zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. 
So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 



Večina uporabnikov je dobila informacije o moţnosti vključitve v program na centru za 
socialno delo (dobrih 46 % uporabnikov), 40 % uporabnikov pa so o programu informirali 
prijatelji in znanci. Za vstop v program se je večina uporabnikov (93 %) odločila sama.  
 
Preglednica 7.13: Informacije o moţnosti vključitve v program 

  
odgovori da 

N število   %  

starši 1 6,67 15 

prijatelji, znanci 6 40,00 15 

šola 1 6,67 15 

CSD 7 46,67 15 

internet 1 6,67 15 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o moţnosti vključitve v program 
odgovorili z »da«, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki 
so odgovarjali na vprašanja.  

 
Povezava z lokalno skupnostjo 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in programa zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. 
So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
V letu 2011 so v programu izvedli šest skupnih akcij z lokalnim okoljem: v večini primerov gre 
za delovne akcije, posamično pa tudi za športno-rekreativne, kulturne in informativne.  
 
Sodelovanje prostovoljcev 
 
Letno v programu sodeluje 17 prostovoljcev (v deleţu med vsemi izvajalci to predstavlja 74 
%). Devet uporabnikov (kar predstavlja 60 % vseh uporabnikov) je hkrati tudi prostovoljcev. 
 
Dostopnost do storitev 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in programa zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. 
So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: 
 
Urnik programa kaţe na to, da je program na voljo uporabnikom 24 ur na dan. 
 
Zadovoljstvo z urnikom programa so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 
pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. 
 
Preglednica 7.14: Zadovoljstvo z urnikom programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako zadovoljni ste z urnikom, ko smo vam na voljo? 15 3,60 4 4 0,51 3 4 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 
Uporabniki so bili ob evalvaciji/izstopu v povprečju srednje zadovoljni z urnikom programa 
(AS = 3,60). Na podlagi dokumentacije o uporabniku pa ugotavljamo, da so z urnikom 
programa zadovoljni vsi uporabniki.  
 



VIII. Center za socialno delo Maribor: Zavetišče za brezdomce 
 
 
Podatki o programu (osnovni opis), podatki o finančnih virih in odhodkih ter podatki o 
postopkih se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011. Podatki, ki jih zbiramo z 
vprašalniki za uporabnike, se nanašajo na tiste uporabnike, ki so bili v program vključeni 
kadarkoli med 1. 1. 2011 in 30. 6. 2011. 
 
 
1. PODATKI O PROGRAMU 
 
 
1.1. Naziv organizacije: Center za socialno delo Maribor 
 
1.2. Naslov, št. pošte in kraj: Dvorakova 05, 2000 Maribor 
 
1.3. Socialnovarstveni program: Zavetišče za brezdomce 
 
1.4. Razpisno področje: JSVP 6 
 
1.5. Pravnoorganizacijska oblika: javni zavod 
 
1.6. Odgovorna oseba v organizaciji: Joţef Tivadar, dipl. univ. pravnik 
 
1.7. Strokovni vodja/odgovorni nosilec programa: Ljubomir Gagič, soc. del. 
 
1.8. Začetek izvajanja programa – mesec in leto: november 1993 

 

 
2. VIRI PROGRAMOV (iz poročila za obdobje 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011) 
 
 

2.1. Viri financiranja oziroma vsi sofinancerji programa, odobrena sredstva za 
izvajanje programa v letu 2011 ter višina sredstev prejetih za to obdobje: 

Prihodki programa* 

 Vsa prejeta sredstva po sklenjenih pogodbah 

Sofinancer programa v EUR % 

MDDSZ 18.092,52 34,82 

občina … 20.046,00 38,57 

donacije  0 0 

FIHO  0 0 

ZRSZ 0 0 

drugi proračunski viri (navedite) 0 0 

članarine 0 0 

drugi viri oskrbnine** 13.829,51 26,61 

S K U P A J  51.968,03 100 
*Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno. 
**Za oskrbnine pripevajo uporabniki iz naslova denarne socialne pomoči. 



2.2. Vsi odhodki programa v obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011: V prva dva stolpca 
vnesemo vse odhodke (znesek, odstotek); v druga dva pa tiste, ki so kriti iz sredstev 
javnega razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2011, ki so jih 
prejeli od Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011: 

ODHODKI PROGRAMA Znesek v 
EUR 

skupaj 
%* 

Znesek v 
EUR od 
MDDSZ 

% 

Stroški materiala skupaj 2.403,77 3,92 0 0 
od tega  
– energija (osvetlitev in ogrevanje 
prostorov) 

0 0 0 0 

– stroški drugega materiala  2.403,77 3,92 0 0 

     

Stroški storitev skupaj 6.618,87 10,80 0 0 
od tega 
– najemnina lokacija 1 

0 0 0 0 

– najemnina lokacija 2 0 0 0 0 
– prevozni stroški, telefonski stroški 629,84 1,03 0 0 
– povračila stroškov zaposlenim  1.496,67 2,44 0 0 
– stroški storitev fizičnih oseb 
(pogodbe) 

2.124,49 3,47 0 0 

– stroški drugih storitev  2.367,87 3,86 0 0 
     

Stroški dela – skupaj  41.648,13 67,96 11.666,16 64,48 

od tega 
– plače zaposlenih 

30.280,66 49,41 8.103,27 44,79 

– prejemki, ki imajo naravo 
 plač (regres za letni dopust, jubilejne 
 nagrade, 13. plača,…) 

2.595,00 4,24 692,00 3,82 

ostale finančne nagrade 0 0 0 0 
prevoz na delo, stroški prehrane 3.248,54 5,30 1.566,27 8,66 

– delodajalčeve dajatve za socialno 
varnost 

5.523,93 9,01 1.304,62 7,21 

     

Stroški povezani z delom 
prostovoljcev – skupaj 

10.612,93 17,32 6.426,36 35,52 

Od tega: 
– nagrade 

8.647,98 14,11 4.461,41 24,66 

– potni stroški 1.964,95 3,21 1.964,95 10,86 

– drugo  0 0 0 0 
     

Amortizacijski stroški 0 0 0 0 
Drugi stroški 0 0 0 0 
     

SKUPAJ VSI ODHODKI 61.283,70 100 18.092,52 100 
*Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno in prosimo ne pozabite izpolniti tudi vmesne odstotke na dve 
decimalki natančno. 

 



2.3. Kadrovski viri 

 
a. Izvajalci programa  
(Predstavimo število zaposlenih za nedoločen in določen čas na dan 30. 6. 2011; v stolpcu 's 
strok. izpitom' vnesemo število tistih, ki imajo strokovni izpit na področju socialnega varstva.) 

 
 Zaposleni s polnim 

delovnim časom 
Zaposleni s krajšim 
delovnim časom 

Zaposleni preko javnih del* 
Skupaj 

 s strok. 
izpitom 

brez strok. 
izpita 

s strok. 
izpitom 

brez strok. 
izpita 

 

z VIII. 
stopnjo ali 
več 

0 0 0 0 0 0 

s VII. 
stopnjo 

0 0 0 0 0 0 

s VI. stopnjo 2 0 0 0 0 2 

s V. stopnjo 
ali manj 

0 2 0 0 3 5 

Skupaj 2 2 0 0 3 7 
*Ne glede na dolţino delovnega časa. Prosimo vpišite pod tabelo, če ima kateri javni delavec strokovni izpit po 69. členu ZSV. 

 
b. Izvajalci programa: predstavimo število drugih plačanih izvajalcev in prostovoljcev v 

obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011, vsak se šteje samo enkrat 
 Število različnih 

izvajalcev 
Število opravljenih ur Število opravljenih 

storitev* 

Drugi plačani izvajalci** 3 / 7 

Prostovoljci 9 2.924 164 
* Ti podatki se nanašajo na tiste storitve drugih plačanih izvajalcev, ki niso plačane po urah ampak po storitvi. 
** Drugi plačani izvajalci so npr. supervizorji, delavci v zunanjih računovodskih servisih. 
/ - ni podatka 
 

 
c. Financiranje kadra s strani MDDSZ (MDDSZ financira naslednje vrste in št. kadrov....) 
Vrsta kadrov Št. financiranih zaposlitev po pogodbi z MDDSZ 

strokovni vodja 1 

strokovni delavec 0 

laični delavec s VI. in VII. stopnjo izobrazbe 0 

laični delavec z do vključno V. stopnjo izobrazbe 0 

 
d. Ustreznost kadra glede na financiranje (Preverimo, ali v programu res dela toliko kadra in 

take vrste kader, za katerega s pogodbo MDDSZ zagotavlja financiranje).  
 
V programu je zaposlen ustrezen kader glede na pogodbo z MDDSZ, ki financira enega 
strokovnega vodjo z ustrezno višjo stopnjo izobrazbe. 
 

2.4. Uporabniki 

 
a. Podatki o uporabnikih (nanašajo se na obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011)  
Skupno število različnih uporabnikov (en uporabnik se šteje samo enkrat) 33 

– od tega rednih uporabnikov 24 

– od tega občasnih uporabnikov 9 

Povprečno število uporabnikov na mesec 23,33 

Kapaciteta programa (število razpoloţljivih postelj*)  24 
* Izpolnjujejo samo izvajalci tistih programov, ki uporabnikom nudijo nastanitve oz. prenočitve. 

