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Spoštovani! 

Vključeni ste v program socialna aktivacija, ki ga ZIK Črnomelj izvaja v okviru projekta "Opolnomočenje oseb iz 

ranljivih ciljnih skupin (dolgotrajno brezposelnih oseb in prejemnikov denarne socialne pomoči) in približevanje trgu 

dela Bela krajina". Prosimo vas, da nam sporočite vaše zadovoljstvo z izvedbo programa. Vaše mnenje in predlogi 

nam bodo koristili pri uvajanju izboljšav.  
 

 
1. Spol (Označite ustrezen odgovor.)  
 

 Moški  
 Ženski  

 

 
2. V katero starostno skupino spadate? (Označite ustrezen odgovor.)  
 

 do 20 let  
 od 21 do 30 let  
 od 31 do 40 let  
 od 41 do 49 let  

 

 
3. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? (Označite ustrezen odgovor.)  
 

 Nedokončana osnovna šola  
 Končana osnovna šola  
 Nižje poklicno izobraževanje  
 Srednje poklicno izobraževanje  
 Srednje strokovno izobraževanje  
 Višješolsko, visokošolsko izobraževanje  
 Univerzitetno izobraževanje  
 Magisterij, doktorat  

 

 
4. Kako ocenjujete delo izvajalke projekta Jasmine Kolbezen (V vsaki vrstici izberite odgovor, glede na to v 

kolikšni meri se strinjate s trditvijo).   
 

 Sploh se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti niti Se 

strinjam 

Povsem se 

strinjam 

Ure so zanimive in podkrepljene s praktičnimi 

primeri.       

Spodbuja naše sodelovanje.      
Je prijazna in nas razume.      
Gradivo je pregledno in razumljivo.      
Upošteva naše izkušnje, potrebe in želje.      
Uporablja različne učne metode.      
Spodbuja izmenjavo izkušenj in znanj med 

udeleženci.      

Ima spoštljiv in profesionalen odnos.       
Drugo:      
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Prosimo, če zapišete svoje mnenje pri oceni nižji od 3.  
 

 

 

 

 

 
5. Kako ocenjujete delo izvajalke projekta na individualnih razgovorih? (V vsaki vrstici izberite odgovor, 

glede na to v kolikšni meri se strinjate s trditvijo).   
 

 Sploh se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti niti Se 

strinjam 

Povsem se 

strinjam 

Je prijazna in nas razume.      
Upošteva naše izkušnje, potrebe in želje.       
Zna prisluhniti in svetovati.       
Drugo:      
 

 
Prosimo, če zapišete svoje mnenje pri oceni nižji od 3.  
 

 

 

 

 

 

 
6. Kako ste zadovoljni z urnikom izvedbe programa? (V vsaki vrstici izberite odgovor, glede na to v kolikšni 

meri se strinjate s trditvijo).   
 

 Zelo 

nezadovoljen 

Nezadovoljen Niti niti Zadovoljen Zelo 

zadovoljen 

Z uro izvedbe programa.      
S trajanjem premorov med urami.      
Drugo:      
 

 
Prosimo, če zapišete svoje mnenje pri oceni nižji od 3.  
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7. Kako ste zadovoljni z učnimi prostori izvedbe programa? (V vsaki vrstici izberite odgovor, glede na to v 

kolikšni meri se strinjate s trditvijo).   
 

 Zelo 

nezadovoljen 

Nezadovoljen Niti niti Zadovoljen Zelo 

zadovoljen 

Učni prostori so primerne velikosti glede 

na število udeležencev.      

Učni prostori so ustrezno osvetljeni in 

ogrevani.      

Učni prostori so dostopni in ustrezno 

označeni.      

Učni prostori so ustrezno vzdrževani in 

čisti.      

Drugo:      
 

 
Prosimo, če zapišete svoje mnenje pri oceni nižji od 3.  
 

 

 

 

 

 
8. Kako ocenjujete  program in pridobljeno znanje? (V vsaki vrstici izberite odgovor, glede na to v kolikšni 

meri se strinjate s trditvijo).   
 

 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti niti Se 

strinjam 

Povsem se 

strinjam 

Novo znanje povečuje možnosti za 

zaposlitev.      

Znanje je uporabno za moje osebno 

življenje.      

V programu sem spoznal nove ljudi s 

katerimi mi je prijetno.      

Odkril sem svoja močna področja.      
Postal sem bolj samozavesten.      
Naučil sem se veliko novega.      
V programu koristno izrabljam prosti čas.      
Program mi je všeč.      
Drugo:      
 
Prosimo, če zapišete svoje mnenje pri oceni nižji od 3.  
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9. Ocenite svoje zadovoljstvo z vsebino programa od 1 do 5, pri čemer je 1 najnižja ocena in 5 najvišja.   
 

 1 2 3 4 5 

Samopodoba      
Komunikacija in asertivnost      
Kulinarične delavnice      
Ogledi filmov (petek)      
Obiski institucij (ZD, Podjetniški inkubator, 

knjižnica, galerija, ipd.)      

Moja osebnost, močna področja      
Trening socialnih veščin      
 

 
Prosimo, če zapišete svoje mnenje pri oceni nižji od 3.  
 

 

 

 

 

 
10. Kaj vam je v programu všeč?  
 

 

 

 

 

 

 
11. Kaj vam v programu ni všeč in kaj predlagate, da bi v prihodnje naredili drugače?  
 

 

 

 

 

 

 
12. Nam želite sporočiti še kaj (vaše pripombe, predlogi)?  
 

 

 

 

 
 


