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Аналіз стану управління якістю роботи центрів надання соціальних послуг у Західній
Капській провінції, Південна Африка
Системи управління якістю роботи громадських організацій впливають на якість послуг. Метою цього
дослідження є визначення якості послуг у центрах надання соціальних послуг поліцейської служби
Південної Африки у Західній Капській провінції, Південна Африка. Для збору даних було використано
комбіновані методи, а також опитування та поглиблені інтерв’ю. Вибірка складається з 300 респондентів з
трьох поліцейських відділків у столиці Західної Капської провінції. Основні результати свідчать про
задоволення клієнтів якістю послуг, отриманих у поліцейській службі Південної Африки. Однак, основною
проблемою є відсутність програм надання послуг у трьох поліцейських відділках.
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Анализ состояния управления качеством работы центров предоставления социальных
услуг в Западной Капской провинции, Южная Африка
Системы управления качеством работы общественных организаций влияют на качество услуг. Целью
данного исследования является определение качества услуг в центрах предоставления социальных услуг
полицейской службы Южной Африки в Западной Капской провинции, Южная Африка. Для сбора данных
были использованы комбинированные методы, а также опрос и углубленные интервью. Выборка состоит из
300 респондентов с трех полицейских участков в столице Западной Капской провинции. Основные
результаты свидетельствуют об удовлетворенности клиентов качеством услуг, полученных в полицейской
службе Южной Африки. Однако, основной проблемой является отсутствие программ предоставления услуг
в трех полицейских участках.
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