 



b. Podatki v spodnji preglednici se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 

Mesec 
Skupaj število 
vključenih 
uporabnikov 

Število vključenih 
uporabnikov pod 
18 let 

Vsi uporabniki: 
Povprečno 
število ur 
aktivne* 
vključenosti 
enega 
uporabnika na 
mesec

 

Uporabniki pod 
18 let: 
Povprečno 
število ur 
aktivne

*
 

vključenosti 
enega 
uporabnika na 
mesec 

januar  23 0 155,00 0 

februar  23 0 140,00 0 

marec  23 0 186,00 0 

april  23 0 180,00 0 

maj  24 0 201,50 0 

junij 24 0 201,50 0 

Povprečno 
število na 
mesec** 

23,33 0 177,33 0 

*Aktivna vključenost pomeni, da je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti programa. To pomeni, da pri programih, ki 
uporabnikom nudijo bivanje, ne vpisujemo 720 ur na mesec, ampak število ur aktivne vključenosti uporabnika v program na 
mesec. 
**Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno. 

 
c. Povprečno število nočitev na mesec (izpolnijo samo izvajalci programov, ki uporabnikom  
nudijo nastanitve oz. prenočitve, npr. materinski domovi, stanovanjske skupine, 
zavetišča,…): 567. 

 po spolu: brez omejitve (moški in ţenske); 

 po starostnih skupinah: od 18 let do 75 let; 

 glede na problem(e), ki ga/jih imajo: 
- osebe, ki so ostale brez stanovanja; 
- osebe, ki niso mogle rešiti stanovanjskega problema; 
- osebe, ki so deloţirane in potrebujejo trenutno ali trajno namestitev; 
- osebe, ki po prestani zaporni kazni nimajo urejenega stanovanjskega problema; 
- osebe, ki imajo teţave z odvisnostjo in nimajo stalne nastavitve; 
- osebe, ki so ostale brez sluţbe in brez sredstev za preţivetje; 

 druţinske razmere in socialno omreţje: brez omejitve; 

 druge pomembne značilnosti: lahko so brezdomci s telesno invalidnostjo), ki ne 
potrebujejo posebne nege in tuje pomoči. 

 
d. Populacija, ki je bila v letu 2011 vključena v program: 

 po spolu: moški, povpraševanje ţensk po namestitvi ni bilo; 

 po starostnih skupinah: od 28 let do 68 let; 

 glede na problem(e), ki ga/jih imajo: 
- osebe, ki so ostale brez stanovanja; 
- osebe, ki niso mogle rešiti stanovanjskega problema; 
- osebe, ki so deloţirane in potrebujejo trenutno ali trajno namestitev; 
- osebe, ki po prestani zaporni kazni nimajo urejenega stanovanjskega problema; 
- osebe, ki imajo teţave z odvisnostjo in nimajo stalne nastavitve; 
- osebe, ki so ostale brez sluţbe in brez sredstev za preţivetje; 

 druţinske razmere in socialno omreţje: brez omejitve; 

 druge pomembne značilnosti: vključeni so bili tudi brezdomci - invalidi, ki ne 
potrebujejo posebne nege in tuje pomoči (en gluh, en naglušen, en slaboviden in en 
gibalno oviran). 



e. Vključenost načrtovane populacije v program (primerjavo med načrtovano in dejansko  
vključeno populacijo naredimo na podlagi opisa načrtovane populacije, kot jo pripravijo 
izvajalci programov in analize demografskih podatkov, podatkov o socialnem omreţju in 
druţinskih razmerah iz vprašalnikov. 
 
Glede na starostno strukturo je v program vključena ciljna skupina uporabnikov (od 18 do 75 
let); vključeni so bili izrecno moški, saj povpraševanja morebitnih uporabnic ni bilo. Glede na 
stisko, ki jo uporabniki doţivljajo, se načrtovana in vključena populacija ne razlikujeta. 
Načrtovali in vključili pa so tudi gibalno in senzorno ovirane uporabnike, le da so se omejili 
na tiste, ki ne potrebujejo posebne nege in tuje pomoči. Arhitekturnih ovir nimajo. 

 
 
3. POSTOPKI V PROGRAMIH  
 
 
a. Predstavite tiste postopke, ki so v programu opredeljeni kot specifični  
Specifičnih postopkov nimajo oziroma opravljajo delo, ki sovpada s skupnimi postopki. 
 
b. V preglednici prikaţemo ure uporabljenega časa (človek ure) za posamezen postopek oz.  
skupino postopkov v obdobju 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011.* 

Št. 
postopka 

Ime postopka 

Čas porabljen za 
postopek (človek–

ure)** 

Število izvajanj 
postopka v 

obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 

ure % 

1 informativni razgovor 83,50 1,95 50 29 

2 svetovalni razgovor 78,50 1,83 38 26 

3 
uvodni pogovor pred 
morebitnim sprejemom 

21,00 0,49 12 8 

4 

sprejem, nastanitev, 
priprava dogovora, 
sprejemnega in 
osebnega lista 
stanovalca 

20,00 0,47 8 9 

5 
oblikovanje in 
evalvacija 
individualnega načrta 

46,00 1,07 20 19 

6 
pritoţbeni postopek – 
pisanje in vodenje 
opominov 

19,50 0,45 10 8 

7 

priprava dopisa, izdaja 
potrdila, zapisovanje in 
urejanje dokumentacije 
o stanovalcih 

186,75 4,36 105 28 

8 
zaključni svetovalni 
razgovori in odpust 

8,00 0,19 4 6 

9 
spremstvo in 
zagovorništvo 

256,25 5,98 51 20 

10 dnevna izdaja denarja 12,25 0,29 15 10 

11 
razdeljevanje obrokov 
hrane 

36,00 0,84 24 30 

12 zagotavljanje higiene 65,75 1,53 29 24 

13 zdravstvena pomoč 106,00 2,47 76 21 

14 delitev zdravil 37,50 0,87 30 24 

15 

nudenje pomoči pri 
urejanju zdravstvenega 
zavarovanja, osebnih 
dokumentov, pri 
iskanju bivalnih 

124,00 2,89 48 25 



Št. 
postopka 

Ime postopka 

Čas porabljen za 
postopek (človek–

ure)** 

Število izvajanj 
postopka v 

obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 

ure % 

prostorov in pri iskanju 
zaposlitve 

16 
priprava in vodenje 
skupnih sestankov s 
stanovalci 

114,75 2,68 65 29 

17 
priprava in vodenje 
timskih sestankov 
znotraj enote 

32,50 0,76 18 28 

18 
medinstitucionalno 
sodelovanje 

143,75 3,35 81 27 

19 

priprava in vodenje 
delavnic, delovnih akcij 
in drugih druţabnih in 
prostočasnih aktivnosti, 
neformalni pogovori 

787,00 18,36 164 29 

20 

posredovanje v 
konfliktnih situacijah, 
pregled terena, krizne 
intervencije 

76,50 1,78 46 18 

100–199 specifični postopki 0 0 0 0 

200–299 strokovno delo 163,00 3,80 56  

300–399 organizacijsko delo 939,50 21,92 930  

400–499 druga dela 655,00 15,28 256  

500–599 
delo posredno za 
uporabnika 

195,25 4,56 95  

600–699 
delo z anonimnimi 
uporabniki – storitve  

77,95 1,82 108  

Skupaj 4.286,20 100 2.339 33 
*Podatke lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
»poročila« in med »poročili« v sredinskem razdelku poročilo številka 8. 
**Prosimo izpolnite vse podatke na dve decimalki natančno. 

 
c. Skupen seštevek ur ter števila izvajanj postopkov za vse postopke od 1 – 99. 
Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopke (človek–
ure) 

Število izvajanj 
postopkov v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov* 

1–99 skupni postopki skupaj 2.255,50 894 33 
*Podatek lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
izračune« in med »izračuni« zadnjega: »Stevilo_vkljucenih_uporabnikov_mladoletnih_polnoletnih_na_obdobje1«.  
 
d. Postopki, ki jih v programu izvajajo z anonimnimi uporabniki (storitve) (navedite postopke  
in morebitne opise, razlage in število izvajanj). * 
Št. 
postopka 

Ime postopka Čas porabljen za 
postopke (človek–
ure) 

Število izvajanj 
postopkov v 
obdobju 

Število vključenih 
uporabnikov 
(število izvedenih 
storitev)** 

601 telefonsko sodelovanje 77,95 108 108 
*Podatke lahko dobite v bazi, kamor vpisujete opravljeno delo (postopke), levo izberite rubriko »obrazci«, pri »obrazcih« 
»poročila« in med »poročili« v sredinskem razdelku poročilo številka 7. 
**Ta podatek pri kategoriji postopkov 600-699 pomeni število izvedenih storitev in ne števila uporabnikov, saj je baza 
sprogramirana pri rubriki 600-699 na način, da šteje vsakega uporabnika po večkrat.  

 
e. Interpretacija točk od »a« do »d« 
Ugotavljamo, da v programu nimajo specifičnih postopkov in da izvajajo vse splošne, skupaj 
določene postopke (nekatere med njimi res v manjši meri). Za postopke »skupaj z 
uporabnikom« porabijo polovico delovnega časa (52,62 %).  



V prvem polletju 2011 so strokovnemu delu namenili 3,80 % delovnega časa. Opravili so 22 
% organizacijskih del ter 15 % drugih del. V druga dela so vključili: vzdrţevalna dela in 
čiščenje, pranje in sušenje perila, urejanje skladišča in dobavo materiala. Ostali postopki pa 
so se izvajali v manjši meri med 1,82 % in 4,56 %. 
4. CILJI PROGRAMOV 
 
 
a. Opredelitev ciljev programa (v alinejah) 

 
Prva socialna pomoč (osebno ali po telefonu) brezdomcem z moţnostjo namestitev v 
zavetišču za določen čas. 

 osebna pomoč pri bivanju in po odhodu iz zavetišča; 

 nudenje zatočišča - bivanja brezdomcem, za katere je potrebna hitra in začasna 
namestitev; 

 pomoč pri uveljavljanju pravic in urejanju statusnih in drugih vprašanj; 

 organizirana celodnevna namestitev (prenočevanje in bivanje); 

 organizirana prehrana (zajtrk, kosilo, večerja); 

 razvoj higienskih in prehrambnih navad; 

 organizirane delovne dejavnosti (kulinarične in druge delavnice, delovne akcije); 

 vzpodbujanje potrebe po samooskrbi in samopomoči; 

 pomoč pri iskanju rešitev in moţnosti za reintegracijo v skupnost; 

 osveščanje in informiranje javnosti; 

 sodelovanje z oţjo in širšo lokalno skupnostjo; 

 organizacija prostega časa (športni turnirji, izleti, skupni obiski...); 

 strokovna pomoč in motivacija uporabnikov za rešitev lastnega stanovanjskega 
problema (pridobitev podnajemniških sob ali stanovanj od stanovanjskega sklada). 
 

b. Povezava s kriteriji za evalviranje (opisna ocena, ali so cilji programa 'pokriti' s kriteriji) 
Kriteriji, predvideni za programe Cilji, ki sovpadajo s kriteriji 

zadovoljstvo uporabnika 
(posredno) osebna pomoč uporabnikom ob bivanju in po 
odhodu iz zavetišča 

urejeno zdravstveno zavarovanje 
pomoč pri iskanju rešitev in moţnosti za reintegracijo v 
skupnost, pomoč pri uveljavljanju pravic in urejanju statusnih 
in drugih vprašanj 

urejeno stalno prebivališče 
pomoč pri iskanju rešitev in moţnosti za reintegracijo v 
skupnost, pomoč pri uveljavljanju pravic in urejanju statusnih 
in drugih vprašanj 

urejenost osebnih dokumentov 
pomoč pri iskanju rešitev in moţnosti za reintegracijo v 
skupnost, pomoč pri uveljavljanju pravic in urejanju statusnih 
in drugih vprašanj 

zaposlitev 
pomoč pri iskanju rešitev in moţnosti za reintegracijo v 
skupnost, pomoč pri uveljavljanju pravic in urejanju statusnih 
in drugih vprašanj 

izboljšanje (vzdrţevanje) 
zdravstvenega stanja 

(posredno)organizirana prehrana (zajtrk, kosilo, večerja); 
razvoj higienskih in prehrambnih navad 

abstinenca ne 

pridobitev prehrambnih in higienskih 
navad 

razvoj higienskih in prehrambnih navad 

ureditev druţinskega ţivljenja 
pomoč pri iskanju rešitev in moţnosti za reintegracijo v 
skupnost 

pridobitev izobrazbe ne 

zaupanje med uporabniki in 
zaposlenimi 

ne 

pozitivna javna podoba 
sodelovanje z oţjo in širšo lokalno skupnostjo, osveščanje in 
informiranje javnosti 



