
ZADOVOLJSTVO NAŠIH STRANK S SVETOVANJEM 
 
 
V drugem delu samoevalvacije smo uporabili metodo anketiranja. Z njo smo 
želeli preveriti zadovoljstvo naših svetovancev z našimi storitvami, prispevek 
svetovalnega središča k rešitvi svetovančevega problema in vpliv teh dveh 
vidikov na povečano vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje. 
 
Povprečno zadovoljstvo svetovancev s storitvami svetovalnega središča je 

77,76 %, s čimer dosegamo merilo, da mora biti vsaj 75 odstotkov vprašanih 
svetovancev zadovoljnih s storitvami svetovalnega središča (preglednica 19). 
Še posebej so bili zadovoljni z odnosom svetovalke (84,56 %) in s časom, ki si 
ga je svetovalec vzel za njih (79,41 %). V premislek je treba vzeti kategorijo 
zadovoljstva s predlogi in rešitvami, kjer je najnižji odstotek (69,12 %). Ker je 
tukaj tudi hkrati največji delež delno zadovoljnih (19,12 %), lahko 
predvidevamo, da lahko nižji delež pripišemo previsokim in/ali nerealnim 
pričakovanjem svetovancem. 

 
81,39 % udeležencev je svoj problem rešilo vsaj delno če že ne v celoti prav s 
pomočjo svetovalnega središča, 7 svetovancev problema sicer še ni rešilo, kljub 
temu pa so v večini zelo zadovoljni s storitvami središča. 
 
Potrebno je razmisliti o dejstvu, da slaba polovica (47,28 %) udeležencev pravi, 
da je svoj problem le delno rešilo s pomočjo svetovalnega središča, 24 oseb pa 
bolj ne kot ja oz. sploh ne. Morda se osebnostno niso ujeli s svetovalcem ali pa je 
potrebno spremeniti pristop. 

V več kot 50,00 % so nasveti najbolj pomagali tistim, ki so v svetovalno središče 
prišli z namenom, da bi se vključili v različne tečaje oz. delavnice, tistim, ki so 
potrebovali informacije v zvezi s pridobivanjem višje stopnje izobrazbe in tistim, 
ki so iskali pomoč glede dokončanja šolanja. Več kot 44,00 % ljudi je v središču 
dobilo zelo ustrezne nasvete o tem, kako se naučiti učiti se in nasvete v zvezi z 
iskanjem možnosti za financiranje izobraževanja.  

Dobra tretjina (32,35 %) svetovancev je bila v izobraževanje vključena že pred 
obiskom svetovalnega središča, več kot polovica (53,68 %) pa se jih je po stiku s 
središčem vključila v vsaj eno izmed oblik izobraževanja. 

V obzir je potrebno vzeti, da se v povprečju po 30 svetovancem ni uresničil 
namen iskanja pomoči v svetovalnem središču oz. se jim je uresničil le delno. 
Prav tako moramo biti pozorni na dejstvo, da se 19 svetovancev izobraževanja 
po obisku svetovalnega središča oz. stiku z njim ni udeležilo. 
 



V 53,68 % meri dosegamo standard kakovosti, da je svetovalna pomoč 
odraslemu pomagala pri odločitvi za nadaljnje formalno ali neformalno učenje. 
32,35 % svetovancev pa je bilo v izobraževanje vključenih že pred obiskom 
svetovalnega središča. 

 
 
 
 
 


