
Извештај о интерном мониторингу и евалуацији 
лиценцираних пружалаца услуга у Војводини“

Покрајински завод за социјалну заштиту 



Активности ПЗСЗ на унапређењу процеса 
интерне евалуације пружених услуга

■ ПЗСЗ је у 2018 години започео прикупљање извештаја о интерној
евалуацији лиценцираних пружалаца услуга социјалне заштите са
територије АП Војводине са циљем процене методологије спроведених
поступака интерне евалуације и мониторинга.

■ Прва анализа извештаја о интерној евалуацији за 2018. годину коју је Завод
урадио 2019, показала је да пружаоци услуга процес интерне евалуације
заснивају искључиво на мерењу задовољства корисника пруженим

услугама.



■ Завод је у 2019 урадио „Смернице за спровођење интерног мониторинга

и евалуације услуга социјалне заштите“, са циљем да:

■ подстакне пружаоце услуга на територији АП Војводине на њихову

обавезу спровођења интерне евалуације како је дефинисано Правилником о

ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите

■ допринесе нивоу знања стручних радника и оних који руководе услугама

о важности и суштинском значају овог процеса у контексту унапређења

квалитета услуга за крајње кориснике.



■ Друга анализа извештаја о интерној евалуацији за 2019. годину је урађена

почетком 2020. године, показала је значајан помак у квалитету спроведених

интерних евалуација.



Анализа даје збирни преглед извештаја о спровођењу интерне евалуације од
стране лиценцираних пружалаца услуга, са акцентом на:

■ начин на који су пружаоци услуга евалуацију спровели,

■ како су приказали резултате у својим појединачним извештајима који
су достављени Заводу.



За овакав приступ смо се определили из тог разлога што су нам циљеви били:

1) да сви пружаоци услуга спроводе ову дефинисану обавезу,

2) да развијају и унапређују методологију спровођења,

3) да разумеју важност и значај евалуације као интерног процеса за
унапређење сопственог рада и квалитета услуге.



Методологија 

■ Захтев за доставу извештаја о интерној евалуацији је упућен свим
пружаоцима услуга на територији АП Војводине са лиценцом за пружање
услуге као и установама за смештај корисника у јавном сектору чији је
оснивач АП Војводина (укупно 140 пружалаца услуга).

■ 138 пружалаца услуге је доставило одговоре Заводу

■ Имајући у виду саму сврху интерне евалуације, а то је да резултати пре
свега треба да служе самом пружаоцу услуге за унапређење његовог
рада, резултате евалуације и садржај достављених извештаја анализирали
смо оценом присуства/одсуства индикатора који су конципирани за потребе
анализе.



Индикатори 

1. Садржај извештаја – извештај је конципиран да представља кохерентну

целину, односно у извештају су садржане следеће информације:

✓ основни подаци о пружаоцу услуге;

✓ основни подаци о корисницима;

✓ образложење сврхе спровођења евалуације и извештавања;

✓ опис методологије спровођења (предмет евалуације, опис примењених
метода и техника, опис узорка);

✓ приказ и тумачење добијених резултата са закључцима.



Индикатори

2. Као предмет евалуације узета је процена испуњености стандарда услуге и/или евалуација

испуњености циљева годишњег плана рада пружаоца услуге;

3. Предмет евалуације је испитивање задовољства корисника услугом;

- Испитивањем задовољства обухваћени су основни индикатори квалитета услуге као што су

задовољство простором, хигијеном простора, садржајем услуге, итд;

- Пружалац услуге је испитивањем задовољства корисника обухватио задовољство односом

запослених према корисницима;



Индикатори

- Испитано је задовољство корисника у међусобним односима са другим корисницима услуге;

- Испитивањем задовољства обухваћено је задовољство корисника информисањем од стране

пружаоца;

- Унапређење партиципације корисника у свим сегментима живота унутар установе - испитивање

задовољства корисника омогућило је давање предлога, сугестија, изражавање незадовољства и др;

- Испитивање задовољства обухвата процену корисника о утицају услуге на квалитет живота директног

корисника услуге и/или породице директног корисника услуге;

- Испитивањем задовољства обухваћени су: директни корисници;

- Испитивањем задовољства обухваћени су: чланови породице (индиректни корисници);



Индикатори

4. Разноврсност коришћених техника у спроведеној евалуацији - поред

анкете (која је доминантно коришћена у испитивању задовољства корисника),

пружалац је користио и неке друге технике у евалуацији (нпр: интервју, фокус

група, посматрање, анализа садржаја);

5. „Научене лекције“ - извештај о евалуацији садржи оквирне планове будућих

активности и планиране промене у организацији пружања услуге на основу

добијених резултата у сврху развоја услуге и побољшања квалитета услуге.