Kriteriji, predvideni za programe Cilji, ki sovpadajo s kriteriji 

prepoznavnost programa s strani 
uporabnikov (ciljne populacije in 
zainteresirane javnosti) 

(posredno) osveščanje in informiranje javnosti; 
sodelovanje z oţjo in širšo lokalno skupnostjo  

povezava z lokalno skupnostjo sodelovanje z oţjo in širšo lokalno skupnostjo; 

sodelovanje prostovoljcev 
organizirane delovne dejavnosti (kulinarične in druge 
delavnice, delovne akcije), organizacija prostega časa 
(športni turnirji, izleti, skupni obiski..); 

dostopnost do storitev ne 

 
V programu navajajo dodatna cilja: pomoč pri iskanju rešitev in moţnosti za reintegracijo v 
skupnost in osebna pomoč pri bivanju in po odhodu iz zavetišča. 

 
c. Zbiranje podatkov (koliko vprašalnikov posameznega tipa je bilo zbranih s strani  
izvajalcev programov)  
 
Izvajalec je posredoval naslednje število vprašalnikov posameznega tipa: 

 dokumentacija o programu:1; 

 vprašalnik za uporabnike po razgovoru: 8; 

 dokumentacija za uporabnike: 32; 

 vprašalnik za uporabnike ob vstopu: 33; 

 vprašalnik za uporabnike ob izstopu oz. ob evalvaciji: 33. 
 
 
5. TEŽAVE V ORGANIZACIJAH 
 
 
a. Morebitni obstoj konfliktov med zaposlenimi o metodah, ki naj bi jih uporabljali. 

 
V programu nimajo konfliktov med zaposlenimi o metodah dela. Morebitne druge konflikte 
predelajo skupaj in takoj. 

 
b. Administrativne in organizacijske ovire 
 
V programu niso zaznali organizacijskih in administrativnih ovir. 
 
c. Posebnosti in teţave pri izvajanju programa 
 
Povpraševanje po namestitvi v Zavetišče za brezdomce CSD Maribor je zelo veliko, zato 
imajo teţave s prezasedenostjo Zavetišča (čakalna doba je tri dni), soočajo pa se tudi s 
kadrovskim primanjkljajem. Zavetišče je odprto vse dni v letu 24 ur na dan. Program se je 
leta 2005 vsebinsko in kapacitetno razširil, kadrovsko ter prostorsko pa ne, zato v programu 
menijo, da trenutna lokacija ni več primerna za njihovo kvalitetno delovanje. 
 
 
6. POVZETEK IN GLAVNE UGOTOVITVE  
 
 
Viri 
 
a. Finančna sredstva 
 
Izvajalci programa so v prvem polletju leta 2011 glede na sklenjene pogodbe dobili 
51.968,03 EUR. Največji del prihodkov predstavljajo sredstva občin (38,57 %), sledijo 
finančna sredstva MDDSZ (34,82 %), malce manj kot 26,61 % pa predstavljajo oskrbnine, ki 



jih prispevajo uporabniki iz naslova denarne socialne pomoči. Finančni viri programa so v 
slabih treh četrtinah pridobljeni iz javnih sredstev. 
Med odhodki prevladujejo stroški dela (67,17 %), sledijo stroški povezani z delom 
prostovoljcev (21,47 %), stroški storitev (8,34 %) in majhen deleţ stroškov materiala (3,03 
%). Omeniti velja, da je bilo v prvega pol leta v programu odhodkov manj kot prihodkov, ker 
so od nekaterih financerjev ţe pridobili vsa finančna sredstva po pogodbi za leto 2011. 
 
b. Kadrovski viri 
 
V programu so imeli na dan 30. 6. 2011 zaposlenih sedem sodelavcev, štiri s polnim 
delovnim časom (dva s strokovnim izpitom in dva brez strokovnega izpita s področja 
socialnega varstva) ter tri osebe, ki so bile zaposlene preko javnih del. V programu je 
sodelovalo še osem prostovoljcev ter trije zunanji plačani izvajalci. Na dan 30. 6. 2011 so 
imeli glede na pogodbo z MDDSZ zaposlen ustrezen kader. 
 
c. Uporabniki 
 
V programu je bilo v prvem polletju 2011 vključenih 33 uporabnikov, od tega 24 rednih in 
devet občasnih uporabnikov. Vsi so bili polnoletni. V povprečju je bilo na mesec vključenih 
23,33 uporabnikov, povprečna aktivna vključenost je bila 177,33 ur. Populacija je ustrezna in 
primerljiva glede na načrtovano populacijo v programu. Poudarili so le, da se za vključitev v 
program ni odločila nobena ţenska. V program so vključili tudi invalide, ki ne potrebujejo 
posebne nege in tuje pomoči. 
 
Postopki 
 
V programu ustrezno vodijo evidenco postopkov. Specifičnih postopkov nimajo.  
Za postopke skupaj z uporabnikom porabijo pribliţno polovico časa (52,86 %), pribliţno 4 % 
časa so v prvem polletju 2011 namenili strokovnemu delu.  
Opravili so 22 % organizacijskih del ter 15 % drugih del. Ostali postopki pa so se izvajali v 
manjši meri, in sicer med 1,82 % in 4,56 %. 
 
Cilji programa 
 
Večina ciljev je zapisanih v obliki, ki nakazuje bolj način dela v programu kot kaj so učinki za 
uporabnika. Eksplicitno nimajo navedenih ciljev, ki bi sovpadali s kriteriji: abstinenca, 
pridobitev izobrazbe, zaupanje med uporabniki in zaposlenimi ter dostopnost do storitev. V 
programu navajajo dodatna cilja: pomoč pri iskanju rešitev in moţnosti za reintegracijo v 
skupnost in osebna pomoč pri bivanju in po odhodu iz zavetišča. 
 
Teţave 
 
Posebnih teţav pri izvajanju programa in z beleţenjem podatkov za potrebe evalvacije v 
programu nimajo. Opozarjajo pa, da je veliko povpraševanje po njihovih namestitvah in to jim 
povzroča prostorsko stisko, soočajo pa studi s kadrovsko podhranjenostjo. 
 
 
 



7. ANALIZA VPRAŠALNIKOV10 
 
 
Zadovoljstvo uporabnika 
 
Uporabniki so ob evalvaciji oziroma izstopu iz programa svoje zadovoljstvo s pomočjo pri 
reševanju problemov in stisk ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da se jim je 
program nudil zelo malo pomoči, 5 pa zelo veliko.  
 
Preglednica 7.1: Ocena pomoči programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali bi lahko ocenili, koliko vam je ta program do sedaj 
pomagal? 

33 4,45 4 4 0,56 3 5 

Ali vam program pomaga reševati probleme, zaradi 
katerih ste se vanj vključili? 

33 4,48 5 5 0,57 3 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 
Ob evalvaciji (slabih 85 % anketiranih uporabnikov) oziroma ob izstopu iz programa (dobrih 
15 % anketiranih uporabnikov) so uporabniki ocenili, da jim je program do sedaj veliko 
pomagal (AS = 4,45), prav tako pa jim je veliko pomagal tudi pri reševanju problemov zaradi 
katerih so se vanj vključili (AS = 3,48).  
Uporabniki so prepričani, da bodo s pomočjo tega programa rešili svoje probleme (AS = 
4,70; na lestvici od 1 (močno dvomim) do 5 (popolnoma sem prepričan)), da bi se v 
podobnem poloţaju zopet odločili sodelovati v programu (AS = 4,80) in da bi program 
priporočili prijateljem in znancem (AS = 4,90).  
 
Preglednica 7.19: Zadovoljstvo z reševanjem problemov, stisk  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali menite, da boste s pomočjo tega programa rešili 
probleme, zaradi katerih ste se vključili vanj? 

32 4,66 5 5 0,55 3 5 

Če bi bili znova v podobnem poloţaju, bi se odločili, da 
spet pridete k nam? 

32 4,81 5 5 0,47 3 5 

Bi program priporočili vašim prijateljem, znancem, če bi 
bili v podobni situaciji kot vi? 

32 4,94 5 5 0,25 4 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 
Oceno zadovoljstva z nudeno pomočjo so ocenjevali tudi uporabniki, ki so v programu 
opravili svetovalni razgovor. Slednji ocenjujejo, da jim je pogovor veliko pomagal pri 
reševanju problemov, zaradi katerih so poiskali pomoč (AS = 4,20), zelo verjetno pa bi, če bi 
se znašli v podobnem poloţaju, zoper prišli na pogovor (AS = 4,60). 
 
Preglednica 7.3: Ocena pomoči programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Ali bi lahko ocenili, koliko vam je pogovor pomagal pri 
reševanju problemov, zaradi katerih ste prišli? 

8 4,25 4 4 0,71 3 5 

Če bi bili znova v podobnem poloţaju, bi se odločili, da 
spet pridete na pogovor? 

8 4,63 5 5 0,52 4 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  
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Poševnica (/) v celotnem sedmem poglavju pomeni ni podatka. 



Urejeno zdravstveno zavarovanje 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo. 
Ob vstopu je imelo le dobrih 37 % uporabnikov urejeno zdravstveno zavarovanje. Podatki ob 
evalvaciji/izstopu iz programa kaţejo, da so si tekom udeleţbe v programu zdravstveno 
zavarovanje uredili še trije uporabniki. 
Preglednica 7.20: Urejenost zdravstvenega zavarovanja ob vstopu 

 
število % 

da 12 37,50 

ne 20 62,50 

Skupaj 32 100 

 
Urejeno stalno prebivališče  
 
Preglednica 7.21: Urejeno stalno prebivališče ob vstopu 

 
število % 

da 7 21,88 

ne 25 78,13 

Skupaj 32 100 

 
Ob vstopu je imelo 22 % uporabnikov urejeno stalno prebivališče, tekom sodelovanja v 
programu pa so si stalno prebivališče uredili še štirje uporabniki. 
 
Urejenost osebnih dokumentov 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo. 
 
Preglednica 7.22: Urejeni osebni dokumenti ob vstopu 

 
število % 

da 7 21,88 

ne 25 78,13 

Skupaj 32 100 

 
Prav toliko uporabnikov (22 %), kolikor jih je imelo ob vstopu urejeno stalno prebivališče, je 
imelo ob vstopu urejene tudi osebne dokumente. Tekom sodelovanja v programu so si 
osebne dokumente uredili še trije uporabniki.  
 
