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ПРЕДМЕТ:  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОЦЕСУ ИНТЕРНЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ ЗА УСЛУГУ ДНЕВНИ 

БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И ОДРАСЛЕ СА МЕНТАЛНИМ И ФИЗИЧКИМ ТЕШКОЋАМА  

Поштовани,  

У складу са планом мониторинга и евалуације услуга Удружење „Плава птица“ као лиценцирани 

пружалац услуге Дневни боравак, извршило је интерну евалуацију услуге која се односи на рад 

Дневног боравка у 2017 години.  

Евалуација је извршена путем упитника који је подељен родитељима/ старатељима на 

попуњавање. Од укупног узорка 30 корисника, упитник је попунило и вратило  67 % испитаника, 

што испитивање квалитета услуге чини релевантним. У формулару су постављана отворена и 

затворена питања (са вишеструким понуђеним одговорима, као и питања у форми ликертове 

скале). Упитник је остављао могућност за анонимно попуњавање или за остављање података о 

испитанику.  

Осим испитивања родитеља, квалитет услуге је испитиван и испитивањем утисака корисника који 

су оцењивали услугу коју користе. Корисници су имали структурисани интервју са стручним 

радником на тему услуге коју примају.   Од 30 корисника њих ___ који имају адекватне 

способности да се укључе у интервју и дају оцене су учествовали у испитивању квалитета.  

Обрада одговора које су дали родитељи старатељи о квалитету услуге је приказана у првом 

делу:  

1. На питање колико дуго користе услугу дневни боравак родитељи дају следећи одговор  

Мање од годину дана 0% 
Од 2 до 3 године   20% 

Од 3 до 5 година  6,67% 
Преко 5 година  40% 
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2. На питање да ли су у довољној мери информисани о томе шта је садржај услуге дневни 
боравак и шта деца добијају родитељи дају  следеће одговоре :  

 
Одлично смо информисани  60%  корисника 
Врло добро информисани : 40 % корисника 

 
 

3. На питање како би оценили задовољство свог детета услугом родитељи дају следећу 
просечну оцену :  
 

Врло добар 4,40  
 

4. За  тачност, поузданост и конфор услуге превоза као пратеће услуге дневног боравка 
родитељи дају просечну оцену на скали од 1-5  

 
Одличан 4,60  

 
5. Безбедност детета током боравка у Дневном боравку родитељи оцењују на следећи начин  

 
Недовољно безбедно  0% 

Низак степен безбедности  0% 
Средњи ниво безбедности  5% 

Врло безбедно  25% 
Висок ниво безбедности 70% 

 
6. На питање да ли је особље доступно за комуникацију и размену информација са 

родитељима  добијамо следећи одговор ?  
 

19 родитеља дају одговор да је особље изузетно спремно за размену 
1 родитељ даје одговор да је особље врло спремно за размену информација 

 
7. Однос особља према корисницима услуге  на скали од 1 до 5 родитељи оцењују просечном 

оценом :  
Одличан 4,95  

 
8. Рад стручног радника који је задужен за њихово дете родитељи оцењују просечном 

оценом :  
Одличан 4,85 

 
9. У погледу квалитета здравствене неге и превентивне здравствене заштите родитељи дају 

следеће оцене :  
 

Незадовољавајућа 0% 
Лош квалитет  0% 

Задовољавајућа  10% 
Врло добра  10% 

Изузетан квалитет   80% 
 
 



 
 

10. На питање како оцењују напредак свог детета у 2017 години родитељи дају следеће оцене  

 

5 % испитаника наводи да је недовољан 

5% испитаника наводи да је напредак слаб 

20% испитаника наводи да је добар 

20% испитаника оцењује напредак као врло добар 

50% испитаника наводи да примећује изузетан напредак 

 

11. На питање да ли препозанају неке посебне промене код детета као резултат коришћења 

дневног боравка било негативне или позитивне родитељи наводе : 

 

Не бисмо мењали ништа све је супер, моје дете је одговорније,  боље планира време, 

јасније изражава жеље и потребе, више говори 

 

12. Значај услуге дневног боравка за целу породицу родитељи на скали од 1-5 оцењују 

просечном оценом:  

Одличан 4,65 

 

13. На питање да ли су задовољни конфором и опремљеношћу простора у дневном боравку?  