Општа запажања

■ Имајући у виду да је од укупно 140 пружалаца услуга, 138 одговорило на
захтев Завода (слањем извештаја о спроведеној интерној евалуацији или
информације у вези са захтевом), можемо позитивно да оценимо однос
пружалаца услуга у погледу реализовања ове обавезе коју дефинише
Правилник о стандардима.

■ За одређени број пружалаца услуга ово је био први пут да спроводе процес
интерне евалуације услуге.



Општа запажања

■ разумевање значаја процеса интерне евалуације за развој услуге
процењујемо као неуједначен.

■ постоји велики распон разумевања значаја евалуације и начина њеног
спровођења, од систематичног и планираног приступа до нивоа само
формалног испуњења обавезе коју предвиђа Правилник о стандардима.



Општа запажања

■ Имајући у виду да је од укупно 140 пружалаца услуга 138 одговорило на
захтев Завода, закључујемо да постоји значајна промена код пружалаца
услуга о важности спровођења ове законске обавезе у односу на
претходну извештајну годину.

■ Препорука је да се евалуација планира, што ће поред систематичног
приступа у спровођењу евалуације, обезбедити и благовременост у
извештавању (не само у односу на Завод него и друге актере – оснивача и
стручну и ширу јавност).



Закључци и препоруке према индикаторима

■ Садржај извештаја – 81,3% пружалаца услуга доставило извештај који представља

кохерентну целину.

■ Као предмет евалуације узета је процена испуњености стандарда услуге и/или

евалуација испуњености циљева годишњег плана рада пружаоца услуге – од укупног

броја пружалаца услуга 29,2% је за предмет евалуације, поред испитивања задовољства,

имало и самопроцену испуњености стандарда услуге и/или евалуацију испуњености

циљева предвиђених годишњим планом пружаоца.



■ Предмет евалуације је испитивање задовољства корисника услугом – 100%
пружалаца услуга спровело је испитивање задовољства корисника пруженим услугама.

■ Испитивањем задовољства обухваћени су основни индикатори квалитета услуге –
97% пружалаца услуге је у испитивању задовољства корисника обухватало основне
индикаторе као што су простор, хигијена, храна и садржај услуге, што је свакако важно за
процену квалитета услуге.

■ Пожељно би било у испитивању задовољства услугом уврстити и питања која би
показала вредносну оцену корисника у погледу организације услуге, очекивања и
искуства корисника.



■ Пружалац услуге је испитивањем задовољства корисника обухватио
задовољство односом запослених према корисницима

95,5% пружалаца услуга у спроведеном испитивању задовољства корисника је
процењивало однос запослених према корисницима, што је изузетно
значајан индикатор квалитета услуге, готово сви пружаоци услуга су то
препознали.



■ Испитано је задовољство корисника у међусобним односима са другим корисницима
услуге – међусобни однос корисника као фактор задовољства је процењиван код услуга
које су организоване да се пружају за више корисника истовремено као што је услуга
дневног боравка, домског смештаја, прихватилишта, становања уз подршку.

Проценили смо да је испуњеност индикатора 29%, што је изузетно ниско имајући у виду значај и
утицај групних процеса на појединца.

Потребно је проценом обухватити и међусобни однос корисника јер то у великој мери

може утицати на достизање жељених исхода у плану услуга код сваког корисника.



■ Процењивано је задовољство степеном информисаности корисника

45,7% пружалаца услуга је у процени обухватило задовољство корисника информисаношћу о
услузи.

Информисаност о свим аспектима услуге и друга обавештења од значаја за корисника
једно је од најважнијих права корисника у социјалној заштити и неопходно је
процењивати да ли и у којој мери су корисници задовољни поштовањем истог.
Информисаност је предуслов за свеобухватну припадност корисника услузи, стицању његове
сигурности унутар услуге, стварању осећаја уважености и припадности групи и пружаоцу
услуге, као и основ за сваки даљи корак у партиципацији корисника.