Zaposlitev 
 
Ta kriterij je sicer cilj programa, vendar v vprašalnikih, ki so jih iz organizacije poslali v 
analizo, podatkov za dokončno oceno tega kriterija (primerjava stanja ob vstopu in izstopu) ni 
na voljo. 
 
Največ uporabnikov je ob vstopu v program brezposelnih (slabih 87 %) in delovno 
nezmoţnih (dobrih 70 %). Med brezposelnimi je več kot polovica delovno nezmoţnih. 
Upokojenih je dobrih 14 % uporabnikov. 
Podatki o zaposlitvenem statusu uporabnikov ob evalvaciji/izstopu so dosegljivi le za pet 
uporabnikov (zaradi majhnega števila odgovorov ti podati niso prikazani v preglednici), pri 
ostalih pa strokovni delavci podatka o zaposlitvi niso zabeleţili. Predvidevamo, da se 
zaposlitveni status pri slednjih tekom sodelovanja v programu ni spremenil. 



Preglednica 7.23: Zaposlitev uporabnikov ob vstopu  

  

odgovori da
1 

N število  %  

VSTOP 

Opravlja priloţnostno plačano delo 2 7,69 26 

Se šola 1 3,85 26 

Je brezposeln 26 86,67 30 

Je delovno nezmoţen 19 70,37 27 

Je upokojen 4 14,81 27 

Opravlja neplačana gospodinjska dela, skrbi za otroke in druge 1 3,85 26 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o zaposlitvi odgovorili z »da«, deleţ 
teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki so odgovarjali na 
vprašanja.  
 

Izboljšanje/vzdrţevanje zdravstvenega stanja 
 
Zdravstvene teţave  
 
Ob vstopu je imelo nekaj več kot 36 % uporabnikov kronično bolezen, dobrih 26 % 
uporabnikov pa je imelo telesne poškodbe. Uporabniki s teţavami v duševnem zdravju so ob 
vstopu predstavljali slabih 17 %, uporabniki z motnjami v duševnem razvoju in gibalno ovirani 
uporabniki pa po slabih 14 %.  
Deleţ uporabnikov z različnimi zdravstvenimi teţavami je ob evalvaciji/izstopu zelo nizek (o 
zdravstvenih teţavah je poročalo le šest uporabnikov), zato primerjava z vstopom ni mogoča.  
 
Preglednica 7.24: Zdravstvene teţave uporabnika ob vstopu in evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

telesne poškodbe 8 26,67 30 3 50,00 6 

teţave v duševnem zdravju 5 16,67 30 / / / 

motnje v duševnem razvoju 4 13,79 29 / / / 

gibalna oviranost 4 13,79 29 / / / 

kronična bolezen 11 36,67 30 4 66,67 6 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o zdravstvenih teţavah odgovorili z 
»da«, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki so 
odgovarjali na vprašanja.  

 
Ob vstopu je slabih 82 % uporabnikov poročalo, da so v preteklem letu obiskali zdravnika. 
Ob evalvaciji/izstopu je ta deleţ še nekoliko niţji (75 %). O jemanju zdravil je ob vstopu 
poročalo 75 % uporabnikov, ob evalvaciji/izstopu pa slabih 72 % uporabnikov (število 
uporabnikov se med vstopom in izstopom ne razlikuje). Bolnišnico je po poročanju 
uporabnikov ob vstopu obiskalo dobrih 63 %, ob evalvaciji/izstopu pa je o obisku bolnišnice 
poročalo pol manj uporabnikov (dobrih 31 %).  
 
Preglednica 7.25: Dostopnost do zdravstvenih storitev uporabnika ob vstopu in 
evalvaciji/izstopu 

  

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

Ali ste bili v preteklem letu pri zdravniku? 27 81,82 33 24 75,00 32 

Ali ste bili v preteklem letu v bolnišnici? 21 63,64 33 10 31,25 32 

Ali ste v preteklem letu jemali zdravila? 24 75,00 32 23 71,88 32 

Ali ste v preteklem letu ţeleli pomoč zdravnika, pa 
je niste mogli dobiti? 

3 9,68 31 2 6,25 32 

Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o dostopnosti do zdravstvenih 
storitev odgovorili z »da«, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh 
uporabnikov, ki so odgovarjali na vprašanja.  

 



Uporabniki so zadovoljstvo s telesnim zdravstvenim stanjem ocenjevali na lestvici od 1 do 5, 
kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. Ugotavljamo, da je zadovoljstvo s 
telesnim zdravstvenim stanjem ob vstopu statistično značilno niţje kot ob evalvaciji/izstopu. 
Uporabniki so s svojim telesnim zdravjem ob vstopu bolj nezadovoljni (AS = 2,20 ) kot ob 
evalvaciji/izstopu (AS = 2,70 ).  
 
Preglednica 7.26: Zadovoljstvo z zdravstvenim stanjem  

 
AS N t Sig 

Kako ste zadovoljni s telesnim zdravstvenim stanjem? vstop 33 2,24 

-2,284 ,026 Kako ste zadovoljni s telesnim zdravstvenim stanjem? 
evalvacija/izstop 

32 2,72 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 
Abstinenca  
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in programa zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. 
So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: uporabniki so ob vstopu in ob evalvaciji oziroma 
izstopu navedli, kako pogosto so v zadnjem tednu zauţili navedene substance. Za potrebe 
analize smo zdruţili odgovore enkrat, dvakrat, več kot dvakrat ter vsak dan vsaj enkrat v 
odgovor da (v zadnjem tednu sem zauţil navedeno substanco), nikoli pa v odgovor ne (v 
zadnjem tednu nisem nikoli zauţil navedene substance).  
 
Preglednica 7.27: Uţivanje različnih substanc v preteklem tednu  

  

odgovori da 

N 

odgovori da 

N število  %  število  %  

VSTOP EVALVACIJA / IZSTOP 

alkohol 25 75,76 33 16 48,48 33 

pomirjevala 17 53,13 32 10 30,30 33 

kanabis 1 3,13 32 1 3,03 33 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o uţivanju posameznih substanc 
odgovorili z »da«, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki 
so odgovarjali na vprašanja.  

 
Podatki kaţejo, da je slabih 76 % uporabnikov ob vstopu uţivalo alkohol, ta deleţ pa se je ob 
evalvaciji oziroma izstopu iz programa precej zniţal (dobrih 48 %). Pomirjevala je ob vstopu 
uţivala dobra polovica uporabnikov, ob evalvaciji/izstopu pa le še dobrih 30 %. Kanabis je 
tako ob vstopu kot ob evalvaciji/izstopu uţival en uporabnik. 
 
Ob vstopu v program so bili uporabniki vprašani še o teţavah z alkoholom in prepovedanimi 
drogami. Dobrih 44 % uporabnikov je ob vstopu mnenja, da nima teţav z alkoholom, 18,50 
% uporabnikov razmišlja o moţnostih zdravljenja, slabih 30 % uporabnikov pa se ne ţeli 
zdraviti. Da nimajo teţav s prepovedanimi drogami meni kar 94 % uporabnikov, en uporabnik 
pa se zaradi tovrstnih teţav ne ţeli zdraviti. 
 
Preglednica 7.28: Teţave z alkoholom in prepovedanimi drogami  

 

alkohol prepovedane droge 

število % število % 

nimam teţav 12 44,44 31 93,94 

razmišljam o moţnostih zdravljenja 5 18,52 / / 

iščem pomoč v zvezi z zdravljenjem 2 7,41 / / 

se ne ţelim zdraviti 8 29,63 1 3,03 

skupaj 27 100 32 100 

 
 



Pridobitev prehrambnih in higienskih navad 
 
Ocena higienskih razvad uporabnika je bila pridobljena na podlagi dokumentacije o 
uporabniku (ocene so bile podane na lestvici od 1 (zelo slabe) do 5 (zelo dobre)). Upoštevani 
so bili le tisti uporabniki, kjer je bila podana ocena tako ob vstopu kot ob evalvaciji/izstopu iz 
programa. 
Iz podatkov je razvidno, da izvajalci higienske navade uporabnikov ocenjujejo precej višje ob 
evalvaciji/izstopu iz programa (AS = 3,83) kot ob vstopu v program (AS = 2). Razlika je 
statistično značilna. Rečemo lahko, da so bile higienske navade uporabnikov ob vstopu v 
program slabe, s sodelovanjem v programu pa so te navade postale dobre. 
 
Preglednica 7.29: Ocena higienskih navad uporabnika* 

 
AS N t Sig 

Ocena higienskih navad uporabnika ob prihodu v program 2,00 6 
-5,965 0,002 

Ocena higienskih navad uporabnika ob izstopu iz programa 3,83 6 
Opombe: *Upoštevani so le tisti uporabniki, kjer je bila podana ocena tako ob vstopu kot ob evalvaciji/izstopu; N = število 
odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, t = testna statistika, sig = statistično značilna 
pomembnost (če je sig manjša od 0,05 pomeni, da med merjenima obdobjema obstaja statistično pomembna razlika, če je 
večja potem statistično pomembna razlika ne obstaja) 

 
Ureditev druţinskega ţivljenja 
 
Uporabniki so ocenjevali pogostost stikov z druţinskimi člani na lestvici od 1 (nimam stikov) 
do 6 (vsak dan), zadovoljstvo s temi stiki pa na lestvici od 1 (zelo nezadovoljen) do 5 (zelo 
zadovoljen). 
 
Preglednica 7.30: Ocena pogostosti stikov z druţino in zadovoljstvo s temi stiki  

 
 

N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako pogosto imate stike s svojimi otroki? 
vstop 14 1,57 1 1 0,94 1 4 

izstop 13 2,23 2 1 1,30 1 4 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 12 2,25 2,5 3 1,06 1 4 

izstop 14 2,64 2,5 1 1,39 1 5 

Kako pogosto imate stike s svojimi starši? 
vstop 9 2,33 3 3 0,87 1 3 

izstop 10 2,40 3 3 0,84 1 3 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 9 2,89 3 3 0,60 2 4 

izstop 9 3,22 3 3 0,67 2 4 

Kako pogosto imate stike s svojimi 
sorodniki? 

vstop 27 1,89 2 1 0,80 1 3 

izstop 25 2,28 2 3 0,94 1 4 

Kako ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? 
vstop 26 2,00 2 1 0,85 1 3 

izstop 27 2,48 3 3 1,05 1 5 
Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 
Tako ob vstopu kot evalvaciji/izstopu imajo uporabniki s svojimi otroki precej redke stike (v 
povprečju vsaj enkrat letno), s to vrsto stikov pa so bolj nezadovoljni kot zadovoljni. 
Povprečna ocena pogostosti stikov in zadovoljstva s stiki je ob vstopu nekoliko višja, vendar 
pa razlike niso statistično značilne.  
Pogostost stikov s starši je v povprečju nekoliko višja kot stiki z otroki (AS = 2,30 ob vstopu in 
AS = 2,40 ob evalvaciji/izstopu), s to vrsto stikov pa so uporabniki niti nezadovoljni niti 
zadovoljni. 
S sorodniki imajo uporabniki v povprečju bolj redke stike (manj kot enkrat letno ob vstopu in 
vsaj enkrat letno ob evalvaciji/izstopu), s to vrsto stikov pa so bolj nezadovoljni kot 
zadovoljni. 
 
