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VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV STORITVE POMOČI NA DOMU 

DOMA UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE 

 
 

Spoštovana uporabnica, spoštovani uporabnik pomoči na domu, 
 

zaposleni v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice želimo s pomočjo vprašalnika o 
zadovoljstvu ugotoviti, kako ste zadovoljni z izvajanjem pomoči na domu, preveriti uspešnost 
našega dela pri zadovoljevanju Vaših potreb in ugotoviti, katera so tista področja, ki jih lahko 

še izboljšamo ali spremenimo. Anketa je anonimna. Izpolnjeno anketo nam vrnite po pošti v 

priloženi kuverti.  
 

V primeru, da katerega od navedenih opravil ne koristite, na vprašanje ne odgovarjajte. 
 

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje! 

   

Navodila za reševanje: 
 

Ocenite Vaše zadovoljstvo z oceno na lestvici od 1 do 5.   

1 – zelo nezadovoljen 

2 – nezadovoljen 

3 – srednje zadovoljen  

4 – zadovoljen 

5 – zelo zadovoljen  

 

Če želite, bomo veseli, da nam napišete bolj natančno, saj so vaša mnenja in vaše izkušnje 
pomembne za nas. Na koncu imate možnost napisati svoje mnenje, razlago, predlog,… 

 

PROSIM OCENITE ZADOVOLJSTVO Z OPRAVILI, KI JIH V SKLOPU POMOČI NA DOMU 

KORISTITE: 

 

1. Kako ste zadovoljni s pomočjo socialne oskrbovalke pri oblačenju ali slačenju?  
 
1 

Zelo nezadovoljen 

2 

Nezadovoljen 

3 

Srednje zadovoljen  

4 

Zadovoljen  

5 

Zelo zadovoljen  

 

2. Kako ste zadovoljni s pomočjo socialne oskrbovalke pri umivanju?  
 

1 

Zelo nezadovoljen 

2 

Nezadovoljen 

3 

Srednje zadovoljen  

4 

Zadovoljen  

5 

Zelo zadovoljen  

 

3. Kako ste zadovoljni s pomočjo socialne oskrbovalke pri hranjenju? 

 
1 

Zelo nezadovoljen 

2 

Nezadovoljen 

3 

Srednje zadovoljen  

4 

Zadovoljen  

5 

Zelo zadovoljen  
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4. Kako ste zadovoljni s pomočjo socialne oskrbovalke pri opravljanju osnovnih 
življenjskih potreb (menjava položaja v postelji, posedanje v postelji, pomoč pri 
vstajanju, pomoč pri hoji, pomoč pri premeščanju, itd.)?  

 
1 

Zelo nezadovoljen 

2 

Nezadovoljen 

3 

Srednje zadovoljen  

4 

Zadovoljen  

5 

Zelo zadovoljen  

 

5. Kako ste zadovoljni z vzdrževanjem in nego osebnih ortopedskih pripomočkov 
(pomoč pri nameščanju ortopedskih pripomočkov, čiščenje, vzdrževanje in 
spremljanje uporabnosti ortopedskih pripomočkov)?  

 
1 

Zelo nezadovoljen 

2 

Nezadovoljen 

3 

Srednje zadovoljen  

4 

Zadovoljen  

5 

Zelo zadovoljen  

 

6. Kako ste zadovoljni s prinosom pripravljenega obroka hrane (prinašanje in 
postrežba pripravljenega obroka)? 

 
1 

Zelo nezadovoljen 

2 

Nezadovoljen 

3 

Srednje zadovoljen  

4 

Zadovoljen  

5 

Zelo zadovoljen  

 

7. Kako ste zadovoljni z nabavo živil (nabava živil, zdravil iz lekarne, itd.) in pripravo 

obroka hrane (priprava in postrežba zajtrka, malice, toplih napitkov, kosila, 
večerje)? 

 
1 

Zelo nezadovoljen 

2 

Nezadovoljen 

3 

Srednje zadovoljen  

4 

Zadovoljen  

5 

Zelo zadovoljen  

 

8. Kako ste zadovoljni s pomivanjem uporabljene posode?  

 
1 

Zelo nezadovoljen 

2 

Nezadovoljen 

3 

Srednje zadovoljen  

4 

Zadovoljen  

5 

Zelo zadovoljen  

 

9. Kako ste zadovoljni z osnovnim čiščenjem bivalnega dela prostorov z odnašanjem 
smeti?  

 
1 

Zelo nezadovoljen 

2 

Nezadovoljen 

3 

Srednje zadovoljen  

4 

Zadovoljen  

5 

Zelo zadovoljen  

 

10. Kako ste zadovoljni s postiljanjem in osnovnim vzdrževanjem spalnega prostora?  
 

1 

Zelo nezadovoljen 

2 

Nezadovoljen 

3 

Srednje zadovoljen  

4 

Zadovoljen  

5 

Zelo zadovoljen  

 

11. Kako ste zadovoljni s pomočjo pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje 
socialne mreže, spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov 
o stanju in potrebah, priprava na institucionalno varstvo)?  