■ Унапређење партиципације корисника у свим сегментима живота унутар установе

79,4% пружалаца услуга је у оквиру испитивања задовољства пруженом услугом остављао
простор за коментаре, сугестије, предлоге и примедбе, што је веома значајно за пружаоца
услуге као смерница за побољшање појединих аспеката услуге или корекцију неповољно
оцењених елемената услуге.

Питањима отвореног типа подстиче се корисник на промишљање и унапређује се
партиципација корисника у процесу пружања услуге као и на преузимање активније
улоге у реализацији исте.



■ Испитивање задовољства обухвата процену корисника о утицају услуге на квалитет
живота

49,7% пружалаца услуге је процењивало виђење корисника о утицају услуге на квалитет
њиховог живота. Сврха услуга социјалне заштите је побољшање, односно очување квалитета
живота корисника као и отклањање или ублажавање ризика и неповољних животних ситуација.

Да би се пружене услуге оцениле као делотворне оне треба да остварују своју сврху и
производе позитивну промену. Из тих разлога је значајно испитати ставове корисника о
утицају услуге на квалитет њиховог живота.



■ Разноврсност коришћених техника у спроведеној евалуацији

само 37,8% пружалаца услуге је поред анкете као технике прикупљања података користило и
друге технике (интервју, анализа садржаја или посматрање).

Технике прикупљања података о задовољству корисника је потребно прилагодити
корисничкој групи и процењивати валидност добијених података у односу на избор технике.

Из тих разлога планирање евалуације и мониторинга је значајан корак у овом процесу.
Погрешан избор технике и начин њене примене може да замагли податке или да испитивача
одведе у сасвим другом правцу.



■ Испитивањем задовољства обухваћени су директни корисници

76,6% пружалаца услуге испитивањем су обухватили директне кориснике услуге.

Приликом планирања процене задовољства корисника водити рачуна о корисничкој
групи и методе и технике испитивања прилагодити способностима корисника.

Ово је нарочито значајно код услуга које имају за циљну групу децу и младе и одрасле особе са
интелектуалним тешкоћама или здравственим тешкоћама које отежавају разумевање и
комуникацију.



■ Испитивањем задовољства обухваћени су чланови породице (као индиректни
корисници)

53,3% пружалаца услуге је обухватило индиректне кориснике услуге (родитеље и/или законске
заступнике корисника) првенствено из разлога отежане комуникације и разумевања у примени
анкете са директним корисницима.

Веома је важно да пружаоци услуга испитују утицај услуге социјалне заштите и на
индиректне кориснике (сроднике и друга лица од значаја за корисника, ужу и ширу
заједницу). На овај начин доприноси се развоју и квалитету услуге али и информише
заједница о расположивим услугама и подиже свест грађана о одговорности локалне
заједнице према рањивим категоријама становништва.



■ Извештај о евалуацији садржи оквирне планове будућих активности

30,3% пружалаца услуге је у својим извештајима навело планове за развој и унапређење услуге
у односу на резултате добијене у процесу евалуације.

Овај податак указује на недовољно препознавање значаја процеса евалуације и мониторинга
током пружања услуге јер на основу резултата интерне евалуације пружалац услуге треба
да донесе одлуке о приоритетним областима рада које треба да унапреди у наредном
периоду у циљу континуираног унапређења рада и квалитета услуге.



Значај мониторинга и евалуације за 
одрживост услуга социјалне заштите

■ Вредновање ефеката услуге у односу на сврху услуге и корисничку групу,

■ Унапређује квалитет пружених услуга и поштовање стандарда,

■ Доприноси планирању потребних активности на унапређењу и развоју услуге,

■ Обезбеђује валидне доказе за увођење промена,

■ Обезбеђује партиципацију корисника у организацији пружања услуге,

■ Резултати интерне евалуације, основ доносиоцима одлука за даље финансирање услуге
или проширење обима издвојених средстава,

■ Транспарентност у раду и одговорност у односу на кориснике,финансијере и ширу
заједницу.



Хвала на пажњи!

Покрајински завод за социјалну заштиту

Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад

Т: +381 21 428836, 425 854

office@pzsz.gov.rs