Razlike med vstopom in evalvacijo/izstopom tako pri pogostosti stikov z druţino kot pri 
zadovoljstvu z njimi niso statistično značilne.  



Pridobitev izobrazbe 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in programa zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. 
So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: ob vstopu v program je imelo največ uporabnikov 
dokončano osnovno šolo (dobrih 37 %), dobrih 31 % je bilo uporabnikov z nedokončano 
osnovno šolo, poklicno šolo je končalo slabih 22 %, štiriletno srednjo šolo pa dobrih 9 %.  
Ob evalvaciji/izstopu so podani podatki o izobrazbi le za pet uporabnikov (njihova izobrazba 
je enaka kot ob vstopu), pri ostalih pa izvajalci niso navedli podatka o izobrazbi. 
Predvidevamo, da se izobrazba uporabnikom tekom sodelovanja v programu ni spremenila. 
 
Preglednica 7.31: Izobrazba uporabnika ob vstopu v program  

 
število % 

nedokončana OŠ 10 31,25 

dokončana OŠ 12 37,50 

poklicna šola 7 21,88 

štiriletna srednja šola 3 9,38 

skupaj 32 100 

 
Zaupanje med uporabniki in zaposlenimi 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in programa zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. 
So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: uporabniki so ocenjevali občutek varnosti v 
programu, zaupanje osebju in informiranje s strani osebja na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni 
zelo malo, 5 pa zelo veliko. 
 
Preglednica 7.32: Moţnost zaupanja osebju in ocena informiranja uporabnikov  

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

V kolikšni meri se pri nas počutite varne? 33 4,42 5 5 0,66 3 5 

V kolikšni meri lahko zaupate našemu osebju? 33 4,33 4 4 0,65 3 5 

V kolikšni meri vas je osebje informiralo tudi o drugih 
moţnostih oziroma drugih programih? 

33 4,52 5 5 0,57 3 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 
Uporabniki programa ocenjujejo občutek varnosti v programu kot precej velik (AS = 4,40) 
veliko zaupajo osebju (AS = 4,30), kot precej veliko pa ocenjujejo tudi informiranje o drugih 
moţnostih oziroma drugih programih, ki so ga bili deleţni od osebja (AS = 4,50). Lahko 
rečemo, da je zaupanje med uporabniki in zaposlenimi v programu kar veliko. 
 
Pozitivna javna podoba 
 
Izvajalci programa v dokumentaciji o programu niso navajali strokovnih objav v medijih, ki bi 
jih objavljali strokovni delavci programa. Beleţili pa so šest reportaţ, intervjujev o delovanju 
programa za vizualni medij ter prispevke za radio in lokalni študentski radio ter časopis. 
Izvedli niso nobenega izobraţevanja ali predavanja s področja delovanja programa. 
 
Prepoznavnost programa s strani uporabnikov (ciljne populacije, zainteresirane 
javnosti) 
 
Večina uporabnikov je dobila informacije o moţnosti vključitve v program na centru za 
socialno delo (slabih 77 % uporabnikov), dobrih 64 % uporabnikov so o programu informirali 
prijatelji in znanci, nekaj več kot 42 % uporabnikov pa je za program izvedelo iz časopisov 
oziroma letakov. 



Za vstop v program se je večina uporabnikov (slabih 69 %) odločila sama, dobrih 31 % 
uporabnikov pa je vstopilo na ţeljo drugih (predvsem prijateljev in sorodnikov). 
 
Preglednica 7.33: Informacije o moţnosti vključitve v program 

  
odgovori da 

N število  %  

starši 3 11,11 27 

prijatelji, znanci 18 64,29 28 

šola 2 7,41 27 

CSD 23 76,67 30 

policija 6 24,00 25 

časopisi, letaki 11 42,31 26 

internet 1 4,17 24 

drugje 4 15,38 26 
Opomba: V preglednici so predstavljeni: število uporabnikov, ki so na zastavljena vprašanja o moţnosti vključitve v program 
odgovorili z »da«, deleţ teh uporabnikov med vsemi uporabniki, ki so odgovarjali na ta vprašanja ter število vseh uporabnikov, ki 
so odgovarjali na vprašanja.  

 
Povezava z lokalno skupnostjo 
 
V programu niso navedli nobenega konflikta v lokalnem okolju. Z lokalno skupnostjo, pa so 
organizirali skupen izlet v Slovensko vas. Dogodek so označili kot športno rekreativno 
aktivnost. 
 
Sodelovanje prostovoljcev 
 
Število vseh prostovoljcev, ki so sodelovali v programu-letno je bilo 17 od tega pet 
uporabnikov. 
 
Dostopnost do storitev 
 
Ta kriterij sicer ni eksplicitni cilj programa in programa zato po tem kriteriju ne ocenjujemo. 
So pa na voljo podatki, ki kaţejo naslednje: v programu delajo vse dni v letu 24 ur na dan. 
Ne beleţijo arhitekturnih ovir. 
 
Zadovoljstvo z urnikom programa so uporabniki ocenjevali na lestvici od 1 do 5, kjer 1 
pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. 
 
Preglednica 7.34: Zadovoljstvo z urnikom programa 

 
N AS Me Mo SD MIN MAX 

Kako zadovoljni ste z urnikom, ko smo vam na voljo? 33 4,30 4 4 0,68 2 5 

Opombe: N = število odgovorov (uporabnikov), AS = aritmetična sredina ali povprečje odgovorov, Me = mediana je vrednost, od 
katere ima polovica enot manjšo vrednost, polovica pa večjo, Mo = modus je vrednost, ki se najpogosteje pojavlja, SD = 
standardni odklon, ki pove koliko se vrednosti odklanjajo od povprečja, MIN = najmanjša podana vrednost (odgovor), MAX = 
najvišja podana vrednost (odgovor)  

 
Uporabniki so bili ob evalvaciji/izstopu v povprečju precej zadovoljni z urnikom programa (AS 
= 4,30).  
Na podlagi dokumentacije o uporabniku pa ugotavljamo, da je z urnikom programa 
zadovoljnih in zelo zadovoljnih 94 % uporabnikov.  



IX. Ocenjevalne lestvice 
 
 
Lestvice veljajo za vse vključene programe sprejemališč in zavetišč za brezdomce ter 
programe sprejemališč in zavetišč za brezdomne uţivalce nedovoljenih drog, razen v 
primerih, kjer so lestvice postavljene točno določene programe ali skupino programov 
(»Zavetišča«, »Sprejemališča«, »Filantropija«). 
 
8. OCENJEVALNE LESTVICE ZA SPLOŠNI DEL, ZA PRIMERNOST KADROV TER 

PRIMERNOST POSTOPKOV 
 
Tabela Viri a. splošno 
 - deleţ sofinanciranja s strani MDDSZ v vseh prihodkih (= (prihodek MDDSZ /vsi prihodki) * 
100): 
6 - do pod 30 %, 
5 - 30 % do pod 40%, 
4 - 40 % do pod 50 %, 
3 - 50 % do pod 60 %, 
2 - 60 % do pod 70 %, 
1 - 70 do pod 80 %, 
0 - 80 % in več. 
 
 - primernost sredstev glede na število uporabnikov (porabljena sredstva/6, s čimer dobimo 
porabljena sredstva na mesec; nato ta znesek delimo še s povprečnim številom uporabnikov 
na mesec): 
Zavetišča: 
0 - 0 do pod 200, 
1 - 200 do pod 400, 
2 - 400 do pod 500, 
3 - 500 do pod 600, 
4 - 600 do pod 800, 
5 - 800 do pod 1.000, 
6 - 1.000 in več. 
Sprejemališča: 
0 - 0 do pod 20, 
1 - 20 do pod 40, 
2 - 40 do pod 60, 
3 - 60 do pod 80, 
4 - 80 do pod 100, 
5 - 100 do pod 150, 
6 - 150 in več. 
Filantropija: 
0 - 0 do pod 25, 
1 - 25 do pod 50, 
2 - 50 do pod 75, 
3 - 75 do pod 100, 
4 - 100 do pod 150, 
5 - 150 do pod 200, 
6 - 200 in več. 
 
 
 
 
 
 



 - primernost sredstev glede na število zaposlenih za poln delovni čas (količnik med 
porabljenimi sredstvi in številom zaposlenih za poln delovni čas pomnoţen z deleţem 
odhodkov za stroške dela; zaposleni za polovični delovni čas se šteje kot 0,5 zaposlenega, 
zaposleni za 6 ur pa kot 0,75 zaposlenega): 
0 - manj kot 5.000, 
1 - 5.000 do pod 6.000, 
2 - 6.000 do pod 7.000, 
3 - 7.000 do pod 8.000, 
4 - 8.000 do pod 9.000, 
5 - 9.000 do pod 10.000, 
6 - 10.000 in več. 
 
Tabela Viri b. primernost kadrov, ki delajo neposredno z uporabniki 
 
 - razmerje med povprečnim številom uporabnikov na mesec in številom zaposlenih (količnik 
med povprečnim številom uporabnikov na mesec in številom zaposlenih za poln delovni čas; 
zaposleni za polovični delovni čas se šteje kot 0,5 zaposlenega, zaposleni za 6 ur pa kot 
0,75 zaposlenega: 
Zavetišča: 
6 - 5 in manj, 
5 - 6 do pod 10, 
4 - 10 do pod 15, 
3 - 15 do pod 20, 
2 - 20 do pod 25, 
1 - 25 do pod 30, 
0 - 30 in več. 
Sprejemališča 
6 - do pod 30, 
5 - 30 do pod 50, 
4 - 50 do pod 70, 
3 - 70 do pod 90, 
2 - 90 do pod 100, 
1 - 100 do pod 120, 
0 - 120 in več. 
Filantropija  
6 - do 20, 
5 - nad 20 do 25, 
4 - nad 25 do 30, 
3 - nad 30 do 35, 
2 - nad 35 do 40, 
1 - nad 40 do 45, 
0 - nad 45. 
 
 - formalna usposobljenost kadrov (količnik med številom zaposlenih s strokovnim izpitom in 
številom vseh zaposlenih pomnoţen s 100; tu štejemo vse zaposlene ne glede na deleţ 
delovnega časa:  
0 - do pod 10, 
1 - 10 do pod 20, 
2 - 20 do pod 40, 
3 - 40 do pod 60, 
4 - 60 do pod 80, 
5 - 80 do pod 90, 
6 - 90 in več. 
 



 - povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih (izračunamo aritmetično sredino stopnje 
izobrazbe):  
0 - manj kot 4, 
1 - 4 do pod 4,5, 
2 - 4,5 do pod 5, 
3 - 5 do pod 5,5, 
4 - 5,5 do pod 6, 
5 - 6 do pod 6,5, 
6 - 6,5 in več. 
 
 - ustreznost kadrov glede na financiranje s strani MDDSZ)11: 
6 - v celoti ustreza, 
5 - do pod 25 % narobe, 
4 - 25 % do pod 50 % narobe, 
3 - 50 % do pod 75 % narobe, 
2 - 75 % do pod 90 % narobe, 
1 - 90 % do pod 100 % narobe, 
0 - 100 % narobe. 
 
Tabela Viri c. Postopki  
- odstotek časa porabljenega za skupne, specifične postopke in postopke z anonimnimi 
uporabniki, ki v večji meri pomenijo neposredno delo z uporabnikom (kvocient seštevka 
porabljenega časa za postopke, ki neposredno vključujejo uporabnika in so skupni za celotno 
skupino programov (šifre v bazi 1–99); porabljenega časa za postopke, ki neposredno 
vključujejo uporabnika in so jih izvajalci dodali skupnim postopkom celotni skupini programov 
(šifre v bazi 100-199) ter postopke z anonimnimi uporabniki (šifre v bazi 600-699) s celotnim 
porabljenim časom za vse postopke, ki ga pomnoţimo s številom 100, s čimer dobimo 
odstotek časa porabljenega za postopke, ki neposredno vključujejo uporabnika: 
0 - pod 20 %, 
1 - 20 do pod 30 %, 
2 - 30 do pod 40 %, 
3 - 40 - pod 60 %, 
4 - 60 - pod 65 %, 
5 - 65 - pod 75 %, 
6 - nad 75 %. 
 
- kakovost strukture postopkov (tu vsakega od spodaj navedenih elementov ocenimo z 0 - če 
damo odgovor ne, z 1 - če je odgovor delno in z 2 - če je odgovor da. Potem ocene 
posameznih skupin seštejemo). 
 
- ustreznost beleţenja skupnih postopkov: Gre za postopke, ki neposredno vključujejo 
uporabnika (tudi telefonsko svetovanje) in so skupni za celotno skupino obravnavanih 
programov v tem poglavju (šifre v bazi 1-99). Ocenjevalna lestvica: da - v celoti ustrezno; 
delno - zamenjane šifre postopkov; ne - eden ali več postopkov neustreznih. 
- ustreznost definicije specifičnih postopkov: Gre za postopke, ki neposredno vključujejo 
uporabnika in so jih izvajalci dodali skupnim postopkom celotni skupini obravnavanih 
programov v tem poglavju (šifre v bazi 100- 99). Ocenjevalna lestvica: da - v celoti ustrezno 
(velja tudi v primerih, ko program nima definiranih specifičnih postopkov); delno - do dva 
postopka se ponavljata s skupnimi, a vsi postopki so z uporabnikom; ne - eden ali več 

                                                
11Strokovni delavci po tem razpisu so delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo za socialno delo. Strokovni delavci so tudi 
delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, 
sociološke, zdravstvene smeri - smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo ter imajo eno leto delovnih 
izkušenj na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 100/10, str. 3044). Pri ocenjevanju smo upoštevali ustreznosti števila 
izvajalcev programov z razpisnimi pogoji ter ustreznost stopnje in smeri izobrazbe. Informacije ali so imele izvajalke opravljen 
strokovni izpit iz področja socialnega varstva, ki ga predpisuje ZSV pri ocenjevanju nismo upoštevali. 



narobe - vključen eden ali več postopkov »brez uporabnikov« oz. več kot dva postopka se 
ponavljata s skupnimi. Tukaj upoštevamo tudi ustreznost definiranja in rabe postopkov z 
anonimnimi uporabniki (šifre v bazi 600-699).  
- ustreznost definicije postopkov brez neposredne udeleţbe uporabnikov: Gre za postopke, 
ki ne vključujejo neposredno uporabnika, torej za postopke bolj administrativne, 
organizacijske, samoizobraţevalne in promocijske narave (šifre v bazi 200-599). 
Ocenjevalna lestvica: da - v celoti ustrezno; delno - postopki se podvajajo oz so nejasno 
opredeljeni in se izvajalci teţko odločijo kateri je pravi, do eden narobe (z uporabnikom), do 
enkrat zamešane kategorije postopkov 200, 300, 400, 500; ne - 2 ali več narobe - torej z 
uporabnikom ali več kot enkrat zamešano 200, 300, 400, 500. 
0 – 0, 
1 – 1, 
2 – 2, 
3 – 3, 
4 – 4, 
5 – 5, 
6 – 6. 
 
9. OCENJEVALNE LESTVICE ZA PRIMERNOST IZVAJANJA PROGRAMA (KRITERIJI) 
 
Kriterij 1 
 
ZADOVOLJSTVO UPORABNIKA:  
 
Najprej ocenimo posamezen element kriterija in damo nato povprečno oceno teh elementov. 
Če kateri od teh elementov za oceno programa ni relevanten (npr. da nimajo uporabnikov 
svetovalnih razgovorov), ga ne ocenjujemo in ne upoštevamo pri izračunu povprečne vrednosti  
 
- povprečna ocena, koliko je program do sedaj pomagal 
0 - pod 1,5, 
1 - 1,5 do pod 2, 
2 - 2 do pod 2,5, 
3 - 2,5 do pod 3,5, 
4 - 3,5 do pod 4, 
5 - 4 do pod 4,5, 
6 - 4,5 in več. 
 
- povprečna ocena, koliko je program do sedaj pomagal reševati probleme, zaradi katerih so 
se vanj vključili 
0 - pod 1,5, 
1 - 1,5 do pod 2, 
2 - 2 do pod 2,5, 
3 - 2,5 do pod 3,5, 
4 - 3,5 do pod 4, 
5 - 4 do pod 4,5, 
6 - 4,5 in več. 
 
- povprečna ocena mnenja, ali bodo s pomočjo programa lahko rešili probleme 
0 - pod 1,5, 
1 - 1,5 do pod 2, 
2 - 2 do pod 2,5, 
3 - 2,5 do pod 3,5, 
4 - 3,5 do pod 4, 
5 - 4 do pod 4,5, 
6 - 4,5 in več. 



povprečna ocena mnenja, ali bi se ponovno odločili vključiti v program 
0 - pod 1,5, 
1 - 1,5 do pod 2, 
2 - 2 do pod 2,5, 
3 - 2,5 do pod 3,5, 
4 - 3,5 do pod 4, 
5 - 4 do pod 4,5, 
6 - 4,5 in več. 
 
povprečna ocena mnenja, ali bi program priporočili znancem 
0 - pod 1,5, 
1 - 1,5 do pod 2, 
2 - 2 do pod 2,5, 
3 - 2,5 do pod 3,5, 
4 - 3,5 do pod 4, 
5 - 4 do pod 4,5, 
6 - 4,5 in več. 
 
povprečna ocena glede tega, koliko je pogovor pomagal pri reševanju problemov pri 
uporabnikih, ki so opravili svetovalni razgovor 
0 - pod 1,5, 
1 - 1,5 do pod 2, 
2 - 2 do pod 2,5, 
3 - 2,5 do pod 3,5, 
4 - 3,5 do pod 4, 
5 - 4 do pod 4,5, 
6 - 4,5 in več. 
 
povprečna ocena glede tega, ali bi ponovno prišli na pogovor pri uporabnikih, ki so opravili 
svetovalni razgovor 
0 - pod 1,5, 
1 - 1,5 do pod 2, 
2 - 2 do pod 2,5, 
3 - 2,5 do pod 3,5, 
4 - 3,5 do pod 4, 
5 - 4 do pod 4,5, 
6 - 4,5 in več. 
 
Kriterij 2 
 
UREJENO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
 
0 - odstotek urejenosti je več kot 10 % niţji ob izstopu kot pri vstopu, 
1 - odstotek urejenosti je 10 % do vključno 5 % niţji ob izstopu kot pri vstopu, 
2 - odstotek urejenosti je 5 % ali manj niţji ob izstopu kot pri vstopu, 
3 - odstotek urejenosti je enak pri vstopu in izstopu, 
4 - odstotek urejenosti je višji do 5 % pri izstopu,  
5 - odstotek urejenosti je višji nad 5 do 10 % pri izstopu,  
6 - odstotek urejenosti je višji nad 10 % pri izstopu. 



Kriterij 3 
 
UREJENO STALNO PREBIVALIŠČE 
 
0 - odstotek urejenosti je več kot 10 % niţji ob izstopu kot pri vstopu, 
1 - odstotek urejenosti je 10 % do vključno 5 % niţji ob izstopu kot pri vstopu, 
2 - odstotek urejenosti je 5 % ali manj niţji ob izstopu kot pri vstopu, 
3 - odstotek urejenosti je enak pri vstopu in izstopu, 
4 - odstotek urejenosti je višji do 5 % pri izstopu,  
5 - odstotek urejenosti je višji nad 5 do 10 % pri izstopu,  
6 - odstotek urejenosti je višji nad 10 % pri izstopu. 
 
Kriterij 4 
 
UREJENOST OSEBNIH DOKUMENTOV 
 
0 - odstotek urejenosti je več kot 10 % niţji ob izstopu kot pri vstopu, 
1 - odstotek urejenosti je 10 % do vključno 5 % niţji ob izstopu kot pri vstopu, 
2 - odstotek urejenosti je 5 % ali manj niţji ob izstopu kot pri vstopu, 
3 - odstotek urejenosti je enak pri vstopu in izstopu, 
4 - odstotek urejenosti je višji do 5 % pri izstopu,  
5 - odstotek urejenosti je višji nad 5 do 10 % pri izstopu,  
6 - odstotek urejenosti je višji nad 10 % pri izstopu. 
 
Kriterij 5 
 
ZAPOSLITEV 
 
Najprej ocenimo posamezen element kriterija in damo nato povprečno oceno teh elementov. 
Če kateri od teh elementov za oceno programa ni relevanten, ga ne ocenjujemo in ne 
upoštevamo pri izračunu povprečne vrednosti 
 
- zaposlitveni status (uporabniki kontinuiranega svetovanja; primerjamo zgolj deleţe 
brezposelnih) - razlika vstop izstop 
0 - ob izstopu je brezposelnih več kot 20 % uporabnikov več kot ob vstopu, 
1 - ob izstopu je brezposelnih med 10-pod 20 % uporabnikov več kot ob vstopu, 
2 - ob izstopu je brezposelnih do 10 % uporabnikov več kot ob vstopu, 
3 - ob vstopu je brezposelnih enak deleţ uporabnikov kot ob izstopu, 
4 - ob izstopu je brezposelnih do 10 % uporabnikov manj kot ob vstopu, 
5 - ob izstopu je brezposelnih med 10 do pod 20 % uporabnikov manj kot ob vstopu, 
6 - ob izstopu je brezposelnih več kot 20 % uporabnikov manj kot ob vstopu, 
 
- zaposlitveni status (uporabniki kontinuiranega svetovanja; primerjamo zgolj deleţe 
brezposelnih) - razlika vstop evalvacija 
0 - ob evalvaciji je brezposelnih več kot 20 % uporabnikov več kot ob vstopu, 
1 - ob evalvaciji je brezposelnih med 10-pod 20 % uporabnikov več kot ob vstopu, 
2 - ob evalvaciji je brezposelnih do 10 % uporabnikov več kot ob vstopu, 
3 - ob vstopu je brezposelnih enak deleţ uporabnikov kot ob evalvaciji, 
4 - ob evalvaciji je brezposelnih do 10 % uporabnikov manj kot ob vstopu, 
5 - ob evalvaciji je brezposelnih med 10 do pod 20 % uporabnikov manj kot ob vstopu, 
6 - ob evalvaciji je brezposelnih več kot 20 % uporabnikov manj kot ob vstopu. 
 