 

15 % испитаника оцењује да је задовољавајући 

20 % оцењује да је врло добар 

65% оцењује да је одличан 

 

14. За хигијенске и санитарне услове у објекту дневног боравка родитељи дају просечну оцену  

Одличан 4,70 
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15. Родитељи оцењују кориснички часопис „Птичица“као облик информисања просечном 

оценом :  

Врло добар  4,45  

 

16. На питање да ли родитељи сматрају да има довољно родитељских састанака или састанака 

са стручним радницима  добијамо следеће одговоре:  

 

70 % родитеља сматра да је број састанака сасвим довољан 

30%  родитеља сматра да су састанци ретки 

 

17. На питање да ли родитељи имају неке сугестије за даљи рад дневног боравка добијамо 

следеће одговоре :  

Потребна је већа укљученост родитеља и прихватати идеје родитеља, Све је у реду, 

Потребна су месечно дружења деце и родитеља, Хвала што постојите ви сте дар за нас и 

нашу децу, Потребне су екскурзије, Вежбати читање и писање 

 

18. На питање како оцењују партиципацију коју плаћају корисници/ родитељи добили смо 

следеће одговоре :  

65% испитаника даје одговор да је партиципација реална и није оптерећење 

25% родитеља сматра да је износ партиципације превисок 

10% родитеља сматра да није меродаван да одговори на ово питање 

 

ОБРАДА ЕВАЛУАЦИЈЕ КОРИСНИКА  НА ОСНОВУ ВОЂЕНОГ ИНТЕРВЈУА  

Вођен је структурисани интервју са 15 од 30 корисника дневног боравка, који су водили стручни 

радници на начин који је прилагођен способностима корисника.  С обзиром да је обухваћено 50% 

корисника, можемо сматрати да је узорак у обради релевантан.  

1. На питање како су проводили време у Дневном боравку добијамо следеће одговоре:  

Цртала, певала, учила животиње, учили математику, српски, лепили, бојали, учили бајке и 

приче, играмо се, радим са канапом, идем у кафић, изливам гипс, разне занимљиве активности, 

предпразничне активности, физикалне вежбе, чистио сам шталу, дружимо се, пишемо, радим у 

продавници, пишем писма 

2. На питање да ли су задовољни са активностима које су имали у Дневном боравку :  

100% корисника даје одговор да су задовољни  

3. На питање шта би волели да у будућности раде у Дневном боравку корисници одговарају :  

Да слушају музику, да иду на салаш , да гледају и мазе животиње, да уче слова, да уче школске 

предмете, да се играју, добијају поклоне, да возе аутобус, да науче да кувају кафу, праве 

палачинке, да ткају на разбоју, да помажу у кухињи, да раде у башти .  

 

 



 

 

4. На питање да ли се некоме обрате када им треба помоћ корисници одговарају следеће:  

100% корисника наводи да зна да се обрати за помоћ и наводе да се обраћају васпитачима или 

мед сестрама  

 

5. На питање како решавају конфликте између себе корисници дају следеће одговоре :  

67%  даје одговор лепим разговором  
54% каже да разреши конфликт тако што се обрати особљу 
7% прекидом комуникације 
27% расправом, свађом 
0% тучом и агресијом  
 
 

6. На питање да ли су задовољни својим васпитачем и да ли би неког од особља волели да 
промене корисници дају следеће одговоре:  

 
100% испитаника је задовољно својим васпитачем 
13% испитаника је изразило жељу да неког од особља промени  
 

7. На питање да ли су задовољни храном у дневном боравку добијамо следеће одговоре: 
 
100% корисника је задовољно исхраном у Дневном боравку 
 

8. На питања везано за радну терапију добијамо одговоре :  
 
100 % корисника је задовољно својим пословима  
 
Корисници наводе и идеје за нове послове које желе да науче: Израда накита, чишћење свињаца, 
храњење животиња,  декупаж, ткање, рад у кухињи, одржавање куће, да науче да вајају.... 
 

9. На питање како су проводили време у дневном боравку корисници одговарају ? 
 
Смејемо се, учимо, мазимо се, разговарамо са друштвом, причамо о тајнама, одмарамо, 
спремамо, слушамо музику, цртам, телефонирам, бојим, играм човече не љути се..... 
 

10. На питање да ли су боравили у Предах –у  и какви су утисци о боравку?  
 
50% корисника  наводи да је користило Предах 
50% корисника није било у предаху 
 
100% корисника који су били у Предаху су задовољни понуђеним садржајима.  
 

11. На питање да ли су задовољни активностима у мултимедијалној соби добијамо следеће 
податке 

 
100% корисника је задовољно активностима 
 
 



 
 
ЗАКЉУЧАК  
 
На основу анализе одговора родитеља и самих корисника можемо закључити да је дневни 
боравак услуга формирана по мери корисника.  
Генерално гледано корисници позитивно и високим оценама оцењују све аспекте услуге коју 
добијају и задовољни су програмом и квалитетом услуге коју добијају.  
Препоруке које су корисници дали су материјал од кога ће се почети при изради програма за нову 
радну годину.  
 
 
 

Резултате обрадио 
Марко Кошутић  

 
 
 
 


