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РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАШАЛНИК ЗА ЗАДОВОЛСТВО НА ОБЕЗБЕДЕНИ УСЛУГИ 

 

Здружението Кризен Центар „Надеж“ својата успешност во работењето ја оценува според 

степен на задоволство од пружена услуга на корисник. Согласно работата на 

организацијата податоците кои се добиени го претставуваат мислењето на луѓето коишто 

биле згрижени во рамките на Кризен Центар „Надеж“ и нивната соработка со тимот на 

стручни работници. Обезбедените одговори се добиени по пат на анонимно и 

доброволно учество. Опфатени се 17 испитанички во период од шест месеци (01.07.2022-

31.12.2022год.). 

 

1. Дадена услуга  

Во долунаведената табела индикатор е степен на задоволство од дадена услуга. Мерка за 

обработка на податоците е дадената скала: сосема се согласувам - 5 бода, делумно се 

согласувам - 4 бода, неопределена сум - 3 бода,  делумно не се согласувам - 2 бода, 

воопшто не се согласувам - 1 бод. Прикажаните резултати се добиени со бодирање на 

услугата каде минимален скор е 1 а максимален скор е 85. 

Табела бр.1- Приказ на задоволство од дадена услуга 

 

Според добиените резултати најголемо задоволство од дадените услуги се однесуваат на 

помошта  при контакт со институциите и доволната обученост и вештини при помош од 
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вработените. Најмал резултат даде идејата како да се постапи во натамошните постапки.  

Вкупното задоволство од дадената услуга изразена преку средна вредност изнесува 81.67 

бод (96,09%). 

2. Личен однос на вработени  

Во табела број 2 е прикажан личниот однос на вработените кон услужените 17 лица. 

Нивното задоволство од вработените е претставено според одговорите претставени со 

скала на бодирање: сосема се согласувам - 5 бода, делумно се согласувам - 4 бода, 

неопределена сум - 3 бода,  делумно не се согласувам - 2 бода, воопшто не се согласувам 

- 1 бод. 

 Табела бр. 2- Личен однос на вработен кон корисник 

 

Добиените анализи покажаа целосна согласност при внимателно слушање и добиена 

поддршка од вработените. Три испитаника сметаат дека постои делумна согласност во 

прашањата: заинтересирани се да ми помогнат,  имаат рзбирање во мојата состојба и 

имам доверба во нив. Просечнотото задоволство од однос вработен - жртва изнесува 

82.00 бода (96,47%). 

3. Сместување и физички  услови на просториите  

Преку анкетата се обидовме да одговориме на прашањето каква е услугата по основ на 

сместување и физички услови на просториите за сместување. Добиените одговори се 

показател на задоволство на 17 анкетирани корисници. Начинот на обработка на 

податоците се смета според следните мерки: сосема се согласувам - 5 бода, делумно се 

согласувам - 4 бода, неопределена сум - 3 бода,  делумно не се согласувам - 2 бода, 

воопшто не се согласувам - 1 бод. 
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Табела бр. 3- Физички услови на простории и сместување 

 

Согласно добиените резултати од табела број 3, најголем дел од испитаниците се 

чувствуваат безбедни, имаат задоволителни услови за хигиена и соодветна исхрана. Мал 

дел од истите делумно сметаат дека просторот е доволен за нивните и потребите на 

нивните деца. Од можни 85 бода за вкупно задоволство од физичките услови добиените 

резултати изнесуваат вкупни 80.40 бода (94.58%). 

4. На отворени прашања за тоа што се им се допадна а што не им се допадна на дел 

од згрижените лица ги добивме следните одговори: 
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5. Предлози за натамошна работа и давањето на услуги  

Некои од предложените мерки за кои згрижените сметаат дека ќе го подобриме начинот 

за натамошна работа доколку има: можност за долготрајно сместување, обезбедување 

простор за пушење, зголемување на постоечкиот простор, отварање на кризни центри низ 

повеќе градови во земјава и поголемо рекламирање. Останатите одговори од сместени 

лица се однесуваат на продолжување на ист начин на работа и посветеност како и досега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од максимални 85 бода за дадена услуга на корсник вкупното задоволство на 

корисниците брои 81.35 бода (95,70%). Истите резултати укажуваат на тоа дека 

постои голем процент на задоволство од дадени услуги, однос на вработени лица 

кон згриженици, услови и простор на сместување во рамките на работата на  

Кризен Центар „Надеж“. 

 