Kriterij 6 
 
IZBOLJŠANJE (VZDRŢEVANJE) ZDRAVSTVENEGA STANJA 
 
Najprej ocenimo posamezen element kriterija in damo nato povprečno oceno teh elementov. 
Če kateri od teh elementov za oceno programa ni relevanten, ga ne ocenjujemo in ne 
upoštevamo pri izračunu povprečne vrednosti 
 
- primerjava deleţa uporabnikov, ki poročajo o zdravstvenih teţavah, ob vstopu in 
izstopu/evalvaciji 
0 - deleţ tistih, ki poročajo o zdravstvenih teţavah, je ob izstopu/evalvaciji višji kot ob vstopu 
za več kot 10 %, 
1 - deleţ tistih, ki poročajo o zdravstvenih teţavah, je ob izstopu/evalvaciji višji za do 10 %, 
2 - deleţ tistih, ki poročajo o zdravstvenih teţavah, je ob izstopu/evalvaciji enak kot ob vstopu, 
3 - deleţ tistih, ki poročajo o zdravstvenih teţavah, je ob izstopu/evalvaciji do 10 % manjši kot 
ob vstopu, 
4 - deleţ tistih, ki poročajo o zdravstvenih teţavah, je ob izstopu/evalvaciji med 10 % do pod 
20 % manjši kot ob vstopu, 
5 - deleţ tistih, ki poročajo o zdravstvenih teţavah, je ob izstopu/evalvaciji med 20 % do pod 
30 % manjši kot ob vstopu, 
6 - deleţ tistih, ki poročajo o zdravstvenih teţavah, je ob izstopu/evalvaciji za 30 % ali več 
manjši kot ob vstopu. 
 
- primerjava deleţa uporabnikov, ki so ţeleli pomoč zdravnika, pa je niso dobili, ob vstopu in 
izstopu/evalvaciji 
0 - deleţ tistih, ki so ţeleli pomoč zdravnika, pa je niso dobili, je ob izstopu/evalvaciji višji kot 
ob vstopu za več kot 10 %, 
1 - deleţ tistih, ki so ţeleli pomoč zdravnika, pa je niso dobili, je ob izstopu/evalvaciji višji za do 
10 %, 
2 - deleţ tistih, ki so ţeleli pomoč zdravnika, pa je niso dobili, je ob izstopu/evalvaciji enak kot 
ob vstopu, 
3 - deleţ tistih, ki so ţeleli pomoč zdravnika, pa je niso dobili, je ob izstopu/evalvaciji do 10 % 
manjši kot ob vstopu, 
4 - deleţ tistih, ki so ţeleli pomoč zdravnika, pa je niso dobili, je ob izstopu/evalvaciji med 10 % 
do pod 20 % manjši kot ob vstopu, 
5 - deleţ tistih, ki so ţeleli pomoč zdravnika, pa je niso dobili, je ob izstopu/evalvaciji med 20 % 
do pod 30 % manjši kot ob vstopu, 
6 - deleţ tistih, ki so ţeleli pomoč zdravnika, pa je niso dobili, je ob izstopu/evalvaciji za 30 % 
ali več manjši kot ob vstopu. 
 
- sprememba v zadovoljstvu s telesnim zdravstvenim stanjem med vstopom in 
izstopom/evalvacijo 
0 - statistično značilna sprememba na slabše, 
1 - sprememba na slabše (razvidna v precej niţji povprečni vrednosti ob izstopu), 
2 - rahlo poslabšanje (razvidna v rahlo niţji povprečni vrednosti ob izstopu), 
3 - ostaja enako, 
4 - rahlo izboljšanje (razvidna v rahlo višji povprečni vrednosti ob izstopu), 
5 - sprememba na boljše (razvidna v precej višji povprečni vrednosti ob izstopu, 
6 - statistično značilna sprememba na boljše. 
 



Kriterij 7 
 
ABSTINENCA 
 
Najprej ocenimo posamezen element kriterija in damo nato povprečno oceno teh elementov. 
Če kateri od teh elementov za oceno programa ni relevanten, ga ne ocenjujemo in ne 
upoštevamo pri izračunu povprečne vrednosti 
 
- primerjava deleţa uporabnikov, ki so v zadnjem tednu uţivali alkohol, ob vstopu in 
izstopu/evalvaciji 
0 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali alkohol, je ob izstopu/evalvaciji višji kot ob vstopu 
za več kot 10 %, 
1 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali alkohol, je ob izstopu/evalvaciji višji za do 10 %, 
2 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali alkohol, je ob izstopu/evalvaciji enak kot ob 
vstopu, 
3 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali alkohol, je ob izstopu/evalvaciji do 10 % manjši 
kot ob vstopu, 
4 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali alkohol, je ob izstopu/evalvaciji med 10 % do pod 
20 % manjši kot ob vstopu, 
5 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali alkohol, je ob izstopu/evalvaciji med 20 % do pod 
30 % manjši kot ob vstopu, 
6 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali alkohol, je ob izstopu/evalvaciji za 30 % ali več 
manjši kot ob vstopu. 
 
- primerjava deleţa uporabnikov, ki so v zadnjem tednu uţivali pomirjevala, ob vstopu in 
izstopu/evalvaciji 
0 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali pomirjevala, je ob izstopu/evalvaciji višji kot ob 
vstopu za več kot 10 %, 
1 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali pomirjevala, je ob izstopu/evalvaciji višji za do 10 
%, 
2 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali pomirjevala, je ob izstopu/evalvaciji enak kot ob 
vstopu, 
3 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali pomirjevala, je ob izstopu/evalvaciji do 10 % 
manjši kot ob vstopu, 
4 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali pomirjevala, je ob izstopu/evalvaciji med 10 % do 
pod 20 % manjši kot ob vstopu, 
5 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali pomirjevala, je ob izstopu/evalvaciji med 20 % do 
pod 30 % manjši kot ob vstopu, 
6 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali pomirjevala, je ob izstopu/evalvaciji za 30 % ali 
več manjši kot ob vstopu. 
 
- primerjava deleţa uporabnikov, ki so v zadnjem tednu uţivali kanabis, ob vstopu in 
izstopu/evalvaciji 
0 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali kanabis, je ob izstopu/evalvaciji višji kot ob vstopu 
za več kot 10 %, 
1 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali kanabis, je ob izstopu/evalvaciji višji za do 10 %, 
2 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali kanabis, je ob izstopu/evalvaciji enak kot ob 
vstopu, 
3 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali kanabis, je ob izstopu/evalvaciji do 10 % manjši 
kot ob vstopu, 
4 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali kanabis, je ob izstopu/evalvaciji med 10 % do pod 
20 % manjši kot ob vstopu, 
5 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali kanabis, je ob izstopu/evalvaciji med 20 % do pod 
30 % manjši kot ob vstopu, 
6 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali kanabis, je ob izstopu/evalvaciji za 30 % ali več 



manjši kot ob vstopu. 
 
- primerjava deleţa uporabnikov, ki so v zadnjem tednu uţivali heroin, ob vstopu in 
izstopu/evalvaciji 
0 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali heroin, je ob izstopu/evalvaciji višji kot ob vstopu 
za več kot 10 %, 
1 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali heroin, je ob izstopu/evalvaciji višji za do 10 %, 
2 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali heroin, je ob izstopu/evalvaciji enak kot ob vstopu, 
3 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali heroin, je ob izstopu/evalvaciji do 10 % manjši kot 
ob vstopu, 
4 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali heroin, je ob izstopu/evalvaciji med 10 % do pod 
20 % manjši kot ob vstopu, 
5 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali heroin, je ob izstopu/evalvaciji med 20 % do pod 
30 % manjši kot ob vstopu, 
6 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali heroin, je ob izstopu/evalvaciji za 30 % ali več 
manjši kot ob vstopu. 
 
- primerjava deleţa uporabnikov, ki so v zadnjem tednu uţivali kokain, ob vstopu in 
izstopu/evalvaciji 
0 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali kokain, je ob izstopu/evalvaciji višji kot ob vstopu 
za več kot 10 %, 
1 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali kokain, je ob izstopu/evalvaciji višji za do 10 %, 
2 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali kokain, je ob izstopu/evalvaciji enak kot ob 
vstopu, 
3 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali kokain, je ob izstopu/evalvaciji do 10 % manjši kot 
ob vstopu, 
4 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali kokain, je ob izstopu/evalvaciji med 10 % do pod 
20 % manjši kot ob vstopu, 
5 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali kokain, je ob izstopu/evalvaciji med 20 % do pod 
30 % manjši kot ob vstopu, 
6 - deleţ tistih, ki so v zadnjem tednu uţivali kokain, je ob izstopu/evalvaciji za 30 % ali več 
manjši kot ob vstopu. 
 
Kriterij 8 
 
PRIDOBITEV PREHRAMBNIH IN HIGIENSKIH NAVAD 
 
- sprememba v oceni higienskih navad med vstopom in izstopom/evalvacijo 
0 - statistično značilna sprememba na slabše, 
1 - sprememba na slabše (razvidna v precej niţji povprečni vrednosti ob izstopu), 
2 - rahlo poslabšanje (razvidna v rahlo niţji povprečni vrednosti ob izstopu), 
3 - ostaja enako, 
4 - rahlo izboljšanje (razvidna v rahlo višji povprečni vrednosti ob izstopu), 
5 - sprememba na boljše (razvidna v precej višji povprečni vrednosti ob izstopu, 
6 - statistično značilna sprememba na boljše. 
 