 
1 

Zelo nezadovoljen 

2 

Nezadovoljen 

3 

Srednje zadovoljen  

4 

Zadovoljen  

5 

Zelo zadovoljen  
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12. Ali prejemate kosilo iz Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice?  

 
1 

DA 

2 

NE 

 

13. Če ste odgovorili z DA, prosimo, da na lestvici ocenite še: 
a. Okus hrane 

 
1 

Zelo nezadovoljen 

2 

Nezadovoljen 

3 

Srednje zadovoljen  

4 

Zadovoljen  

5 

Zelo zadovoljen  

 

b. Količina hrane 

 
1 

Zelo nezadovoljen 

2 

Nezadovoljen 

3 

Srednje zadovoljen  

4 

Zadovoljen  

5 

Zelo zadovoljen  

 

c. Toplota hrane 

 
1 

Zelo nezadovoljen 

2 

Nezadovoljen 

3 

Srednje zadovoljen  

4 

Zadovoljen  

5 

Zelo zadovoljen  

 

 

Ocenite stanje, kot ga doživljate z oceno na lestvici od 1 do 5.   

1 – se ne strinjam 

5 – se popolnoma strinjam   

 

14. Socialna oskrbovalka razume moje potrebe. 

 

1  2  3  4  5 

_____________________________________________________________________ 

 

15. Socialna oskrbovalka si vzame dovolj časa za pogovor. 
 

1  2  3  4  5 

_____________________________________________________________________ 

 

16. Če s čim nisem zadovoljen/na lahko to zmeraj povem socialni oskrbovalki. 

 

1  2  3  4  5 

_____________________________________________________________________ 
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17. Socialna oskrbovalka ima do mene spoštljiv odnos. 
 

1   2  3  4  5 

_____________________________________________________________________ 

 

18. Socialni oskrbovalki lahko popolnoma zaupam. 

 

1   2  3  4  5 

_____________________________________________________________________ 

 

 

19. S socialno oskrbovalko se lahko dogovorim o različnih zadevah v zvezi z izvajanjem 
pomoči na domu. 

 

1   2  3  4  5 

_____________________________________________________________________ 

 

20. Termin, v katerem me socialna oskrbovalka obiskuje mi ustreza. 

 

1  2  3  4  5 

_____________________________________________________________________ 

 

21. Socialna oskrbovalka me obišče dovolj pogosto. 

 

1  2  3  4  5 

_____________________________________________________________________ 

 

22. Dolžina trajanja obiska socialne oskrbovalke mi ustreza. 
 

1  2  3  4  5 

_____________________________________________________________________ 
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23. Ali bi v okviru pomoči na domu želeli koristiti še kakšne dodatne storitve, ki jih 

izvajalec sicer ne nudi?  

- NE 

- DA 

Če ste odgovorili z DA, katere?  

____________________________________________________________________ 

24. Kako pogosto Vas obiskuje socialna oskrbovalka:  

 

a. Enkrat tedensko 

b. Nekajkrat na teden 

c. Vsak dan  

d. Večkrat na dan 

e. Drugo: ………………………………………………….. 

 

25. Kje ste izvedeli za storitve socialne oskrbe na domu?  

 

a. Bolnišnica 

b. Osebni zdravnik 

c. Patronažna sestra 

d. Center za socialno delo 

e. Prijatelji/sosedje 

f. Osebe, ki so že bile uporabnice/ki storitev 

g. Drugo: ………………………………………………………………………. 

 

26. Spol: 

a. Ženski  
b. Moški  
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HVALA ZA SODELOVANJE! 

POHVALE: 

PREDLOGI, PRIPOMBE:  


	zaposleni v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice želimo s pomočjo vprašalnika o zadovoljstvu ugotoviti, kako ste zadovoljni z izvajanjem pomoči na domu, preveriti uspešnost našega dela pri zadovoljevanju Vaših potreb in ugotoviti, katera so...
	V primeru, da katerega od navedenih opravil ne koristite, na vprašanje ne odgovarjajte.