Kriterij 9 
 
UREDITEV DRUŢINSKEGA ŢIVLJENJA 
 
Najprej ocenimo posamezen element kriterija in damo nato povprečno oceno teh elementov. 
Če kateri od teh elementov za oceno programa ni relevanten, ga ne ocenjujemo in ne 
upoštevamo pri izračunu povprečne vrednosti 
 
- sprememba v oceni pogostosti stikov z otroki med vstopom in izstopom/evalvacijo 
0 - statistično značilna sprememba na slabše, 
1 - sprememba na slabše (razvidna v precej niţji povprečni vrednosti ob izstopu), 
2 - rahlo poslabšanje (razvidna v rahlo niţji povprečni vrednosti ob izstopu), 
3 - ostaja enako, 
4 - rahlo izboljšanje (razvidna v rahlo višji povprečni vrednosti ob izstopu), 
5 - sprememba na boljše (razvidna v precej višji povprečni vrednosti ob izstopu, 
6 - statistično značilna sprememba na boljše. 
 
- sprememba v oceni zadovoljstva stikov z otroki med vstopom in izstopom/evalvacijo 
0 - statistično značilna sprememba na slabše, 
1 - sprememba na slabše (razvidna v precej niţji povprečni vrednosti ob izstopu), 
2 - rahlo poslabšanje (razvidna v rahlo niţji povprečni vrednosti ob izstopu), 
3 - ostaja enako, 
4 - rahlo izboljšanje (razvidna v rahlo višji povprečni vrednosti ob izstopu), 
5 - sprememba na boljše (razvidna v precej višji povprečni vrednosti ob izstopu, 
6 - statistično značilna sprememba na boljše. 
 
- sprememba v oceni pogostosti stikov s starši med vstopom in izstopom/evalvacijo 
0 - statistično značilna sprememba na slabše, 
1 - sprememba na slabše (razvidna v precej niţji povprečni vrednosti ob izstopu), 
2 - rahlo poslabšanje (razvidna v rahlo niţji povprečni vrednosti ob izstopu), 
3 - ostaja enako, 
4 - rahlo izboljšanje (razvidna v rahlo višji povprečni vrednosti ob izstopu), 
5 - sprememba na boljše (razvidna v precej višji povprečni vrednosti ob izstopu, 
6 - statistično značilna sprememba na boljše. 
 
- sprememba v oceni zadovoljstva stikov s starši med vstopom in izstopom/evalvacijo 
0 - statistično značilna sprememba na slabše, 
1 - sprememba na slabše (razvidna v precej niţji povprečni vrednosti ob izstopu), 
2 - rahlo poslabšanje (razvidna v rahlo niţji povprečni vrednosti ob izstopu), 
3 - ostaja enako, 
4 - rahlo izboljšanje (razvidna v rahlo višji povprečni vrednosti ob izstopu), 
5 - sprememba na boljše (razvidna v precej višji povprečni vrednosti ob izstopu, 
6 - statistično značilna sprememba na boljše. 
 
- sprememba v oceni pogostosti stikov s sorodniki med vstopom in izstopom/evalvacijo 
0 - statistično značilna sprememba na slabše, 
1 - sprememba na slabše (razvidna v precej niţji povprečni vrednosti ob izstopu), 
2 - rahlo poslabšanje (razvidna v rahlo niţji povprečni vrednosti ob izstopu), 
3 - ostaja enako, 
4 - rahlo izboljšanje (razvidna v rahlo višji povprečni vrednosti ob izstopu), 
5 - sprememba na boljše (razvidna v precej višji povprečni vrednosti ob izstopu, 
6 - statistično značilna sprememba na boljše. 
 
 
 



- sprememba v oceni zadovoljstva stikov s sorodniki med vstopom in izstopom/evalvacijo 
0 - statistično značilna sprememba na slabše, 
1 - sprememba na slabše (razvidna v precej niţji povprečni vrednosti ob izstopu), 
2 - rahlo poslabšanje (razvidna v rahlo niţji povprečni vrednosti ob izstopu), 
3 - ostaja enako, 
4 - rahlo izboljšanje (razvidna v rahlo višji povprečni vrednosti ob izstopu), 
5 - sprememba na boljše (razvidna v precej višji povprečni vrednosti ob izstopu, 
6 - statistično značilna sprememba na boljše. 
 
Kriterij 10 
 
PRIDOBITEV IZOBRAZBE 
 
- izobrazba (gledamo podatke o stopnji izobrazbe, ali je prišlo do sprememb med vstopom in 
izstopom) 
0 - statistično značilna sprememba na slabše, 
1 - sprememba na slabše (razvidna v precej niţji povprečni vrednosti ob izstopu, 
2 - rahlo poslabšanje (razvidna v rahlo niţji povprečni vrednosti ob izstopu), 
3 - ostaja enako, 
4 - rahlo izboljšanje (razvidna v rahlo višji povprečni vrednosti ob izstopu), 
5 - sprememba na boljše (razvidna v precej višji povprečni vrednosti ob izstopu, 
6 - statistično značilna sprememba na boljše. 
 
Kriterij 11 
 
ZAUPANJE MED UPORABNIKI IN ZAPOSLENIMI 
 
Najprej ocenimo posamezen element kriterija in damo nato povprečno oceno teh elementov. 
Če kateri od teh elementov za oceno programa ni relevanten, ga ne ocenjujemo in ne 
upoštevamo pri izračunu povprečne vrednosti 
 
- povprečna ocena občutka varnosti  
0 - pod 1,5, 
1 - 1,5 do pod 2, 
2 - 2 do pod 2,5, 
3 - 2,5 do pod 3,5, 
4 - 3,5 do pod 4, 
5 - 4 do pod 4,5, 
6 - 4,5 in več. 
 
- povprečna ocena zaupanja osebju  
0 - pod 1,5, 
1 - 1,5 do pod 2, 
2 - 2 do pod 2,5, 
3 - 2,5 do pod 3,5, 
4 - 3,5 do pod 4, 
5 - 4 do pod 4,5, 
6 - 4,5 in več. 
 
 
 
 
 
 
 



- povprečna ocena informiranosti o drugih moţnostih  
0 - pod 1,5, 
1 - 1,5 do pod 2, 
2 - 2 do pod 2,5, 
3 - 2,5 do pod 3,5, 
4 - 3,5 do pod 4, 
5 - 4 do pod 4,5, 
6 - 4,5 in več. 
 
Kriterij 12 
 
POZITIVNA JAVNA PODOBA 
 
Najprej ocenimo posamezen element kriterija in damo nato povprečno oceno teh elementov. 
Če kateri od teh elementov za oceno programa ni relevanten, ga ne ocenjujemo in ne 
upoštevamo pri izračunu povprečne vrednosti 
 
- število objav strokovnih delavcev (dokumentacija o programu) 
0 - 0, 
1 - 1, 
2 - 2, 
3 - 3, 
4 - 4, 
5 - 5, 
6 - 6 in več. 
 
- število objav o programu v medijih (dokumentacija o programu) 
0 - 0, 
1 - 1, 
2 - 2, 
3 - 3, 
4 - 4, 
5 - 5, 
6 - 6 in več. 
 
- število strokovnih predavanj s področja delovanja programa (dokumentacija o programu) 
0 - 0, 
1 - 1, 
2 - 2, 
3 - 3, 
4 - 4, 
5 - 5, 
6 - 6 in več. 
 



Kriterij 13 
 
PREPOZNAVNOST PROGRAMA S STRANI UPORABNIKOV (CILJNE POPULACIJE, 
ZAINTERESIRANE JAVNOSTI) 
 
- deleţ tistih, ki so se sami odločili za vstop v program 
0 – do pod 20 %, 
1 – 20 % do pod 30 %, 
2 – 30 % do pod 40 %, 
3 – 40 % do pod 60 %, 
4 – 60 % do pod 70 %, 
5 – 70 % do pod 80 %, 
6 – 80 % in več. 
 
Kriterij 14 
 
POVEZAVA Z LOKALNO SKUPNOSTJO 
 
sodelovanje z lokalnim okoljem - število izvedenih akcij (dokumentacija o programu) 
0 - 0, 
1 - 1 do 2, 
2 - 3 do 4, 
3 - 5 do 6, 
4 - 7 do 8, 
5 - 8 do 9, 
6 - 10 in več. 
 
Kriterij 15 
 
SODELOVANJE PROSTOVOLJCEV 
Najprej ocenimo posamezen element kriterija in damo nato povprečno oceno teh elementov. 
Če kateri od teh elementov za oceno programa ni relevanten, ga ne ocenjujemo in ne 
upoštevamo pri izračunu povprečne vrednosti 
 
- deleţ izvajalcev, ki so prostovoljci (dokumentacija o programu in protokol; ocenjujemo kot 
odstotek prostovoljcev med vsemi izvajalci programa)  
0 - 0  
1 - nad 0 do pod 5 %, 
2 - 5 % do pod 15 %, 
3 - 15 % do pod 20 %, 
4 - 20 % do pod 25 %, 
5 - 25% do pod 30 %, 
6 - 30 % in več. 
 
- deleţ uporabnikov, ki v programu delujejo kot prostovoljci (dokumentacija o programu in 
protokol; ocenjujemo kot odstotek uporabnikov od števila vseh različnih uporabnikov, torej (št. 
uporabnikov prostovoljcev / št. vseh uporabnikov)*100) 
0 - 0  
1 - nad 0 do pod 10 %, 
2 - 10 % do pod 20 %, 
3 - 20 % do pod 30 %, 
4 - 30 % do pod 40 %, 
5 - 40 % do pod 50 %, 
6 - 50 % in več. 



Kriterij 16 
 
DOSTOPNOST DO STORITEV 
 
Najprej ocenimo posamezen element kriterija in damo nato povprečno oceno teh elementov. 
Če kateri od teh elementov za oceno programa ni relevanten, ga ne ocenjujemo in ne 
upoštevamo pri izračunu povprečne vrednosti 
 
- urnik programa (dokumentacija o programu) 
Zavetišče 
0 – program na voljo do pod 1 uro na dan, 
1 – program na voljo od 1 do pod 4 ure na dan, 
2 – program na voljo od 4 ure do pod 6 ur na dan, 
3 – program na voljo 6 do pod 8 ur na dan, 
4 – program na voljo 8 do pod 16 ur na dan, 
5 – program na boljo 16 do pod 20 ur na dan, 
6 – program na voljo nad 20 ur na dan. 
Sprejemališče in filantropija 
0 – program na voljo do pod 2 uri na dan, 
1 – program na voljo od 2 do pod 3 ure na dan, 
2 – program na voljo od 3 ure do pod 4 ure na dan, 
3 – program na voljo 4 do pod 5 ur na dan, 
4 – program na voljo 5 do pod 7 ur na dan, 
5 – program na boljo 7 do pod 8 ur na dan 
6 – program na voljo nad 8 ur na dan. 
 
- povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov z urnikom  
0 - pod 1,5, 
1 - 1,5 do pod 2, 
2 - 2 do pod 2,5, 
3 - 2,5 do pod 3,5, 
4 - 3,5 do pod 4, 
5 - 4 do pod 4,5, 
6 - 4,5 in več.  
 


